
 
JAARVERSLAGEN 2021 VAN GEMEENTEN  

BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN 

 

 

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht,  

zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei uit Psalm 1:3 (NBV) 
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JAARVERSLAGEN GEMEENTEN 2021 

 

❖ Bath          blz. 2 

❖ Bennekom         blz. 2 

❖ Beverwijk          blz. 2 

❖ Burgum         blz. 3 

❖ Bussum          blz. 4 

❖ Dordrecht          blz. 5 

❖ Elburg         blz. 6 

❖ Goes          blz. 6 

❖ Gorinchem         blz. 6 

❖ Gouda          blz. 6 

❖ Harkema          blz. 9 

❖ Heerde          blz. 9 

❖ Kampen          blz. 9 

❖ Leeuwarden         blz. 10 

❖ Meppel          blz. 11 

❖ Nieuwvliet         blz. 17 

❖ Nunspeet          blz. 17 

❖ Nijverdal          blz. 17 

❖ Oostelijk Flevoland        blz. 19 

❖ Oude Bildtzijl         blz. 20 

❖ Rotterdam         blz. 21 

❖ Veendam          blz. 22 

❖ Wemeldinge         blz. 23 

❖ Winschoten         blz. 24 

❖ Wormerveer         blz. 25 

❖ Yerseke          blz. 26 

❖ Zwolle          blz. 26 
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Bath 
 

Bennekom 
De Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen in 

Jezus Christus. Er zijn momenteel ca. 250 leden en vrienden (volwassenen) die zich verbonden 

hebben aan de gemeente. Wat ook opvalt is de grote groep jeugdigen die hierbij hoort (zo’n 160).  

In onze zoektocht naar een nieuw gebouw nemen we deel aan het project “Kom Kennis Maken” 

waarbij verschillende organisaties samenwerken om meerwaarde te bieden aan Bennekom. Op de 

website www.kom.nl vindt u meer informatie hierover. We houden onze kerkdiensten en 

gemeenteactiviteiten, net als vorig jaar, in het gebouw ’t Kompas.  

Helaas moesten we per 1 december 2021 weer afscheid nemen van onze nieuwe voorganger ds. Jan 

Vos. De culturele verschillen bleken te veel te botsen en hadden een grote persoonlijke impact op ds. 

Jan Vos. Als kerkenraad betreurden we zijn besluit maar we gingen uit elkaar in het vertrouwen en de 

verwachting dat God alles in Zijn hand heeft voor ds. Jan Vos en zijn gezin en voor de gemeente van 

de VEG Bennekom.  

Hoewel er veel activiteiten maar deels of helemaal niet konden doorgaan vanwege de corona 

maatregelen, werd het geloofs- en gemeenteleven vooral vormgegeven door de zondagse en 

bijzondere diensten, de huis- en bijbelkringen en de vele actieve groepen, zoals: 

 

❖ Kringenwerk: huiskringen, seniorencontact, de vrouwen bijbelstudie en de Alpha-cursus)  

❖ Kinder-, jeugd- en jongerenwerk (voor alle leeftijden zijn er clubs)  

❖ Communicatie (website en de communicatie over het gebouw, nieuwsbrief en 

verjaardagskaarten)  

❖ De zaken rondom en tijdens de diensten (bijv. de kosters, bloementeam en de muziek)  

❖ Het pastorale team (zoals bijv. jeugdpastoraat, ouderenpastoraat, ziekenpastoraat)  

❖ Algemeen: kerkenraad, diaconie, zending en financiën  

 

De bijzondere diensten waren er, naast de hoogtijdagen, ook voor de (kinder- en volwassen) doop, 

kinderopdracht en lidmaatschapsbevestiging en de jeugddiensten.  

 

We zijn een gezegende en gastvrije gemeente en weten dat we dit mogen zijn uit genade.  

Aan Hem alle eer! 

 

Beverwijk 
Laten wij tot zegen zijn 

voor de mensen om ons heen. 

Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij. 

Laat ons delen, laat ons geven, 

geven wat de ander mist. 

Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is. 
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Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door allerlei activiteiten die passen bij de omstandigheden 

waarmee we te maken hebben. Een nieuwe vorm van samenkomsten op zondagmorgen lijkt aan 

te sluiten bij de gemeente. De samenkomsten zijn korter van opzet in een meer informele 

setting. Tussen voorganger en gemeente ontstaat meer interactie. Tegelijk willen we de balans 

houden om de herkenbaarheid van een dienst te houden. Het koffie drinken voor en na de 

samenkomst wordt breed gewaardeerd. 

 

Ondanks de beperkingen is er nog steeds aandacht voor de kinderen en jongeren. Ook met hen 

wordt opgetrokken en is er aandacht, zowel op zondag als tijdens gezellige activiteiten. Het leidt 

onder andere tot een spontane actie voor Kampus wat een enorm bedrag oplevert ten bate van 

de voedselbank. En naast deze persoonlijke aandacht, worden zij ook in het gebed niet vergeten. 

 

Het uitstralen van Jezus vindt ook om de week plaats als met een aantal jongeren van buiten de 

gemeente aan de hand van een Bijbelgedeelte in gesprek wordt gegaan. Dat loopt in 2021 

gewoon door. En soortgelijke gesprekken vinden vaker plaats in heel verschillende situaties. De 

ene keer is dat tijdens het bijhouden van onze kerktuin en de andere keer tijdens een spontaan 

gesprek. 

 

Spontaan zijn in de loop van 2021 de kleine groepsbijeenkomsten ontstaan waarin een kleine 

groep leden en vrienden wordt uitgenodigd voor een kop koffie en een gesprek. De reacties 

moedigen aan tot het opzetten van Koffie PLUS wat in het najaar van start gaat. Elke eerste 

woensdag van de maand is ons gebouw geopend en dit krijgt steeds meer vorm.  

 

Een aantal gemeente leden bezoekt samen met onze predikant een groot aantal ouderen en 

kwetsbaren. En ook in deze vaak persoonlijke ontmoetingen spreken we in vrijheid over ons 

geloof, delen we onze zorgen mogen we onze kwetsbaarheid laten zien. 

 

In november start onze predikant met een kleine groep Lectio Divina, luisterend bijbellezen. Deze 

vorm sluit aan bij de wens om op een persoonlijke wijze een bijbeltekst tot je te laten spreken en 

je te laten bemoedigen. 

 

We zijn een gemeente in een veranderingsproces. De bidstond gaat verder met de naam 

‘gebedsgroep’ en die komt trouw om de week op dinsdagavond bij elkaar. De gemeente 

groeigroepen volgen hun programma voor zover dit mogelijk is. Het zijn mooie gesprekken en 

met al deze activiteiten mogen we blij zijn met ons kerkgebouw wat voor deze activiteiten 

geschikt is.  

 

Onze regiocoach Jonne Knevel biedt de kerkenraad met partners een bezinningsdag aan met een 

nieuw programma getiteld “Straal”. We hebben een interactieve dag waarin we met elkaar 

nadenken hoe we zichtbaar zijn in onze omgeving als gelovigen en als geloofsgemeenschap. Het 

levert waardevolle inzichten op voor wie we zijn als gemeente in onze omgeving.  

 

We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in. Ondanks de veranderingen waar we ook in 2022 

mee te maken zullen krijgen, mogen we weten dat God met ons meegaat en dat we uit mogen 

blijven zien naar de komst van Jezus.  
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Burgum 
De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, ongewoon, maar zegenrijk jaar. 

In 2021 zijn 3 leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met zich mee.  

Er waren binnen de kerkenraad diverse wisselingen van de wacht dit jaar. We mochten een nieuwe 

ouderling en een diaken begroeten, terwijl een andere diaken voor nog een termijn van één jaar 

ging. Een grote zegen, dat de kerkenraad voltallig door mag gaan met het werk in de gemeente.  

In februari was Burgum aan de beurt voor de uitzending van de kerkdiensten voor Omrop Fryslân. De 

dienst van 28 februari werd in het geheel door onze gemeente georganiseer met onze gemeentelijk 

werker Froukje Wesseling als voorganger. Het was een mooie kans om de VEG te laten zien in 

Burgum en de rest van Fryslân. Na de dienst kregen we veel positieve reacties op de bijzondere, 

Friese, dienst!  

De jaarvergadering werd dit jaar in mei gehouden. Ook dit jaar 

kregen we te maken met maatregelen rondom corona. Gelukkig 

heeft een groot aantal vrijwilligers ervoor gezorgd, dat de 

onderlinge contacten bleven bestaan. De VEG-app, waarin de 

gemeenteleden bemoedigende teksten en nieuws vanuit de 

gemeente te horen kreeg, is blijven bestaan en steeds meer 

gemeenteleden maken hier gebruik van. De kerkenraad ging 

door met de belronde onder de oudere leden, waarbij bleek, 

dat veel leden onderling ook telefonisch contact onderhoudt. 

De traditionele “viooltjesactie”, met deze keer blauwe druifjes, 

ging gewoon door. Deze keer werden ze op Eerste Paasdag niet 

uitgedeeld door de zondagsschool na de dienst, maar werden ze 

bezorgd bij de leden thuis. Wat een fijne actie van de 

zondagsschool!  Op zondag 29 augustus wordt er door een 

interkerkelijke werkgroep een openluchtdienst georganiseerd in 

Burgum, Zingen op de ijsbaan 2.0, waar onze gemeentelijk 

werker Froukje Wesseling één van de voorgangers is.  

Tijdens een bijzondere startzondag werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in het ambt. Er is een 

commissie Gemeente Opbouw in het leven geroepen, die de eerste dienst op de startzondag 

organiseerde. Er was een muziekgroep geregeld en na de dienst waren er workshops. Het thema 

voor dit seizoen is “Groeien en Bloeien”. Iedereen moest voor de dienst een bloem meenemen naar 

de kerk en deze werden in grote vazen gedaan. Aan het eind van de dienst kreeg iedereen een bloem 

mee naar huis. Ook de ouderenmiddagen werden hervat.  Ook de gebedskring ging weer van start. Er 

was ook een speciale dienst door deze commissie georganiseerd rondom de Bijbelzondag.  
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De nieuwe NBV21 werd hier op een feestelijke manier 

geïntroduceerd. Alle aanwezigen werd gevraagd om een kaart 

mee te nemen met hierop een lievelingstekst uit de Bijbel. Aan 

het eind van de dienst kreeg iedereen een willekeurige kaart 

mee naar huis. Dit leverde bijzondere verhalen op van mensen, 

die een tekst kregen, die ze op dat moment net nodig hadden!  

In november is er in samenwerking met omliggende 

kerkgenootschappen en Alpha-cursus gestart met ruim 20 

deelnemers. De avonden worden gehouden in ons kerkgebouw. 

Helaas is de cursus even op pauze gezet na een aantal 

besmettingen met corona binnen de groep.  

 

Eeuwigheidszondag is dit jaar pas op oudejaarsavond gehouden vanwege corona in onze gemeente. 

De ouderen hebben hun eigen kerstviering weer gehouden. Tijdens de lockdown in december is ons 

kerkgebouw gewoon opengebleven tijdens de diensten.  

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar. 

 

Bussum 
“Dank U voor iedere nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag” 

Na wederom een ‘vreemd’ jaar i.v.m. Covid-19, zijn wij als gemeente dankbaar voor de vele goede en 

mooie momenten die wij met elkaar in 2021 konden hebben. De ene keer met een aantal mensen in 

de kerk en de andere keer, door lockdown, met slechts 5 of 6 mensen. Maar in de wetenschap dat 

wij steeds met elkaar verbonden zijn geweest. Dankbaar zijn wij ook voor de gastsprekers die, 

ongeacht de situatie van het moment, naar Bussum kwamen om ons het woord van God mee te 

geven voor een nieuwe week/periode. 

‘Bijzondere’ diensten, waaronder huwelijksinzegening en doopdienst, werden allemaal afgezegd en 

de avondmaalsvieringen hielden we, net als het voorgaande jaar, op afstand en in verbondenheid 

met de mensen die thuis via KerkTV meevierden. De opbrengst van het dankoffer voor het 

avondmaal was het eerste half jaar voor Stichting De Hoop en in de tweede helft van het jaar voor 

het Medisch Centrum in Oekraïne.  

De kerkenraadsvergaderingen zijn iedere maand ‘gewoon’ doorgegaan en wij zaten steeds ieder aan 

een eigen tafel op zo’n 2 meter afstand van elkaar. In de uitgestelde ledenvergadering waren wij heel 

blij met de verkiezing van een jeugdouderling. De jongste in ons midden! Zij heeft al een jeugdgroep 

‘Connect’ in het leven geroepen en daarvan horen wij positieve geluiden. En een oude vertrouwde 

ouderling kwam weer terug. 

Voor het eerste hebben wij meegedaan aan de ‘Open Monumentendag’ en daar zijn toch zo’n 30 

bezoekers geweest om ons mooie gebouw te bekijken en iets van de historie te horen. 
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De Startzondag werd gehouden op 12 september in een wat soberder vorm dan andere jaren. 

Maar... het mocht en kon tenminste weer! Na een feestelijke dienst waarin ook ons Combo Embrace 

weer zong, kwam verhalenverteller Auke-Willem Kampen, die voor jong en oud over Jona vertelde. 

Onze organisten, waar we heel blij mee zijn, worden helaas allemaal een jaartje ouder en daarom zijn 

wij aan het rondspeuren naar jongere aanvulling. Maar dat is nog niet zo makkelijk. 

Er is een ‘Werkgroep Toekomst’ opgericht om over de toekomst van onze gemeente na te denken en 

actie te gaan ondernemen. Iedereen gaat daarbij betrokken worden. 

19 september was bij ons de jaarlijkse Oecumenische viering voor alle kerken van Gooise Meren met 

daarin medewerking van een muzikaal ensemble (Cello, Saxofoon, Fluit en Piano). Het was fijn dat er 

van verscheidene kerken mensen aanwezig waren. 

In oktober is ook de jaarlijkse schoenendoos actie gehouden, zij het op een iets andere manier. Men 

kon geld doneren en daarvan is van alles gekocht voor de inhoud van dozen die door leden van de 

kerkenraad zijn versierd en klaargemaakt. 

De advents- en kerstvieringen zijn helaas of afgezegd of in sobere vorm gevierd. Geen koren en geen 

samenzang. Dat is wat wij vreselijk hebben gemist. 

Maar wij hopen en bidden dat het nieuwe jaar ons weer veel moois en goeds gaat brengen en in 

vertrouwen op God gaan wij de toekomst tegemoet. 

 

Dordrecht 
Het jaar 2021 kenmerkte zich door veel uitgevallen kerkdiensten en activiteiten vanwege de corona 

uitbraak en lockdowns. Gelukkig bracht begin juli weer hoop en konden we elkaar weer ontmoeten 

in het kerkgebouw van de Remonstranten tijdens de zomerdiensten. In september konden onze 

eigen activiteiten weer van start gaan. Het ledental is ook in dit jaar afgenomen door overlijden van 

onze leden Gon Vogel, Riet Bruntink, Truus Naburgh, Hans Hageman, we zullen ze missen, maar in 

onze herinnering zullen ze voortleven.  Het ledental bestaat momenteel uit 54 leden. Tijdens de 

voorjaarsvergadering van juni zijn 2 kerkenraadsleden afgetreden. Jan Houtman en Ria Harriss. 

Gelukkig werden 2 nieuwe kerkenraadsleden gekozen, Ineke Hageman en Olga Leenheer. De 

contacten met de Bond lopen goed. Het blad “Ons Orgaan” is gestopt. Hiervoor in de plaats 

verschijnt voortaan een nieuwsbrief ‘Oogsten’. Het glossy blad HIER is een eenmalige afsluiting van 

Ons Orgaan. De naam HIER  is ontleend aan een lied van de popgroep BLOF. Hier ben ik veilig, Hier 

ben ik sterk, Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk. Tijdens de lockdown was er een mogelijkheid om de 

dienst digitaal thuis te volgen. Dit bleek een succes. Ook het versturen van de nieuwsbrief werd als 

waardevol ervaren. Voor sommige zo belangrijk dat alle nr’s uitgeprint en bewaard werden.  De 

samenwerking met de Doopsgezinden gaat bijzonder goed. Ook in het gezamenlijke blad ‘De 

Schakel’. Voor wat betreft de collectes, houden we ons aan het opgegeven rooster van de Bond. De 

collectes per collectebonnen wordt zoveel mogelijk aangemoedigd. Er zijn aangepaste 

bonnenkaarten te verkrijgen. Kaarten van 20 euro, van 1 euro per bon en kaarten van 50 euro, van 

2,50 euro per bon.  
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In de zomermaanden waren er gezamenlijke diensten met de Do, de VEG en de Remonstranten, in de 

Remonstrantse kerk. Een verdere samenwerking ligt in de verwachting. Er worden stappen 

ondernomen om buiten de zomermaanden de band met de Remonstranten verder aan te halen. De 

bereidheid van alle kanten is er. We hopen en vertrouwen dat we elkaar in de toekomst blijven 

vinden en als christenbroeders en zusters kunnen samenwerken. 

 

Elburg 
 

Goes 
 

Gorinchem 
 

Gouda 
Het jaar 2021 begon in lockdown met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie. 

Dat betekende om de week op zondagmorgen een dienst via Zoom. Van lieverlee waren ook de 

sprekers van buitenaf gewend hieraan en gingen voor vanuit hun studeerkamer. Wanneer er 

geen dienst was op zondagochtend, was er gelegenheid om bij te praten met koffie of thee, 

gewoon thuis vanaf de bank, ook via Zoom. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Het 

aanschakelen van beeld en geluid ging iedereen steeds beter af. Tot en met 23 mei (1e 

Pinksterdag) zijn alle erediensten online gehouden. Op Goede Vrijdag vierden we thuis het 

avondmaal en op 1e Paasdag werd in de huiskamers ‘U zei de glorie’ gezongen. 

 

Bij het weer openstellen van de kerk volgen we de aanbevelingen van het CIO (Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken). Zij heeft een routekaart ontworpen voor kerken om te bepalen wat 

mogelijk is bij welk risiconiveau over corona. Bij elke wijziging, door de overheid aangekondigd, 

wordt het gebruiksplan aangepast op de dan geldende maatregelen en op de website 

gepubliceerd. Zo is verschillende periodes een mondkapje nodig bij het lopen in de kerk, wordt er 

dan zacht en dan harder gezongen en raken de voorgangers gewend aan de opgestelde camera’s. 

Af en toe is aanmelden om in kerk nodig en koffiedrinken kan vooral als het mooi weer is, zodat 

we in de kerktuin kunnen staan. 

 

Op 6 juni is het zover dat de eredienst daadwerkelijk weer in de kerk gehouden wordt. De 

verbinding met thuis via Zoom blijft gehandhaafd. In de loop van het jaar wordt het team Beeld 

en Geluid uitgebreid en wordt elke keer een verbetering doorgevoerd, zodat al doende geleerd 

wordt hoe onze gemeente in deze tijd ook technisch verbonden kan zijn. 

Na een lange periode van 1 keer per 2 weken een dienst op zondagochtend is het rooster vanaf 

november weer gevuld, waardoor het mogelijk is om elke week een dienst te houden. Er is door 

velen lang naar uitgekeken. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. 
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Op 24 maart is de jaarvergadering online gehouden, zodat iedereen erbij kon zijn. Na wat 

oefenen is ook digitaal stemmen een succes. De kerkenraad heeft minder leden dan voorgaande 

jaren en er is nagedacht hoe we de taken kunnen verdelen, waar we prioriteit aan geven en 

welke taken we aan de gemeenteleden kunnen vragen om te doen. In maart is onze diaken 

gestopt na twee termijnen. Nadat, na de zomervakantie een ouderling door omstandigheden 

stopt, bestaat de kerkenraad nog uit 1 ouderling/secretaris en 1 jeugdouderling (2 personen 

50%). Onze gemeentelijk werker Paul van der Loo is per 1 oktober 2021 niet langer onze 

voorganger. Hij heeft een andere gemeente gevonden waar hij mag dienen voor jongeren en 

gezinnen. 

 

Na herhaalde stemmingsrondes in zowel het voorjaar als het najaar hebben we een ouderling 

mogen toevoegen aan de kerkenraad. Een goede oplossing om de druk te wat verlichten is 

gevonden door het inzetten van ouderlingen die eerder in de kerkenraad actief waren, om op 

zondag ouderling van dienst te zijn. De bezoekgroep voor ouderen ondersteund de kerkenraad 

door waar nodig informatie door te geven na een bezoek. Verder wordt iedereen opgeroepen 

van zich te laten horen als er (pastorale) zorg nodig is. 

 

Arie Boer stopt met het begeleiden van de diensten op het orgel, in de dienst van 28 november 

hebben we hierbij stil gestaan. Als afsluiting zongen we samen met Arie een lied door hem 

uitgekozen: “Hij die rustig en stil, zicht steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en 

gelooft”. Een lied wat verder spreekt over trouw blijven en zorg dat het vuur in je nooit dooft. 

We willen hem hartelijk danken voor alle keren in zoveel jaren orgelspelen. 

 

Sinds maart 2020 zijn er maatregelen vanwege de coronapandemie. Deze hebben ervoor gezorgd 

dat we als gemeente anders zijn gaan functioneren dan daarvoor gewend. Om in het najaar onze 

visie te vernieuwen is gevraagd of ieder die dat wil zijn visie te delen, met als kernvraag hoe we 

als gemeente de draad weer kunnen oppakken op verschillende fronten. De ingestuurde visies 

zijn met de groep betrokken personen doorgesproken. Tijdens de bezinningsdag van de 

kerkenraad op 11 september is dit allemaal nog een keer besproken waarna de huidige visie 

vorm is gegeven en in het najaar besproken op een gemeenteavond. 

 

De laatste maanden van het jaar is een onderzoekcommissie bezig geweest met de inventarisatie 

van onze gemeente en waarvoor we een nieuwe voorganger/gemeentelijk werker nodig hebben. 

Een profielschets en een procesaanpak met diverse tijdsindicaties is gemaakt. Aan het eind van 

het jaar is deze afgerond. In 2022 zal een beroepingscommissie de taak overnemen en de 

profielschets als startpunt gebruiken. 

 

Binnen de Bond is er onder leiding van de regiocoaches nagedacht over de toekomst van de 

Bond. In het voorjaar zijn er hierover met ons en andere gemeentegesprekken geweest. De wens 

binnen de Bondsgemeenten is dat er een en ander gereorganiseerd wordt m.b.t. de 

infrastructuur van de organisatie. Daarnaast wil men dat er gemeenschappelijke thema’s 

behandeld gaan worden en ontmoetingen over gemeentegrenzen heen. Naar de toekomst toe 

kijken we uit naar hoe een en ander vorm zal krijgen. 
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Vanuit het Catharijneconvent is een inventarisatie gemaakt van voorwerpen in onze kerk die 

voor ons van waarde zijn. Zowel voorwerpen met een geldelijke waarde als cultuur-historische 

waarde. Een rapport daarvan is door hen opgesteld. 

 

Dit jaar is de plaquette van de Joodse gemeenschap op de voordeur van de kerk gerestaureerd. 

Op verzoek van de stichting Tsedaka is dit samen met ons opgepakt en uitgevoerd. Geschikt voor 

jarenlang bezichtiging door de vele voorbijgangers en mensen die stadwandelingen doen. 

 

Er is met regelmaat een bijbel op de standaard voor de kerk neergezet om meegenomen te 

kunnen worden door voorbijgangers. Steeds weer blijkt de bijbel weg te zijn. 

 

Jongerenwerk 

Op de tienerbijbelkring komen onze jongeren vanaf 12 jaar bij elkaar om uit de bijbel te lezen en 

erover te praten. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Follow Me. Dit jaar staan de tien 

geboden centraal. We leggen steeds de link met het ‘grote gebod’ en zoeken naar wat God ons in 

de tien geboden wil geven. We kijken dus verder dan de regel, maar willen ons verwonderen 

over wat voor God belangrijk is en waarom. 

 

De groep Bijbelstudie 16plus heeft het gehad over Daniel en Esther; 2 jonge mensen waar we 

veel van kunnen leren. Wanneer de bijeenkomst fysiek is wordt er ook een maaltijd met elkaar 

verzorgd. Het seizoen afsluiten met een BBQ hoort daar ook bij. 

 

De VEJO komt 2-wekelijks bij elkaar op donderdagavond en organiseert gezellige avonden. Soms 

worden het vooral avonden om bij te kletsen een andere keer hebben we een spel met thema of 

gaan we in gesprek met elkaar aan de hand van een bijbeltekst. We vinden het bovenal 

belangrijk dat we elkaar ontmoeten. 

  

Dit jaar hebben we de avonden helaas met regelmaat online moeten houden. Dan hebben we 

ook veel lol gehad met spelletjes die goed online te doen zijn. Of een gezelschapsspel waarbij 1 

persoon zorgt dat de pionnen verplaatst worden. We zijn met een vast groepje van 8 jongeren. 

En aanpassen was het ook voor evenementen in coronatijd. Een miniversie van Sirkelslag, VEJO 

Kampus niet op de camping maar online verbonden met andere groepen. 

 

In de zomer hebben we nog een gezellig filmavondje gehouden met elkaar. Na een zomerstop 

zijn we in september met elkaar weer het seizoen gestart. Dit keer heel sportief. We zijn naar 

Woerden gaan lopen. Een heel leuke wandeling waar we weer veel van elkaar hebben geleerd. 

Gelukkig bracht de trein ons weer terug. Een mooie foto is opgenomen in de glossy HIER van de 

Bond. 

 

De leiding is vlak voor kerst langs de jongeren gefietst om ze even te zien, een praatje te maken 

en een kleinigheidje te geven. Dit keer een potje met hartjes gevuld. 

 

Om je te laten weten dat we er zijn. Dat alle sterren aan de hemel ook voor jou mogen schijnen! 

Je bent geliefd! 
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Harkema 
 

Heerde 
Het jaar 2021 gaat voor onze gemeente de boeken in als een jaar van stilte. Tal van activiteiten 

gingen vanwege de Coronapandemie niet door. Erg jammer... van de 40 dagentijd, de start van 

het seizoen tot aan kerst… veel afgelastingen en weinig fysiek contact als gemeente van de Heer.  

Aan de andere kant, wat mogen we blij zijn dat we een aantal jaren terug geïnvesteerd hebben in 

beeld en geluid. De diensten waren op een goede manier te volgen via onze site en/of kerkdienst 

gemist. Helder van klank en goed van beeld. Wat fijn dat je bemerkt dat een gemeente onder 

deze moeizame omstandigheden toch standhoudt! God laat Zijn werk niet varen… 

Op 31 januari 2021 hebben we het ambtsjubileum van ds. Weststrate gevierd. Via Zoom waren 

vele gemeenteleden aanwezig en doordat deze geprojecteerd waren op de kerkmuur waren er 

toch meer “aanwezig” wat een extra dimensie gaf voor de aanwezigen en voor ds. Weststrate.  

Als Vrije Evangelische Gemeente Heerde zijn we op zoek aar een nieuwe predikant wegens het 

emeritaat van ds. Weststrate. Een eerste aanzet is in 2021 gegeven maar dit mocht nog niet 

leiden tot aanstelling. Inmiddels is de procedure weer opgestart. We worden als gemeente en 

beroepingcommissie hierbij geadviseerd door 2 bekenden binnen de bond, te weten ds. S van 

der Velde en br. H. van Dam. We hopen in 2022 stappen te kunnen zetten! 

Het jaarthema voor het seizoen ’21-’22 is “Voluit Leven”. Leven vanuit de Heer en Zijn Woord. 

Voluit Leven ondanks de beperkingen die het leven met een kleine l soms kan geven… samen 

zoeken naar het plan van de Heer. 

Wat we als Vrije Evangelische Gemeente Heerde duidelijk gemerkt hebben is dat God doorgaat. 

Als mensen overzie je een pandemie niet. Ook de gevolgen ervan geven je zorgen. Stil ben je dan 

als je ziet dat de financiën gewoon rondkomen. Dat mensen mee blijven leven, al is het op een 

andere manier.  

Ons ledenaantal is de laatste jaren stabiel. Erg blij zijn we met de hoeveelheid jeugd in onze 

gemeente. We hebben gelukkig 2 jeugdouderlingen die zich samen met onze gemeentelijk 

werker Roger Dragstra inzetten voor onze jeugd. Hoofdzaak daarbij is het bieden van een rode 

draad van geloof in de gehele opvoeding. Van klein-kind (oppas) tot aan de jong-volwassen.  

De werkgroep Werk In Uitvoering in Heerde heeft zich de afgelopen jaren beraden op haar plaats 

en haar taak binnen de gemeente voor zending en diaconie. We zijn blij dat er intussen een 

nieuw beleidsplan ligt wat de ons helpt in ons missionair bezig zijn. Kerk zijn is je naar buiten 

richten. Dit zal de komende tijd meer en meer van ons gevraagd worden! 

 

Kampen 
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Leeuwarden 
Het jaar 2021 ligt alweer een aantal maanden achter ons. We hebben dit jaar een extra late 

jaarvergadering: 21 april. Hoewel… in het jaar 2021 waarop we in dit jaarverslag terugblikken, 

hebben we niet eens een ‘normale’ jaarvergadering gehad. En de korte ledenvergadering die we 

nog wel hebben gehad, vond pas plaats in het najaar. Nog later dus. Hoe fijn is het, dat we nu wel 

een jaarvergadering kunnen beleggen. We hebben dit jaar deze bijeenkomst juist wat later 

gepland, in de hoop op gunstiger tijden wat corona betreft. Twee jaar geleden als een pandemie 

begonnen en nog niet onder ons verdwenen. Onze hoop kwam uit. Nu zijn alle beperkende 

maatregelen waar we de laatste twee jaar constant mee geconfronteerd werden en die ons 

leven zo negatief beïnvloedden, opgeheven. Nu kunnen we in alle vrijheid elkaar weer 

ontmoeten. De ontwikkeling van de pandemie laat dit toe. We zullen corona niet meer 

kwijtraken zeggen de kenners, maar hopelijk, net als bij griep, wel onder controle kunnen 

houden. Zodat we ons leven, en daarmee ook ons gemeentelijk leven, niet meer in beperkende 

zin hierdoor hoeven te laten leiden. We zijn weer volop bezig als gemeente. In de ontmoeting op 

zondag in de kerk, in de ontmoeting door de week in gespreksgroepen en vergaderingen. We 

kunnen weer volop gemeente zijn! Hoe dankbaar mogen we daarvoor zijn en dit in gebed ook 

kenbaar maken aan onze Heer. In 2021 hebben we nog lange tijd geen fysieke diensten kunnen 

houden. Gelukkig wel online, zodat we in onze huiskamers toch met elkaar verbonden konden 

zijn. Met geluid en beeld! Dit laatste is dit jaar mogelijk gemaakt door een gift uit de 

nalatenschap van de gemeente Apeldoorn. De online-diensten blijven, ook nu we elkaar weer 

gewoon in ons kerkgebouw op zondag kunnen ontmoeten in de eredienst. Niets is waardevoller 

dan elkaar in het echt, daar te ontmoeten! Maar er zijn ouderen en zieken onder ons die dat niet 

meer kunnen of tijdelijk niet kunnen. Wat een mooie aanwinst is dan deze online-dienst. Zo 

kunnen ook zij rechtstreeks betrokken zijn en blijven bij onze diensten. Een zegening die corona 

ons heeft nagelaten (als we toch naar een lichtpuntje zoeken in deze tijd)? Nou, misschien kun je 

ook nog zeggen dat corona ons er bewust van heeft gemaakt, hoe fijn het is om elkaar weer 

regelmatig te kunnen ontmoeten! Het afgelopen jaar is er door corona niet veel gebeurd. Lag het 

gemeentelijk leven stil. En datgene wat er wel gebeurd is, leest u terug in dit jaarverslag. 

Wanneer we dit allemaal achterelkaar lezen, op papier, dan valt het misschien nog wel mee. 

Neemt u er vooral kennis van. 2022 is intussen meer dan een kwartaal onderweg als ik dit schrijf. 

Ik zou graag in aansluiting op de eerder geschreven zin ‘Het afgelopen jaar is er door corona niet 

veel gebeurd… geschreven willen hebben …en laten we er des te meer een bruisend 2022 van 

maken’. Helaas moeten we ook melding maken van het feit dat 2022 al snel begonnen is met een 

oorlog. Een oorlog dichtbij! In Europa. Rusland is Oekraïne binnengevallen, met een hevige strijd 

tot gevolg en veel slachtoffers. Een vreselijke gebeurtenis, waarbij we alleen kunnen bidden en 

hopen dat dit geweld spoedig zal stoppen. Veel Oekraïners zijn hun land ontvlucht en worden 

opgevangen in vele Europese landen. Ook in ons land, in onze stad. Mochten zij op ons pad 

komen, laten we dan naar hen omzien, persoonlijk, maar ook als gemeente. Hen de helpende 

hand reiken en bescherming bieden. Wat zal 2022, behalve dit vreselijke begin, ons verder 

brengen? Laten we ons vasthouden aan ons geloof in onze God, die alles in Zijn hand houdt. Ook 

al zien we dat, of ervaren we dat niet altijd. Pasen leert ons dit jaar des te meer hoe verzoenend 

God ons tegemoetkomt in Zijn Zoon.  
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Ons gospelkoor The Young Christian Singers heeft na twee jaar stilte inmiddels ook weer mogen 

optreden in zondagse erediensten, waarbij ze hun themaprogramma ‘Forgiven’ hebben mogen 

brengen. Vergeving. Maar hoe kunnen we ooit vergeven? Laten we daarbij bidden om de kracht 

van Jezus en vertrouwen op Gods almacht dat het goed komt. Jezus is niet voor niets aan het 

kruis gestorven. Hij is opgestaan! Hij heeft vrede, vergeving en verzoening gebracht. Laten we in 

die wetenschap bemoedigd 2022 ingaan en in Zijn naam er toch een bruisend jaar van maken, vol 

van Zijn Liefde! 

 

Meppel  
Januari 

De eerste dienst in dit jaar had als thema: “Een toekomst vol van hoop”. We zullen deze hoop 

veel nodig hebben want we gaan 2021 ook in met de corona maatregelen die we nog steeds 

hebben. Wij zullen moed en houvast moeten vinden in de Bijbel en steun moeten vinden bij 

elkaar, ook nu we niet samen kunnen komen. Het ziet er nog niet naar uit dat we gauw weer 

samen komen in een dienst. Zondag 17 januari hadden we de eerste van een serie diensten bij 

ons jaarthema: “Zo zijn onze manieren”.  In de zomer van dit jaar heeft u een uittreksel van deze 

preken gehad. Als naslagwerk om nog eens te kunnen nalezen. Deze zondag start ook de week 

van gebed. Een interkerkelijk en internationaal initiatief. Christenen wereldwijd bidden deze 

week met elkaar, met name om de eenheid van alle gelovigen, en voor situaties dichtbij en 

wereldwijd. Het thema van deze week is: “Blijf in mijn liefde”. Er is zondag 24 januari een 

avondmaal dienst ter afsluiting van deze week. De WZE heeft met vier personen in de kerk 

vergaderd. Andere activiteiten gingen deze maand helaas niet door. De lockdown treft ons allen 

en ook het gemeente werk. Henny van Wijngaarden heeft in januari een operatie ondergaan. Het 

is best erg zorgelijk. Hennie wordt op de IC in slaap gehouden. De dochter van Joop en Hennie 

heeft tevens corona en ligt ook in het ziekenhuis. Een hele spannende tijd voor Joop. Hennie is 5 

februari pas weer thuisgekomen. Wim de Waard is langzaam aan het herstellen van zijn 

hartoperatie. Het gaat langzaam. Zondag 31 januari nam onze consulent na 40 dienstjaren, 

afscheid van zijn gemeente Heerde. Hij blijft nog wel verbonden aan de gemeente en ook aan 

Meppel. Want hij blijft voorlopig consulent van Meppel.  

 

Februari 

Ook de gehele februari maand zitten we in de lockdown. Dus alle activiteiten gingen deze maand 

niet door. De kerkenraad vergaderde online met elkaar. Zo kunnen de belangrijkste dingen 

tenminste worden besproken. De diensten gingen gewoon online door. Alleen had Marike van 

Veen haar predikbeurt teruggegeven omdat ze ook als mantelzorger werkt, vond ze het niet 

verantwoord. Dhr. Gerrit de Haan nam haar dienst over. Zondag 7 februari was de tweede thema 

zondag: “Zo zijn onze manieren” ook weer online maar wel met live orgel en pianomuziek van 

Robert en Menno. Het gebedsmoment was deze maand ook weer online. Jannes en Aukje Gaal 

verhuisden deze maand naar “Reestoord” waar Aukje een betere verzorging kan krijgen en 

Jannes ook eens iets anders kan gaan doen. We wensen hun dan ook nog veel goede jaren toe 

hier in Reestoord. Adrie van de Have onderging deze maand de uitgesteld hartoperatie. Het was 

erg spannend maar gelukkig heeft de Heer hem ook gespaard en weer herstel gegeven.   
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Deze maand ging Hillie Hilhorst met een sterk verlaagde lichaamstemperatuur naar het 

ziekenhuis in Meppel. Ook Roelof Haar werd klachten naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hij 

kon gelukkig alweer gauw naar huis. Kortademigheid en evenwichtsproblemen. Een oorzaak 

werd echter niet gevonden bij Roelof. 

 

Maart 

De ledenvergadering die gepland staat op 3 maart kon niet doorgaan want we zitten nu met de 

avondklok en niemand mag dus de straat op. Online vergaderen is nog geen optie, aangezien de 

leeftijdsopbouw van onze gemeente. De vergadering wordt verzet naar 15 april 2021. Hopelijk 

dat we dan bij elkaar kunnen komen. Ook de gemeente ontmoetingsavond en het 

gebedsmoment konden niet doorgaan. Op 4 maart vergaderde de commissie erediensten in de 

kerk. Dit kon omdat de commissie uit vier personen bestaat. Op zondag 21 maart ging onze 

consulent voor, ds. J.M. Weststrate uit Heerde. Hij gaat al vele jaren tweemaal per jaar voor, 

omdat je als consulent toch ook binding moet/wil hebben met de gemeente. Op 15 maart zou 

Grietje Haar een nieroperatie ondervinden, maar de werd verschoven naar 29 maart. Gelukkig 

ging de operatie toen wel door. Het is allemaal goed verlopen. Het was een gezwel dat in de nier 

zat en is volledig verwijderd.  Op 23 maart is onze broeder Willem Weinreich in alle vroegte 

overleden. Willem was al erg verzwakt en kwam haast niet meer uit bed. We denken aan Annie 

en de beide dochters, Greta en Marry en hun gezinnen. Trouw en liefde vol waren zij er altijd 

voor Willem in deze laatste periode. Annie was dagelijks in de “Kaailanden” te vinden, waar 

Willem verbleef de laatste periode van zijn leven.  Maandag 29 maart was de uitvaart vanuit 

zalencentrum ZiZo, onder leiding van Henk van Dam. De dienst was in besloten kring.  Wel was er 

een link zodat de dienst wel was te volgen via live-streaming. Woensdag 31 maart was er een 

gebedswandeling, vanuit Missie Meppel. Je kon je opgeven voor deze actie en zo met enkele 

anderen wandelen door de stad en samen in gesprek zijn over Pasen en de wederkomst van 

Christus. Je komt dan tot hele mooie gesprekken. Het is een heel mooi initiatief in de stille week. 

Op 27 maart werd ons oudste lid van de gemeente 95 jaar, een hele leeftijd.  

 

April 

Op 2 april vieren wij Goede Vrijdag. De dag dat onze Heer, Jezus Christus aan het kruis is 

gestorven, voor onze zonden. Dit was een ingetogen dienst die ook via live-streaming werd 

uitgezonden. De paasdienst werd geleid door dhr. Joy Smit uit Belt schutsloot. Het thema was 

‘De Heer is waarlijk opgestaan, ook voor u en mij’. Er was weer orgel en pianomuziek in deze 

dienst. Helaas mocht er nog geen publiek zijn bij deze dienst. Op tweede paasdag, 5 april, is Hilly 

Hilhorst overleden. Haar gezondheid was kwetsbaar, maar haar overlijden kwam geheel 

onverwachts en vooral voor haar kinderen en kleinkinderen. Zeven weken geleden werd de 

gezondheid van Hilly minder tot dat het vorige week ineens snel verslechterde. Zondagmorgen 

verslechterde het zo snel dat de kinderen bij haar waren om te waken, tot tweede paasdag toen 

overleed zij. De uitvaart was vanuit onze kerk op maandag 12 april. In verband met corona in een 

klein gezelschap van ongeveer 30 personen. Henk leidde de dienst en Wilbert Magré bespeelde 

het orgel, op verzoek van de familie. Ook deze dienst was via life-streaming te volgen. Deze 

maand berichten Alle en Ina Faber dat hun kleindochter Femke, acute leukemie heeft. Er volgt 

een lange reeks van behandelingen. Dit is zwaar voor Femke en haar ouders en allen die om hen 

heen staan. De voorjaarsledenvergadering ging weer niet door, omdat we niet met zovelen nog 

bij elkaar konden komen.  
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De gemeente ontmoetingsavond en de ouderenmiddag kon weer geen doorgang vinden in deze 

maand. In deze periode dat er geen diensten zijn wordt er druk geklust in ons gebouw. De 

toiletten worden opgeknapt en er worden nieuwe rioleringsbuizen geplaatst want er liggen nog 

oude gresbuizen in de grond. Een hele kluis maar het resultaat mag er ook zijn. Deze verbouwing 

wordt betaald door stichting VEG Apeldoorn die hun geld voor gemeenten beschikbaar hebben 

gesteld om achterstallig onderhoud aan te pakken. Vanuit Oekraïne kreeg de WZE bericht dat er 

weer een broeder is overleden aan gevolg van corona. In de leeftijd van 50 jaar. Er zijn al meer 

mensen vanuit onze samenwerkingskring daar overleden. Heel veel zorgen zijn daar, en het lijkt 

nog lang niet op een verbetering. In de Oekraïne is de gezondheidszorg ook veel minder dan hier 

bij ons. Aan het einde van deze maand is de WZE weer geraniums gaan verkopen. Omdat we de 

planten bezorgen en met vooruitbestelling werken leek het ons wel verantwoord. De opbrengst 

was dit jaar €325, = 

 

Mei 

Zondag 2 mei was er een zendingsdienst georganiseerd door de WZE. Wij als christenen in 

Meppel willen iets voor Meppel betekenen en hebben aansluiting gezocht bij stichting present in 

Meppel. Een landelijke stichting met afdelingen in diversen plaatsen. Zij helpen mensen die in 

nood zitten bij dingen die ze graag zouden willen. Dat kan van alles zijn. Boodschappen, 

wandelingetje, tuintje opknappen enz. Evelien Visser contactpersoon van present zal het een en 

ander vertellen in deze dienst. Ook kunnen we een zomerpakket doneren aan kinderen die deze 

zomer niet op vakantie kunnen. Hierop werd door enkelen onder u gehoor aangegeven en er 

kwam bij de WZE €210, = binnen. De WZE heeft €300, = overgemaakt naar de stichting in 

Meppel.  Op 5 mei is Sietske Loonstra met een dubbele longembolie op genomen in het 

ziekenhuis in Meppel. Het kwam allemaal weer goed, maar Sietske begreep niet hoe ernstig het 

allemaal was. Zondag 9 mei ging dhr. Durk Muurling voor in onze eredienst. Het was de eerste 

keer dat hij in Meppel preekte (maar hopelijk niet de laatste). Hij is sinds kort pastoraal werker in 

de VEG Elburg. Vandaar ons contact met hem. In deze week kwam Hetty de Kwaadsteniet lelijk 

ten val met haar scoot-mobiel, diverse kneuzingen waren het gevolg die met rust moeten 

genezen. Zondag 23 mei eerste pinksterdag mogen er, voor het eerst, weer wat mensen bij de 

dienst aanwezig zijn. Eenieder die wil moet zich opgeven bij Jannie van der Haar. Er kunnen eerst 

ongeveer 25 mensen komen. Wie het eerst belt is als eerste aan de beurt. Als er te veel zijn 

krijgen de anderen volgende week als eerste de beurt. We zijn blij dat er toch weer iets meer 

mogelijk is. We zien daarom ook uit naar Pinksteren. We rekenen op een goede dienst. Zingen is 

nog niet mogelijk, we luisteren naar you-tube liederen. Zondag 30 mei hadden we een online 

Sing-In, deze werd geleid door Henk van Dam met medewerking van Wilbert Magré (orgel) 

Carina Bossenbroek (panfluit) en Martin Vermeer (zang). Het was een mooi uur waar we weer 

bekende liederen ten gehore kregen.  

 

Juni 

Begin deze maand is onze broeder Henk Esselink te val gekomen met de fiets. Hij mag graag 

fietsen en maakt veel kilometers (niet elektrisch) en is bij een tocht door onbekende oorzaak 

driemaal ten val gekomen. Een rare gewaarwording en bij de laatste val had hij zijn heup 

gebroken. De oorzaak is nog steeds onbekend, maar gelukkig gaat Henk weer voor na vele 

maanden van revalidatie. Meine is naar hem toe geweest met een mooie bos bloemen.  
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Woensdag 9 juni vergaderende WZE met Janneke Doornebal en Jonne Kevel. Beide 

afgevaardigden van onze bond. Janneke neemt afscheid en Jonne neemt haar taken over. Wat 

kan zij in de toekomst voor ons betekenen? Er werd van gedachten gewisseld en zaken 

besproken. Het was een goede vergadering voor ons als WZE. De kerkenraad vergaderde 14 juni 

weer voltallig in de kerk. Gelukkig kan er weer iets meer. De ouderenmiddag van 17 juni was ook 

in de kerk. Daar waren ook weer nieuwe gezichten te zien. Deze middagen zijn er voor hen die ‘s 

avond niet meer de deur uit kunnen of willen. Het zijn hele positieve middagen. Ook was er weer 

een online gebedsmoment deze dag. Zondag 27 juni sloten we ons seizoen af in het 

Wilhelminapark met een dienst. Hieraan werd medewerking verleent door de Familie Kolster uit 

Kolderveen. Ook enkele leden verleenden medewerking aan deze dienst. In deze maand stellen 

wij u Marja van der Linde voor als nieuwe vriendin van onze gemeente. Marja bezoekt onze 

diensten en Sing-in ’s met regelmaat en voelt zich erg welkom bij ons. We verwelkomen haar dan 

ook van harte. Gelukkig kunnen we vanaf deze maand ook weer de diensten bezoeken in ons 

kerkgebouw. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Er is gemiddeld een opkomst van 30 personen en 

de rest volgt via de streaming de diensten. Ook de autodiensten gingen weer van start.  

Op 28 juni is onze geliefde broeder Robertjan Hilhorst door zijn Hemelse vader thuisgehaald. 

Robertjan was al twee jaar erg ziek. Toch moest hij de strijd tegen de ziekte opgeven. Voor hem 

erg moeilijk want hij wilde, en was er steeds voor Jolanda, die nu alleen verder moet. Robertjan 

werd op 2 juli begraven vanuit onze kerk op de begraafplaats aan de zomerdijk. Helaas kon dit 

maar met een beperkte groep mensen. Hij werd in een koets met vier van zijn geliefde paarden 

naar zijn rustplaats gebracht. Een heel indrukkende manier van afscheid. We zullen hem erg 

missen als koster en als trouwe bezoeker van onze diensten. 

 

Juli 

Op 4 juli van deze maand zijn Ferry en Janny Kolder 60 jaar getrouwd. Hun trouwtekst was: 

“Werp al uw bekommernis op Hem”. Vanuit deze tekst hebben ze al deze jaren geloofd, in voor- 

en tegenspoed. We wensen hun nog vele goede jaren toe, samen.  Zondag 11 juli vierden we de 

maaltijd van de Heer. Het thema was ‘Niet zien en toch geloven’. Het lijkt zo gemakkelijk maar 

we weten allen hoe moeilijk dat is. We lijken dan toch allemaal op Thomas die het ook niet kon 

geloven dat zijn Heer was opgestaan. Zondag 18 juli ging voor het eerst bij ons voor dhr. Jan 

Wiersma uit Steenwijk. Jan spreekt veel in de regio en doet veel uitvaarten. Ook doet hij aan 

declamatie. Hij is een zeer gewaardeerd spreker in de regio. Via Meine zijn we aan hem gekomen 

via Reggersoord. We hopen Jan nogmaals in te kunnen plannen. Deze maand waren er geen 

activiteiten van wege de vakantietijd. Wel was er op 22 juli de ouderenmiddag, die hebben een 

fijne bijeenkomst in deze vakantietijd. Frouk ten Brink is in de afgelopen tijd geholpen aan een 

dubbele hernia. Ze moest het daarom wat rustig aan gaan doen. We wensten haar beterschap 

toe.  

 

Augustus 

In augustus is het niet meer nodig om zich aan te melden voor een dienst. Iedereen kan komen, 

maar we houden de 1,5 meter aan. Jansje Tool wordt woensdag 4 augustus in Zwolle geopereerd 

aan haar rug. Een zware en moeilijke operatie, maar het moet gebeuren want met zoveel pijn 

leven is ook geen optie. Wim gaat voorlopig naar Huize Derks in Ruinerwold, waar hij goed wordt 

verzorgd. Het is allemaal erg ingewikkeld voor Wim. Maar dit is een mooie oplossing. Jansje moet 

na de tijd aansterken en kan Wim dan niet verzorgen.  
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Ook Wil Eikelenboom is zeer ernstig ziek. Ze is sterk en vertrouwd op haar Heer. Op de 17 van 

deze maand is Meine geopereerd aan zijn linkerknie, ook deze operatie is geslaagd. Verder waren 

er geen activiteiten in deze vakantiemaand.  

 

September 

Zondag 12 september starten wij het nieuwe seizoen. Het jaarthema ‘Zo zijn onze manieren’ 

staat ook deze zondag centraal. We beginnen met koffie voor de dienst en na de dienst een 

tweede kop koffie. Na een kort programma is er een afsluitende lunch. Deze maand kreeg Gé 

Magré bericht dat ze binnen kort zal terug keren naar Meppel. Niet meer aan het Bleekerseiland 

maar ze gaat naar het Anker. Gé is blij dat ze weer naar Meppel kan. Bezoek is dan ook weer wat 

eenvoudiger. Zij is altijd erg belangstellend voor wat er in Meppel gebeurd en bij onze gemeente. 

Donderdag 23 september hadden we weer een gebedsmoment en gemeente ontmoetingsavond 

in de kerk. Het kan gelukkig weer. Deze avond staat dus ook in het teken van ons jaarthema. Bij 

de maandbode van september hebben we allemaal een brochure gehad ‘Zo zijn onze manieren’. 

We gaan hier 5 ontmoetingsavonden mee aan het werk.  

 

Oktober 

We beginnen op 2 oktober met de zendingsconferentie in Bennekom. Ida, Henk en Meine zijn 

daarnaartoe geweest. Het thema van de dag was ‘Anders leren kijken’. We hebben best wel weer 

inspiratie opgedaan. Janneke Doornenbal nam afscheid van de bond, ze gaat met pensioen, naar 

20 jaar. Deze maand begint verder rustig, met weinig activiteiten. De corona regels werden 

versoepeld en we kunnen weer zonder aanmelding naar de kerk. Er komen wat meer stoelen in 

de kerk te staan. Het blijkt voor voorlopig genoeg te zijn want er zijn nog mensen die niet fysiek 

aanwezig willen zijn. Die kijken thuis naar de dienst. De kerkenraad komt bijeen op de 11e van 

deze maand. Zondag 17 oktober is het wereldwijd de Micha zondag. Dan staan we stil bij het 

rentmeesterschap dat wij hebben over deze aarde. We mogen van de opbrengsten leven maar 

moeten ook zorgen dat alles weer op tijd kan groeien voor de volgende generaties die na ons 

komen. We denken aan de te grote hout kap en ontbossing van hele gebieden. Daardoor krijgen 

we extreme warmte, wateroverlast en orkanen die te keer gaan. Dit moeten we voorkomen.  

Woensdag 20 oktober hadden we een gemeente ontmoetingsavond. Het ging deze keer over de 

liederen die we zingen.  

 

November 

Aan het begin van deze maand is Ria Seibert opgenomen in een verzorgingshuis in Ruinen. Hier is 

ze maar kort geweest toen is ze naar de Kaailanden in Meppel gegaan waar haar man Harold ook 

verblijft. Op zaterdag 6 november overleed Ria aan galwegkanker dat ongeneeslijk was. Ze was 

nog geen 24 uur in de Kaailanden. Op woensdag 10 november konden we afscheid nemen van 

Ria en 12 november was de crematie in besloten kring. De gemeente ontmoetingsavond van 18 

november kon niet doorgaan want de corona besmettingen liepen weer hard op. We mogen 

voorlopig maar met 4 mensen op visite. Daarom ook de reden om hem over te laten gaan.  

Misschien begin december. Eeuwigheidszondag, 21 november, waar we dit jaar veel mensen 

moesten herdenken Roelof Bernardus, Willem Weinreich, Hilly Hihorst-Massier, Robertjan 

Hilhorst, Ria Seibert-de Kruijs. Vijf in een jaar dat is er veel in onze kleine gemeente.  
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Ook herdachten wij hen die in ieder persoonlijk leven van ons iemand hebben verloren. We 

ontsteken kaarsje om zo iedereen te gedenken. Op 25 november hielden wij onze 

najaarsledenvergadering. Er waren 24 leden en vrienden aanwezig. Na anderhalf jaar konden we 

dus eindelijk vergaderen. De corona tijd en de aanpassingen werden nog eens doorgelopen. Er is 

een boel veranderd sinds corona. Diensten met Zwolle, streaming vanuit onze eigen kerk. 

Verbouw toilet en nieuwe vloerbedekking in de kerk. We zitten er weer keurig bij en dit alles 

hebben wij te danken aan de SVEGA uit Apeldoorn. Zondag 28 november ging broeder Esselink 

uit Zwolle ons weer voor. Hij is hersteld van zijn gebroken heup en gaat nu voor de eerste keer 

voor na zijn val. We zijn dankbaar dat het goed met hem gaat. Wil Eijkelenboom is aan het einde 

van deze maand opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle. Het gaat niet goed met haar. 

Vermoedelijk zal ze ook niet meer naar haar woning terug kunnen. Ze heeft veel verzorging 

nodig. We bidden voor haar dat ze minder pijn zal hebben. 

 

December 

De corona besmettingen zijn zeer hoog. Nog niet eerder haalden we de 23.000 per dag. We 

besluiten om weer met mondkapjes te werken en minder te zingen maximaal drie per dienst. Het 

moet want de RIVM is ook zeer terughouden met een gedeelde lockdown, om vijf uur alles dicht. 

Het zijn harde maatregels maar het is niet anders. Hopelijk kan dan met de kerst iets meer. De 

gemeente ontmoetingsavond gaat ook op 2 december niet door. Deze verschuiven wij over het 

nieuwe jaar heen. Helaas komt op het OMT met de regel dat vanaf 18 december het hele land 

weer op slot gaat. Dus ook geen kerkdiensten meer vanaf die tijd. Wij sluiten ons bij die regel aan 

en zenden de diensten alleen nog maar uit. Dit geldt ook voor de kerstviering op 19 december 

waarin medewerking wordt verleend door Wilbert Magré en Carina en Johan Petersen. Het was 

een mooie avond maar fysiek aanwezig zijn is toch beter. De kerstnachtdienst werd samen met 

Zwolle gedaan. Daar werkten zowel mensen uit Zwolle als uit Meppel aan mee. Het thema was 

‘Kerstfeest op afstand’. Dat was het ook letterlijk en figuurlijk. Op kerstmorgen hadden we de 

kerstdienst 2021 en omdat tweede kerstdag op een zondag was hadden we die dag een 

morgengebed met lezingen afgewisseld met zang en enkele gedichten. Deze maand waren Jan en 

Joke Koeling 50 jaar getrouwd. En Janny van de Haar brak vlak voor kerst haar rechterpols. Dit 

doet veel pijn en Janny kan niets doen omdat ze rechts is. Dit is een ramp voor haar want ze is 

erg actief in het dagelijks leven en voor de gemeente.  

 

Dit was het jaar 2021 weer een bewogen jaar met heel veel verdriet maar ook vreugde volle 

momenten. Maar we weten dat de Heer met ons was, en ook met ons zal zijn in het nieuwe jaar, 

dat we ingaan met een lockdown, maar het is niet anders. Eens zal het goed komen en zijn er 

geen ziekten en verdriet meer. Dan gaan we naar zijn koninkrijk en zal alles goed zijn. Wij als 

Maranatha gemeente wachtten zijn komst af. 

 

Nieuwvliet 
Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten niet door kunnen gaan vanwege corona. Denk aan 

bidstond, bijbelstudie, bijbelgesprekgroep voor jongeren, zomerzangavonden en meer. 

Catechisatie en kindernevendienst ging over op digitaal via Zoom en Teams.  
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Kerkenraadsvergaderingen via Skype. Geen gewone kerkdiensten, niet zingen, niet samenkomen, 

geen koffiedrinken, geen of veel minder contacten. De scholen gesloten en de winkels dicht. 

Maar de zon komt elke dag op, het wordt weer avond, seizoenen komen en seizoenen gaan. Wij 

mogen geloven dat onze Heer steeds bij ons is en voor ons zorgt. Ook al is het moeilijk en 

snappen we soms niet wat Zijn bedoeling is. Ons Pastoraal Team heeft in het afgelopen jaar veel 

werk verzet. Er is een 80+ bellijst om onze oudere gemeenteleden af en toe eens te bellen om ze 

te laten weten dat er aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt. Er zijn in 2021 2 kinderen 

geboren en 4 kinderen gedoopt. We moesten afscheid nemen van 4 gemeenteleden. 

De bijbelstudie is op 7 oktober weer opgestart en begon met het lezen van Mattheus 6: 9-16 ‘Het 

Onze Vader’. Op deze avond is gesproken over het vervolg van de bijbelstudie.  

Br. Pascal Lauwaert zal de bijbelstudie gaan leiden. De 2e avond, de eerste brief van Paulus aan 

de Efeziërs werd behandeld, was op 4 november. Daarna is de bijbelstudie (voorlopig) 

opgeschort. In de 3e week van oktober werd begonnen met de Gemeente Groei Groepen. Aan de 

hand van het boekje “Dit is mijn lichaam”, de kracht van samen geloven in een verbrokkelde 

samenleving, hoopten we gezegende avonden te hebben. Helaas werden de samenkomsten vlak 

daarna opgeschort. Mensen die een gebed wensen voor zichzelf, een familielid of een 

dramatische gebeurtenis kunnen dit de voorganger of contactpersoon laten weten. Zij bezorgen 

het gebedsverzoek aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de digitale gebedskring. Op 

zondag 7 februari was het conferentiezondag met br. Tim Schakel. De beide diensten kwamen dit 

keer, door de sneeuwvoorspelling, vanuit de studeerkamer van br. Schakel in Yerseke. Het thema 

van de conferentie was ‘Leven met de Psalmen’, in de ochtenddienst stond psalm 42 centraal 

(voorspoed en tegenspoed) en in de middagdienst psalm 84 (vertrouwen). Een compliment voor 

de geluidsgroep die het mogelijk maakte de diensten via Teams en Kerkdienst Gemist te laten 

zien en horen. Op zondag 14 november vond de najaar conferentie plaats met br. Hans Cappon. 

Deze conferentie werd op het laatste moment online. Het thema van de conferentie was ‘lessen 

van de vijgenboom’. Het sub thema in de ochtenddienst was ‘waakzaamheid’ (Marcus 13:28-37) 

en in de middagdienst ‘heil en vrede’ (Zach.3).  

De Werkgroep Zending en Diaconaat heeft door corona slechts enkele acties kunnen houden 

voor hun jaarproject Moldavië. Er was een online paaspraise, er werden wafels gebakken en 

verkocht op startzondag en er was een online kerstpraise. 

 

Nunspeet 
 

Nijverdal 
Pas als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, zien we pas hoe bijzonder gewone 

dingen zijn. 

Ook in het jaar 2021 bleef alles anders, wij begonnen het nieuwe jaar weer in een lockdown. De 

diensten zijn digitaal en worden voorbereid door een kleine groep medewerkers en enkele 

zangers. En zijn te bekijken via de kerkomroep of YouTube.  Alle fysieke bijeenkomsten, 

vergaderingen, kringen en clubs zijn afgelast, of gaan eventueel via Skype. Nederland is in 
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februari traag begonnen met vaccineren maar al doende kwam de vaart erin, aan het eind van 

het jaar kon men ook voor de booster gevaccineerd worden.  

 

Kerk 

Vanaf Pinksteren zijn we weer met meer mensen samengekomen in ons kerkgebouw met 

maximaal 30 mensen en een klein zanggroepje. De oecumenische tentdienst in het kader van 

Bruisend Nijverdal gaat ook dit jaar niet door er wordt een digitale dienst vanuit de Raad van 

Kerken uitgezonden. Vanaf half september worden de coronamaatregelen weer versoepeld maar 

voorzichtigheid blijft geboden, niet meer aanmelden en alle banken in zig-zag-zit kunnen we 

weer gebruiken. En na lange tijd weer koffiedrinken na de dienst.  Maar lang zal deze beperkte 

vrijheid niet duren. In november is het virus alweer terug in een nog besmettelijke variant. Ook 

de diensten met de kerst waren weer digitaal. 

 

Startzondag 

De startzondag was op 19 september, het was jammer dat de workshops, het wandelen en 

fietsen niet door konden gaan. Het koffie drinken voor en na de dienst was heel gezellig en mede 

door de muzikale medewerking van Tea, Kirsten, Alice en Hans was het een feestelijke viering. 

Inmiddels was het jongere deel in de tuin van de pastorie bij elkaar. Een vossenjacht op de 

Eversberg, met vragen over bijbelse verhalen, en een gezellige maaltijd in de tuin, waarbij er 

genoten werd van de heerlijke broodjes van slager Jacco. 

 

Ledenvergadering  

Door de corona maatregelen werd er op zondag 4 juli 2021 aansluitend aan de dienst een korte 

ledenvergadering gehouden waarbij enkel de financiële stukken zijn behandeld, alle stukken zijn 

door de vergadering goedgekeurd voor de gemeente. Op 8 november is de 

najaarsledenvergadering gehouden, in de kerkzaal ook kon er digitaal meegekeken worden en via 

whatsapp kon men communiceren met de mensen thuis. Besloten werd dat de avonddiensten 

zouden worden afgeschaft en onze predikant minder gaat werken, ook de toekomst van de 

gemeente is uitgebreid besproken, we hebben het financieel goed. We hebben een mooi 

gebouw, bijna 100 jaar oud. Maar om de gemeente draaiende te houden zijn daar in de eerste 

plaats mensen bij nodig, die met plezier actief betrokken willen zijn. Er zijn nog veel vacatures, in 

verschillende secties worden nog mensen gezocht, ook bij de facilitaire dienst kan men nog wel 

een aantal mensen gebruiken en op korte termijn is er ook weer gebrek aan bestuur/menskracht, 

gelukkig is bij de sectie Dienen de voorzittershamer overgenomen door Hanneke K. 

 

Videodienst 

Door het uitbreken van de coronapandemie, zijn de diensten volledig digitaal online uitgezonden 

zodat er toch contact zou blijven met de gemeente en de diensten toch konden worden 

bekeken/beluisterd. Dat is heel goed gelukt. Voor Henk en Ina Bosch en Bertus Hengstman kwam 

er hierdoor een abrupt einde aan hun jarenlange trouwe inzet voor de Videodienst. Met passie 

en geloofsovertuiging hebben zij dit werk met hart en ziel gedaan. 

 

Kerkgebouw 

De vloerbedekking in de portalen en de kerkzaal waren dermate versleten dat er is besloten om 

deze te vervangen, in de portalen ligt nu een nieuw schoonloop tapijt en in de kerkzaal ligt een 
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mooi groen tapijt. De banken zijn ook iets verder uit elkaar gezet zodat er wat meer ruimte is, 

hierdoor zijn er een paar banken overbleven. Een aantal banken hebben een goede bestemming 

gekregen de rest is verkocht. Verder zijn er in opdracht van sectie beheren veel 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de binnen- en buitenkant van de gebouwen en op 

het kerkelijk erf. In 2022 bestaat het kerkgebouw 100 jaar, voor dit jubileum ziet alles er weer 

prachtig uit. 

 

Toekomst gemeente 

De komende jaren zullen verschillende factoren een rol gaan spelen. Het levert vragen op zoals: 

hebben we nog genoeg menskracht, over een aantal jaren? Wat hebben we minimaal nodig? Zijn 

er op termijn financieel nog genoeg middelen? Welk effect heeft corona op onze gemeente? 

Vooral de menskracht is van groot belang, de ideeën hierover moeten draagkracht hebben in de 

gemeente. Over een aantal jaren bereikt Laura de pensioengerechtigde leeftijd. Voor welke 

keuze staan we dan? Het is verstandig om een visie en plan te hebben waar we mee aan de slag 

kunnen. Er zijn een aantal mensen bereid gevonden om hier rustig over na te denken. Een aantal 

jaren geleden is er een rapport over de toekomst geschreven, hiervan wil de kerkenraad graag 

dat er een vervolg komt. Zodra dit klaar is en we mogen weer samenkomen hopen we met elkaar 

in gesprek te kunnen gaan over wat wij als gemeente voor een stappen kunnen zetten voor de 

toekomst. 

 

Pastorie 

In december 2020 werd bij Peter P, echtgenoot van onze predikant Laura v W, tongkanker 

geconstateerd. Hij is begin 2021 een aantal keren geopereerd, bestraald en heeft een chemokuur 

ondergaan, een zware behandeling. Het gaat nu gelukkig weer goed met hem. Laura zal in 

oktober 2025 met emeritaat gaan. Ze wil dan ook haar werkzaamheden gaandeweg afbouwen, 

en ook om wat meer tijd door te brengen met haar man Peter, gaat ze naar een dienstverband 

van 85%  

 

Goederenactie Oekraïne 

Er is veel geprobeerd maar het is niet gelukt om een kleding/goederentransport te organiseren 

naar de Oekraïne. Er waren al de “gewone” douaneproblemen, elke keer zijn er nieuwe regels 

vanuit de regering en moeten we aan andere eisen voldoen. Daar komt Covid-19 nog bij, dit jaar 

is het nog lastiger om een transport te regelen, het uitdelen ginds kan ook niet of nauwelijks 

doorgaan. Dat betekende dat ook in 2021 de goederenactie niet door kon gaan. 

 

Bond  

De kerkenraad heeft kennis gemaakt met Sjoerd vd V als contactpersoon voor onze gemeente en 

hij heeft de kerkenraad in bijzijn van Gerrit vd K bijgepraat over de plannen voor de komende 

tijd. Ons Orgaan is gestopt met het uitbrengen van themanummers. Er komt nog wel regelmatig 

een digitale nieuwsbrief uit. Er is nog wel een mooie glossy HIER uitgekomen, een kijkje in het 

leven van gemeente en gemeenteleden van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.  

 

Oostelijk Flevoland 
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Oudebildtzijl 
Het jaar 2021 begon met een complete lockdown van onze gemeente. Alle kerkelijke activiteiten 

lagen stil. Gelukkig stonden we er niet alleen voor. God was met ons, ook in deze moeilijke 

periode. 

We waren blij dat de Hart & Sylcommissie vanaf maart elke 2e zondag van de maand de drive-in 

diensten weer ging organiseren op het erf van de familie Elgersma. Zo konden we elkaar weer op 

afstand ontmoeten. Ook werd er een gebedswandeling georganiseerd. 

Gelukkig konden we op 16 mei de kerkdeuren weer openen en beginnen met de erediensten.  

Hier hadden we naar uitgekeken. De paaskaars werd aangestoken: het licht van de opgestane 

Heer. Ook hebben we in deze dienst de namen genoemd van de gemeenteleden die in de 

afgelopen maanden waren overleden waaronder onze secretaris Wieb Tjepkema. Wij moeten 

hen missen maar we geloven dat zij geborgen zijn in Gods hand. We mochten zelf nog niet zingen 

maar genoten van de zang van onze voorzangers en de liederen via de beamer. Dankbaarheid 

alom. 

Ds. Delwig nam dit jaar afscheid van onze gemeente. Hij heeft 12 jaar gewerkt in onze gemeente: 

eerst als predikant en later als consulent. Daar zijn we hem dankbaar voor. Op de jaarvergadering 

hebben we afscheid van hem genomen. 

De Gebouwen Beheer Commissie heeft zichzelf het afgelopen jaar opgeheven. Onze kerk is weer 

helemaal up-to-date dankzij hun geweldige inzet. 

De kerkenraad boog zich samen met Jonne over de visie van onze gemeente. Jonne begeleidt 

onze gemeente met het zoeken naar een dominee of pastoraal werker. Tijdens de 

jaarvergadering van de gemeente op 22 september jl. werd dit toegelicht. Daarna hebben we dit 

in groepjes besproken. Het blijkt dat we de ontmoeting met elkaar bij de erediensten heel 

waardevol vinden. Ook het omzien naar elkaar d.m.v. een kaart of telefoontje bij verdriet en 

blijdschap wordt erg op prijs gesteld. Met elkaar je geloof belijden en samen zingen is heel 

waardevol. 

Na de zomervakantie waren de coronamaatregelen zover versoepeld dat we ook weer als 

gemeente mochten zingen in de kerk. Eerst ingetogen maar dat werd al gauw voluit. 

De drie lege plaatsen in de kerkenraad konden gelukkig weer worden ingevuld. Daar zijn we erg 

dankbaar voor. Ook het beamerteam kon weer versterkt worden. Fijn!  

Brood en de wijn konden weer rondgaan tijdens het Heilig Avondmaal. Niet meer uit de 

avondmaalsbeker maar uit kleine bekertjes.  

Op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we de overledenen in onze 

gemeente herdacht. Dit was een emotionele dienst omdat we die week werden opgeschrikt door 

de dood van een broeder uit onze gemeente. 

Vol verwachting en op weg naar Kerst werden we helaas weer geconfronteerd met 

aangescherpte coronamaatregelen. We mochten nog 3 adventszondagen in de kerk vieren. 

Daarna was er weer een lockdown. Heel jammer maar gelukkig zijn er elke zondag erediensten 
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op Omrop Fryslan te volgen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Het is goed om onze zegeningen 

te blijven zoeken en te blijven benoemen en God ervoor te danken. Hij blijft ons nabij. 

 

Rotterdam 
Het jaar 2021 is ook in het kerkelijk leven van Rotterdam opnieuw voor een groot deel bepaald door 

de coronacrises. Veel van de werkzaamheden, de vieringen en met name het persoonlijke contact 

konden maar op zeer beperkte schaal doorgang vinden. We zijn dankbaar dat we na de Lockdowns 

toch steeds weer een ongeveer gelijk gebleven aantal bezoekers terugzagen. Aan de andere kant 

moeten we ook concluderen dat de vergrijzing sterk doorzet en dat we moeten constateren dat de 

ouderdom gaat tellen en dat leden en vrienden vanwege hun ouderdom of kwalen niet langer in 

staat zijn de diensten te bezoeken. We zijn dankbaar dat we in ds. Janet de Vries een bijna full time 

predikant hebben. Haar, door iedereen zeer gewaardeerde bezoekwerk, is in deze tijd van pandemie 

en eenzaamheid een groot goed. 

Van januari tot en met mei en vervolgens weer vanaf half december werden geen diensten met 

bezoekers gehouden. Vanaf maart waren er steeds enkele zangers in de dienst die de liederen “life” 

zongen. In juni konden weer 30 mensen de diensten in het gebouw meemaken (met een 

reserveringssysteem). Dit aantal werd in juli uitgebreid naar 60.  Halverwege augustus werd ook het 

koffiedrinken na de diensten (onder strikte afspraken) weer mogelijk. We mogen ons gelukkig prijzen 

met onze mogelijkheden om de diensten uit te zenden zodat iedereen die dit wil thuis mee kan 

kijken (of luisteren). 

Voor de actie schoenendoos zijn weer dozen afgeleverd. Omdat het niet mogelijk was kleding naar 

de Oekraïne te verzenden hebben we ons aangesloten bij de kledinginzameling van Gain. In augustus 

is een grote hoeveelheid dozen opgehaald. De diaconie is een nieuw jaarthema/ project gestart met 

New Generation Brasil. 

Het kerk en buurtwerk lag vorig jaar al stil en mede door de coronacrisis zijn ook dit jaar de 

activiteiten op een enkele na niet meer opgepakt. Met grote spijt heeft het bestuur besloten het Kerk 

en Buurtwerk aan het eind van het jaar 2021 officieel te beëindigen. 

Vanwege regels binnen de PKN moesten enkele Petra kerkenraadsleden die inmiddels 8 jaar of 

langer in functie waren aftreden. Zij konden dan op zijn vroegst na 5 maanden weer opnieuw hun 

functie gaan vervullen. Om deze vacatures binnen de kerkenraad op te vullen zijn alle VEG-

kerkenraadsleden tijdelijk toegetreden als PKN-kerkenraadsleden. In juni kon de oude situatie 

hersteld worden. Volgens ons een fraai voorbeeld van het grote vertrouwen dat er tussen onze beide 

“bloedgroepen” bestaat.  

De nieuwbouwplannen in samenwerking met de BAM gaan nog steeds door. In maart is een 

intentieverklaring getekend. Tegen het einde van het jaar bleek dat de gestelde einddatum niet 

gehaald zal kunnen worden. Er is groen licht om het gebouw van basisschool Het Open Venster te 

kunnen gaan gebruiken als plaats van samenkomst tussen sloop van het oude en oplevering van het 

nieuwe gebouw.  
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De kerkenraad heeft initiatieven genomen om met de andere PKN-kerk uit de wijk in gesprek te gaan 

om te bezien wat in de toekomst eventueel samen opgepakt zou kunnen worden. Er wordt 

gesproken over samenwerking en misschien wel het samen gebruik gaan maken van ons nieuwe 

gebouw.  

In grote dank aan de Heer die het mogelijk maakt dat wij onze taak voor elkaar, voor de mensen in 

onze wijk, voor onze verantwoordelijkheid voor de wereld en als werkers in en voor Zijn Koninkrijk 

kunnen doen, spreken wij de wens uit dat we met dit alles ook in het komende jaar door kunnen 

gaan. We hopen op en bidden voor een goed 2022. 

 

Veendam 
In 2021 heeft de gemeente een aantal activiteiten binnen en buiten onze gemeente en verschillend 

van aard ontplooit.  

 

De gevolgen van corona zijn in Oekraïne nog meer voelbaar dan bij ons. Uiteraard door het overlijden 

van broeder Stepan Nemesh (en veel anderen waarvan wij de namen niet kennen). Het transport van 

kleding kon dit jaar niet doorgaan.  

 

We zijn er best een beetje trots op: op ons nieuwe gemeenteblad.  

Er is veel tijd besteed aan het ontwerp en de uitvoering en we zijn  

blij met het aandeel dat een aantal leden/vrienden daarin heeft  

gehad. We hebben gekozen voor een oude vertrouwde naam:  

‘Venster’ en ook de afbeelding op de omslag zal de meesten van  

u bekend voorkomen. Dit alles gestoken in een nieuw jasje. Het  

is de bedoeling dat het nieuwe Venster elke maand uitkomt,  

behalve in de zomer. Voor de maanden juli en augustus wordt  

er één nummer uitgegeven.  

 

Onze gemeente heeft, zoals u weet, geen eigen kerkgebouw meer. We kerken in de Wedderwegkerk 

te Oude Pekela. Dit is een Protestantse gemeente waarvan ook ds. Simone van de Vrie voorganger is. 

We kunnen weer elke zondag naar de kerk mits de pandemie dat toelaat. De Wedderweggemeente 

heeft een nieuwe geluidsinstallatie en twee livestream camera’s aangeschaft. Onze gemeente heeft 

daaraan ook een financiële bijdrage geleverd. We kunnen bij ziekte, slechte weersomstandigheden 

en pandemieën toch thuis de erediensten volgen via “kerkdienstgemist”. 

Het contact tussen gemeenteleden, vrienden en ons kerkbestuur heeft niet alleen door de Covid 

pandemie geleden, ook het kerken in een andere kerk met meerdere kerkgangers is daar debet aan. 

Een ontvangsthal om lekker na te praten ontbreekt in de Wedderwegkerk helaas. Het elkaar 

informeren over allerlei zaken gaat nu veelal per email, per brief of per bezoek.  

 

Onze gemeente bleef het afgelopen jaar actief naar “buiten”. Zo hebben wij zitting in de plaatselijke 

Raad van Kerken. Onder haar auspiciën worden tijdens de 40 dagentijd in verschillende kerken 

vastenmaaltijden georganiseerd. Helaas konden deze vanwege besmettingsgevaar het afgelopen jaar 

niet doorgaan. 
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In dezelfde tijd werd een gezamenlijke Vastenkalender uitgebracht, dit is een jaarlijks terugkerende 

activiteit. Het thema dit jaar: ”Ik ben er voor jou”. De oplage is nog steeds groeiende. Ook hebben we 

deel aan de acties in Vorming & Toerusting. Hierin ontwikkelen we met de bij de RvK aangesloten 

kerken, gemeenten en de RK-parochie verschillende activiteiten en leeravonden die toegankelijk zijn 

voor iedereen. Ook hier moesten we vanwege corona gevaar mee stoppen. Verder namen we deel in 

andere activiteiten binnen de RvK zoals: Dienst van de Eenheid en Wereldgebedsdag. De vesper in de 

Vredesweek kon dit jaar geen doorgang vinden.  

Onderdeel van gemeente zijn is ook het uitvoeren van de actie: “Schoenendoos”. Kinderen hebben 

schoenendozen versierd en de gemeente heeft deze gevuld met allerlei spullen voor schoolkinderen 

in landen waar deze artikelen heel moeilijk verkrijgbaar zijn.  

Onze gemeente heeft zitting in de st. Arm in Arm Veendam e.o. Dit is een stichting vallende onder De 

Arme Kant van Nederland en zich vooral bezig met het informeren van ons 

plaatselijk burgerlijk gemeentebestuur over armoede zaken. 

 

In het afgelopen jaar bestond onze gemeente 140 jaar. We hebben dit 

heugelijk feit herdacht en gevierd tijdens een gemeenteavond in een zaal 

van De Kandelaar kerk in Veendam. 

 

Wemeldinge 
Het jaar 2021 begon zoals het oude jaar was geëindigd met een beperkt aantal mensen in de 

kerk, later gevolgd door verschillende keren dat er helemaal niemand in de diensten aanwezig 

mocht zijn. Gelukkig dat we niet alles wisten toen in januari er een nieuw jaar begon. We hadden 

goede hoop dat spoedig alles weer normaal zou zijn. 

Verder begon het jaar ook niet zo leuk. Br. Wim Roest en br. Piet Warbout bedankten voor hun 

ambt vanwege persoonlijke omstandigheden, maar toen ook ds. Janno van den Ende zijn besluit 

om in september te stoppen meedeelde was de stemming toch wel een beetje terneergeslagen. 

Hoe nu verder? Gelukkig laat God ons nooit alleen en zo gingen we dan ook een heel proces van 

loslaten in.  

Veel diensten gingen alleen online door, maar ook onze jaarlijkse ledenvergadering kon geen 

doorgang vinden. 

We danken ook nu weer God voor alle digitale mogelijkheden. Er kon digitaal gestemd worden 

om de kerkenraad weer voltallig te maken, daar werd goed gebruik van gemaakt en de volgende 

leden werden gekozen en zegden toe, diaken 1 jaar: zr. Annie Dominicus, diaken 3 jaar: br. 

Martin de Graaf, ouderling 1 jaar: zr. Tanny Timmerman, ouderling 3 jaar: br. Jan Oskam. We zijn 

dankbaar dat ze zich beschikbaar wilden stellen in dienst van de gemeente. De bevestigingsdienst 

was op zondag 21 maart. 

Ook was er een belijdenisdienst op 23 mei Pinksteren, Marcel Karel en Jessica Jansen deden 

belijdenis en Rens Jansen kwam met attestatie over samen met hun kinderen Julie en Jack.  

In juni hebben we een openluchtdienst gehouden waar heel veel leden/vrienden van de 

gemeente aanwezig waren. De dienst was in het weiland van de fam. Piet Warbout, waar we ook 



24 
 

nog een zangavond hebben gehouden, heerlijk om weer eens uit volle borst te mogen zingen, 

want in de diensten werd dit nog steeds afgeraden.  

Ook de afscheidsdienst op zondag 25 juli van ds. Janno van den Ende hadden we buiten gepland, 

maar jammer genoeg werkte het weer daar niet aan mee, dus zijn we uitgeweken naar de schuur 

van Andre en Ina van ’t Westeinde. Er waren heel veel leden/vrienden aanwezig, als gemeente 

werden hun een aantal geschenken gegeven. Voor Janno een aantal studieboeken, voor Lenneke 

een theedoos en een hanger en voor hun samen een lijstje met een noodpakket. Te weten een 

lijstje met geld achter glas een hamertje voor “noodgevallen”. Na de dienst liepen allen langs om 

Janno en Lenneke te groeten en hen te bedanken voor alles. Zij bedankten ons met een bon voor 

een kopje koffie met taart bij “de Buurvrouw” in Kapelle.  

Na de vakantie leek alles weer een beetje te normaliseren, startweekend kon nog niet maar wel 

de startzondag met de band True Ovations. Bijbelstudie en vrouwengroep gingen weer van start, 

voor eventjes zoals later zou blijken. We vonden Aart Slabbekoorn bereid om 8 uur in de week 

pastorale zorg te verlenen, als kerkenraad zijn we daar dankbaar voor want er komen nu wel heel 

val dingen op ons af. 

De Maranatha conferentie kon gelukkig wel doorgaan, het waren mooie zegenrijke diensten. 

Op 31 maart 2021 werd geboren Jop Ligthart en hij werd gedoopt op 12 december. 

Op 21 april overleed br. Ward Janssens en op 6 september br. Aad Tulling. We herdachten hun 

op zondag 21 november. 

Dan worden er weer voorbereidingen gemaakt om een feestelijke kerstdienst te maken, maar 

ook nu gooit Corona roet in het eten. Alle diensten worden weer digitaal uitgezonden. Maar 

feestelijk waren ze wel. ‘s Zondags met 2 cornet spelers en op kerstdag met een muziekgroep uit 

eigen gemeente. Ook de oudjaarsdienst ging online. 

Al met al, als je alles zo terugleest en zoekt mogen we dankbaar zijn voor zoveel mogelijkheden. 

Iedere zondag weer was er een spreker en kon iedereen alles volgen, op afstand weliswaar, maar 

toch Gods werk ging door. 

Voor 2022 hopen dat we dat alles weer een beetje normaler wordt, de diensten weer meer en 

beter bezocht kunnen worden.  

Boven alles bidden we om Gods zegen en dat Zijn geest ons mag voorgaan in alle dingen die we 

mogen gaan ondernemen. 

 

Winschoten 
Het afgelopen boekjaar 2021 was niet het eenvoudigste. 

De blijvende obstakels in de vorm van voorzorgsmaatregelen met een sturend karakter gaven zowel 

op samenkomend- als ook op inkomsten niveau zorg. Mede gezien het feit dat onze gemeente veel 

ouderen kent, leek het raadzaam en wijs, de aanwijzingen van overheden en wijzen zo mogelijk 

gestalte te geven.  
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Dit betekende een aantal maanden geen diensten, catechese, zangavonden, kanselruil en 

gespreksmomenten. In plaats hiervan werd er intensief het mobieltje, de laptop en een maandelijkse 

“hoop en goede moed” brief gebruikt. Op deze manier probeerden we elkaar te laten weten niet 

vergeten te worden en weer snel gemeente te willen zijn. 

Op 21 april 2021 was de ere- en lofprijsdienst. Zij het met restricties, maar het kon weer! 

Ondertussen bleven we wel “bananendozen” vullen. Dat liep goed. 

Duidelijk zal zijn, dat de samenwerking met andere kerken wat afnam, maar toch bleven we samen 

maaltijdverstrekking voortzetten alsook schuldhulpmaatjesproject. 

In de adventstijd planden we een “op-weg-naar” eredienst samen met het Leger des Helskorps. 

Pelgrims naar morgen, naar een hoopvol zien en ervaren. Samen. 

Ook moet genoemd worden allerlei bijeenkomsten rond het feit dat Winschoten, met bijnaam 

Sodom, sinds 1941 haar joodse inwoners zag verdwijnen. 

Met als thema; “HOE WAS HET MOGELIJK” herdachten we op Israëlzondag dit gebeuren en wat er 

zou gaan plaatsvinden. 

Ook voor het komende jaar zouden we graag Shalom willen uitdragen, naar de ander 

en tot vreugde en dank voor onszelf. 

 

Wormerveer 
Inleiding  

In 2021 hebben wij een enerverend jaar achter de rug die begon en eindigde met een lockdown 

vanwege de coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen weten we ons als gemeente gedragen 

door de Heer. We blijven met elkaar verbonden via de livestreamdiensten en wanneer dat 

mogelijk is via de fysieke diensten.  

 

Het kerkelijk leven 

Het jaar 2021 startte met online kerkdiensten, met liederen via YouTube; de activiteiten lagen 

allemaal stil. Op 15 januari werd een online jeugddienst gehouden. In de week van gebed van 17 

t/m 24 januari konden we niet samenkomen. U bent toen via email dagelijks herinnerd aan de 

gebedsweek met een bijbelgedeelte, gebed en aandachtspunten. Vanaf half februari werden de 

liederen door Reflection en/of enkele zangers o.l.v. de organist verzorgd. In maart hielden we de 

ledenvergadering voor het eerst in ons bestaan via de livestream. Vooraf waren de leden 

gevraagd een enquête in te vullen. Tijdens de vergadering waren de kerkenraadsleden aanwezig 

in de kerk en konden de mensen thuis reageren via WhatsApp. Allemaal niet ideaal maar wel een 

manier om verder te kunnen. Vanaf begin april mochten weer een beperkt aantal mensen, na 

registratie, de kerkdienst bijwonen, maar er mocht behalve de zanggroep niemand anders 

zingen. Op Witte Donderdag hebben we het avondmaal gevierd met de aanwezigen. Vanaf mei 

mocht er op praatniveau worden gezongen. Gaandeweg mochten we weer meer mensen in de 

diensten ontvangen. Eind mei zijn de gebedsbijeenkomsten weer opgestart en niet veel later 

enkele middagbijeenkomsten. Vanaf begin juni dronken we ook weer koffie na de dienst. Ook 

hielden we op 13 juni het avondmaal als afsluiting van de gebedsbijeenkomsten.  

 

Op 12 september deelden wij de gemeente mee dat onze predikant ds. Jikky de Jong-Buursma 

per 1 juli 2022 met emeritaat gaat.  
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De bidstond/bijbelstudie startte weer op en per oktober hoefden we ons niet meer te registreren 

om naar de diensten toe te komen. De autodienst, crèche en kindernevendienst werden weer 

volgens rooster georganiseerd. Actie schoenendoos startte weer en complete dozen konden 

worden aangekocht via VEG Beverwijk. Helaas moesten we per 6 november weer een mondkapje 

dragen bij binnenkomst en op 1,5m van elkaar zitten. Het avondmaal werd gevierd op onze 

zitplaats en de wijn gedronken uit kleine cups. We hebben voor het uitserveren van de wijn 2 

uitdeelschalen en cups aangeschaft omdat we in hebben gezien dat dit het meest wenselijk is in 

de toekomst. Op 21 november herdachten we de ons ontvallen leden. Eind november startte de 

kindernevendienst weer met het adventsproject. Wekelijks werd een kaars aangestoken, een 

gedichtje opgezegd en gaf de kindernevendienstleiding uitleg bij het bord van het adventsproject 

aan de kinderen. Vanaf 5 december mochten we van overheidswege geen avondactiviteiten 

meer organiseren en zo werd ook de Candlelightdienst geannuleerd.  

Hoewel de druk toenam om de kerkdeuren weer te sluiten, konden we op 19 december genieten 

van het kinderkerstfeest en de musical uitgevoerd door de leiding van de kindernevendienst.  

Aansluitend zijn we weer overgestapt op alleen livestreamdiensten. Op beide kerstdagen is onze 

predikant voorgegaan. Het waren fijne diensten maar het voelde toch weer heel teleurstellend.  

Zoals we het jaar begonnen met beperkingen, zo eindigde het jaar ook.  

 

Werkgroepen/activiteiten 

In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Dat is heel fijn. We willen alle mensen 

die meewerken hieraan heel hartelijk bedanken.  

 

Dank  

Namens de kerkenraad wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar inzet in 2021. 

Wederom een ongewoon jaar en toch probeerden wij waar mogelijk onze taak te doen. 

Wij mogen wij God danken voor Zijn genade. 

 

Yerseke 
 

Zwolle 
 


