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Raar om zo terug te kijken op een bijzonder jaar. Een bijzondere periode ook waarin ik voorzitter 

was.  Een periode maar zeker ook het afgelopen jaar waarin veel gebeurd is, plannen maken voor 

startzondag en kerst en weten dat dit onder voorbehoud is. Ik noem een aantal dingen specifiek.  

 

Kerkdiensten: 

Een jaar met wel mensen in de kerk, diensten digitaal, kindernevendienst het hele uur, geen 

kindernevendienst meer, tijdens de startzondag niet samen koffiedrinken in de kerk maar op bezoek 

bij iemand thuis, genieten van wat wel kan en mag, omdenken       aanschaf camera en daarbij ook 

inzet van een  technisch team ( dankbaar is de kerkenraad voor de inzet van deze mensen, fijn dat er 

ook een aantal jongeren in dit team zitten, maar er kunnen nog altijd meer bij), tot nu op dit 

moment alleen maar digitale diensten met een klein groepje. Toch kunnen we ook terugkijken op 

fijne diensten, een kinderdienst waar veel kinderen bij aanwezig waren. Corona proof samen 

avondmaal vieren. Herdenken overledenen, bevestiging van een nieuwe voorganger en afscheid van 

ds Venhuizen. Voordat er weer mensen in de kerk mogen moet er een protocol gemaakt worden, 

hygiëne maatregelen worden genomen en de kerkenraad adviseert om wel met een mondkapje in 

de kerk te lopen. Zodra mensen zitten kan het af.  

Nieuwe voorganger: 

Na een proces van profielschets maken, gemeente bijeenkomsten houden, beroepingscommissie 

instaleren, is op 11 oktober 2020  Renate de Vries-Martini bevestigd als onze voorganger. Dat 

betekent weer een vast gezicht bij de diensten, bij de kerkenraad en in de gemeente.  En ondanks de 

pandemie, heeft zij al met diverse mensen gesproken.  

“oude” voorgangers: 

Waar sprake is van een nieuwe voorganger, is er ook sprake van oude voorgangers, in januari heeft 

de kerkenraad afscheid genomen van ds. Elly van der Meulen, omdat zij geen pastoraat deed was zij 

niet voor ieder gemeentelid even zichtbaar, voor de kerkenraad is ze een goede steun geweest, zij 

heeft met haar expertise de kerkenraad met raad en daad bijgestaan. In december is coronaproof 

afscheid genomen van ds. Gerard Venhuizen. Gemeenteleden hebben kaartjes gestuurd naar zijn 

huis. In de dienst van 13 december is hier aandacht aan besteed. Hij is tot 1 november werkzaam 

geweest in onze gemeente.  

Jeugdwerker 

De hervormde gemeente wil het contract met Tsjikke Bloem niet verlengen, de Gereformeerde kerk 

ziet wel een toegevoegde waarde voor het werk van Tsjikke, zij krijgt 6 uren en begeleidt de 

kindernevendienst en zet zich in voor catechisatie (jongste groep). Ondanks Corona en ook digitaal 

catechisatie komen er rond de 25-30 jongeren bij elkaar.  

 

 

 



SOW proces: 

Na een time out pakt de kerkenraad de gesprekken over de voortgang en hoe en wat binnenkort 

weer op. In het najaar loopt de voorgestelde time out van twee jaar af. Op dit moment kunnen we 

zoals u allemaal zult begrijpen daar verder nog geen mededelingen over doen. Meer informatie 

wordt later dit jaar gedeeld door de kerkenraad via de gebruikelijke kanalen, nieuwsbrief, triangel of 

een bijeenkomst na een dienst. 

 

Contact:  

1. Nieuwsbrief:De nieuwsbrief wordt weer in het leven geroepen, Renate, Geke en Tea starten 

deze eerst op. We horen positieve geluiden over dit stuk contact.  Het nieuwbrief team 

bestaat nu uit: Geke Pot, Joke Talsma, Alies Vriezema en Tea Veenstra.  

2. Wijkmedewerkers: brengen met kerst bij alle gemeenteleden een tasje met daarin een 

kaarsje en een adventskalender, de wijkmedewerkers houden ook telefonisch contact met 

de gemeenteleden.  

 

Diversen: 

Door vrijwilligers is er een nieuwe keuken geplaatst, het resultaat is prachtig geworden. 

Ook wordt het project kerktuin gestart en in de laatste maanden van 2020 vorm gegeven. Het zou 

mooi zijn dat we dit jaar koffie/thee kunnen drinken in de tuin zodat we elkaar kunnen ontmoeten in 

de buitenlucht.  

 

 

 

 

 


