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JAARVERSLAG 2020
Terugblikken op 2020. Dan lijkt er eigenlijk maar 1 thema te zijn. Vanaf maart kreeg Covid-19 Nederland en
daarmee ook onze gemeente in de greep. Een plotseling einde aan de activiteiten en plannen. Van een volle kerk
naar online diensten. Zorgen om gezondheid en verdriet om mensen die we moeten missen door het virus. En
dan in kleine groepen toch weer samenkomen. Voorzichtig beginnen aan een nieuw seizoen en dan ineens de
lockdown. We konden de kerkelijke hoogtijdagen niet vieren zoals we gewend waren. Maar ook vonden we weer
nieuwe wegen om met elkaar in contact te komen en blijven. Pastorale brieven, online gespreksgroepen. Toch
genoeg om een verslag van te doen. Samengevat in dit boekwerkje draagt het bij om inzichtelijk te maken wat wij
als Vrije Evangelische Gemeente doen in de gemeente van Jezus Christus. Ook laat het verslag zien hoe we actief
en betrokken willen zijn in Heerde en omgeving. Actief in het ontplooien van initiatieven om het Evangelie te
verspreiden en betrokken zijn bij onze naaste. Niet alleen binnen de muren van ons kerkgebouw maar ook
daarbuiten.
Het centrale thema van het seizoen 2019/2020 “met Hart en Ziel” werd in september opgevolgd door het thema
“Vertrouw op Hem”. Een passend thema in zo’n onzekere periode. Met dit hoofdthema wordt door het hele
seizoen heen gestalte gegeven aan verspreiding en verkondiging van het Evangelie.
In het verslag leest u van diverse commissies, werkgroepen en activiteiten wat er in 2020 is gebeurd. Er is niet van
alle groepen een bijdrage ontvangen omdat er soms niks te melden was. Maar op de achtergrond is ook in deze
groepen veel werk verzet.
Ik wens u veel leesplezier, terugblikkend naar 2020.
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LEDENBESTAND VAN ONZE GEMEENTE: OVERZICHT 2020
De stand en de specificatie van de mutaties:
Per 31 december:
2019
Leden:
513
Doopleden:
318
Vrienden/ niet gedoopt:
64
Adressen:
370

2020
506
321
62
366

De mutaties in het ledenbestand zijn als volgt te specificeren:
Toename:
Nieuwe inschrijving
Door bediening Heilige Doop
Door belijdenis
Door geboorte

:
:
:
:

leden
11

doopleden
3
11

vrienden

totaal toename

:

14

11

14

Afname
Overgang naar ander kerkgenootschap
Door overlijden
Belijdenis
Naar rustend bestand
Uitgeschreven/bedankt
Van vriend naar lid/dooplid

:
:
:
:
:
:

0
14

0

0
2

2
5

2
2
4
12

Totaal afname

:

21

8

3
11

2

16

Er deden 3 personen belijdenis van hun geloof:
De Heilige Doop werd dit jaar bediend aan 11 kinderen
Ons ontvielen dit jaar door overlijden 14 leden en 2 vrienden
In 2020 heeft Agnis Snel naar meer dan 40 jaar besloten te stoppen met de ledenadministratie. Al deze jaren
heeft ze secuur de administratie bijgehouden. Eerst in kaartenbakken en later op de computer. Op elk gewenst
moment kon ze een actueel overzicht van het ledenbestand aanleveren voor welke groep ook. Met ingang van
september heeft Matthijs Bootsma de administratie overgenomen. Hierbij is er ook gekozen om een nieuw
pakket aan te schaffen als onderdeel van een toekomstige website met een openbaar deel en een besloten deel
voor leden.

Kerkenraad
In 2020 moest ook de kerkenraad haar weg zoeken in de nieuwe situatie rond Covid-19. Na de fysieke
vergaderingen in januari, februari en maart werd het overleg in daarop volgende maanden meer adhoc en via de
e-mail. Vanaf september waren de vergaderingen weer 1x per maand, maar nu online. In november werd
besloten om de overlegstructuur met om de maand kleine- en grote kerkenraad los te laten en weer maandelijks
als gehele kerkenraad te vergaderen.
Ellis van ’t Veld en Gerrie Montfrooij waren in 2020 niet herkiesbaar. Daarnaast moest Beja van de Beek in 2020
haar taak als wijkouderling teruggeven. Dijana Lensink en Jeanet Heres werden gekozen voor de vacatures
wijkouderling en Leo Montfrooij werd gekozen voor de vacature van diaken. Christiaan Hoogers en Richard van de
Streek werden voor een nieuwe termijn herkozen als diaken.
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De ledenvergaderingen konden geen doorgang vinden. De verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden verliep
schriftelijk, met een hoog aantal uitgebrachte stemmen als teken van betrokkenheid van de gemeente. In
november is een papieren ledenvergadering gehouden waarbij de gemeente besloot de jaarrekening 2019 en
begroting 2020 en 2021 vast te stellen en het beleidsplan 2013-2018 te verlengen t/m 2021. Ook werd de
gemeente geïnformeerd over het beroepingswerk in de gemeente.
Ds. Weststrate was ook in 2020 onze predikant en adviseur van de kerkenraad. Daarnaast is Roger Dragstra bij
onze gemeente in dienst als gemeentelijk werker met als voornaamste aandachtsgebieden jeugdwerk en
missionaire gemeente. Ook gaat hij geregeld voor in diensten.

Activiteiten en werkgroepen
Veel gemeenteleden zijn in 2020, ondanks alle beperkingen, actief geweest bij diensten, activiteiten of in
werkgroepen. Hieronder volgt een eigen verslag van de betrokkenen over een groot deel van de diensten,
activiteiten en werkgroepen.

Erediensten
Hoe ‘anders’ zouden de diensten in 2020 gaan worden, vanwege de beperkingen die er kwamen na de uitbraak
van het Covid-19 virus. Van half maart tot eind mei waren er geen kerkbezoekers en werden de diensten online
uitgezonden. Gelukkig konden veel mensen die diensten volgen en was ons gebouw met alle beschikbare
apparatuur geschikt om uitzendingen te realiseren. Dit mede dankzij de tomeloze inzet van een groep vrijwilligers
die zich trouw beschikbaar stelden. Toen meer kerken online gingen zagen we het aantal kijkers/luisteraars
teruglopen naar een betrekkelijk constante groep.
De bijzondere diensten (Heerde Zingt op Zondag, Jeugd- en Gezinsdiensten en de gebedssamenkomsten in de
Stille Week) en de Gebedsweek tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren gingen in aangepaste vorm door.
Vanaf Pinksteren kon weer een kleine groep kerkgangers ontvangen worden.
Ook de ZomerAvondZang ging in 2020 door met de vertrouwde muzikale medewerking en met de inzet van
(oud)kerkenraadsleden. In de maanden juli, augustus en september werden 8 extra familiedoopdiensten
gehouden op de zondagmiddag. Dat was nog nooit eerder zo georganiseerd en voorzag in de gegeven situatie op
een prettige manier in de behoefte die er was ontstaan. Eén van deze doopdiensten werd gecombineerd met het
belijdenis-doen van de ouders van de dopeling.
In december werd de kerkgang weer teruggebracht tot enkel de kring van medewerkers. Zo was ook de Adventen kersttijd een sobere periode.

Leerhuis 2020
De geplande activiteiten van het Leerhuis konden alleen in de eerste twee maanden gerealiseerd worden.
Ook na de Zomervakantie is het maar beperkt gelukt om de groepen samen te laten komen. Op uitstel moest
helaas telkens afstel volgen. De zoekers-belijdenisgroep kon in de eerste drie maanden van het jaar en in de
periode tussen september en december wel regelmatig samenkomen. Ze zien er naar uit om de draad in 2021
weer op te pakken.

Hemelvaartsdag/ startweekend/ Kerstmarkt
Door de Corona maatregelen konden bovenstaande activiteiten geen doorgang vinden. De diverse werkgroepen
hebben voorbereidingen gemaakt, onderling in goed overleg gekeken wat er mogelijk was, maar toch besloten
om geen activiteiten te gaan doen. Komend jaar hopen we dat de activiteiten weer met veel energie opgepakt
kunnen worden.
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Avondgebed,
Gebed. Eén van de pijlers van een gemeente. Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur is er Avondgebed. Een
half uur van stilte, het zingen van liederen, Bijbellezing, meditatie en gebed. Ook kon men een lichtje aansteken
voor dat wat men op het hart had. Bij toerbeurt werden de avonden ingevuld door enkele gemeenteleden en de
predikant. Tijdens de eerste lockdown kon het Avondgebed niet doorgaan, maar zodra het weer mogelijk was om
met een groep mensen samen te komen werd de draad weer opgepakt. Tot begin december de 2e lockdown
kwam.

Oppasdienst
Omdat een deel van het jaar de ochtenddiensten uitsluitend online te volgen waren, is de oppasdienst stil komen
te liggen. Tijdens de diensten waarbij (een beperkt aantal) bezoekers aanwezig waren, was er gelegenheid om de
kinderen tot 4 jaar bij de oppasdienst te brengen. De kinderen konden hiervoor aangemeld worden via de
website.

Kindernevendienst
2020 is een jaar waarin we de nevendienst anders hebben moeten vormgeven dan de afgelopen jaren. Door de
Corona crisis is het vanaf het voorjaar van 2020 beperkt mogelijk geweest om kindernevendienst te geven.
Op momenten dat er een beperkt aantal mensen naar de kerk kon komen hebben we er voor gezorgd dat er op
een kleinschalige manier wel altijd nevendienst was.
Rond kerst hebben we alle gezinnen met kinderen onder de 12 een tasje bezorgd met een attentie waarmee
gezinnen de adventsperiode mee konden beleven. In dit tasje zat ook een uitnodiging om op een alternatieve
wijze online kerstfeest te vieren met Schapen en Zo.

Jaarverslag 2020 Christykids.
In september begonnen we vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen.
Ondanks de Corona waren we blij dat we de kinderen konden ontvangen bij de club.
Elke maandagavond waren er ongeveer 20 kinderen. Een gezellige groep met jongens en meisjes waar we een
leuke avond mee hadden. We knutselden samen een lichtje van een glazen potje met houten stokjes beplakt. We
hoorden het bijbel verhaal van Jozef en kleurden samen de mantel dan Jozef in. Hadden ook een gezellige bingo
avond met leuke prijsjes. Zo hadden we nog meer leuke dingen op het programma staan maar helaas werd
midden in het seizoen het kerk gebouw gesloten en kon de Chrisykids geen doorgang meer vinden.
Dat vonden en vinden we erg jammer.
Omdat we de kinderen niet meer zagen hebben we in februari alle kinderen van de Christykids een kaart gebracht
en hopen we rond de Pasen iets leuks te brengen bij ze.
Zo komt er een eind aan dit rare seizoen en hopen we dat we in September weer de kinderen mogen ontmoeten.
Lijkt het u/ jij leuk om ook te helpen bij de Christykids Hulp is altijd welkom.

Kampweekend
Na een jaar van voorbereidingen was (bijna) alles gereed voor een nieuw kampweekend voor de kinderen van 8
t/m 12 jaar. Helaas hebben we vanwege de Covid-omstandigheden en de naderende eerste lockdown moeten
besluiten het weekend niet door te laten gaan.

Crosspoint in een Coronajaar….
In oktober openden we hoopvol onze deuren. Een grote groep jongeren stroomde het onderkomen binnen! Ze
hadden geen gezellige startavond gehad met spelletjes, bijkletsmomenten en broodje bal. In plaats daarvan
liepen ze direct de trap af, gingen ze op afstand van ons, leiding, op de stoelen zitten, hun Bijbel voor zich op tafel.
Wat deed het ons allemaal goed om toch weer samen te kunnen zijn!
Deels pakten we onze drie hoofdthema’s weer op:
1. Wie is God?
2. Wat geloof ik?
3. Hoe leef ik als christen?
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Maar we hebben ook aandacht besteed aan wat meer losstaande onderwerpen, waaronder rituelen en
gebruiken in de kerk en besmettelijke ziektes in de tijd van de Bijbel en hoe daarmee werd omgegaan.
De avonden waren koud, we misten de kachel die voor ons was opengedraaid en het warme welkom van de
gastheer en/of -vrouw met de kannen thee en koffie. De ramen moesten open blijven en we konden niet zomaar
even tussen de jongeren gaan zitten. Toch bleven de jongeren komen, hoe bijzonder! Toen ook de scholen
dichtgingen, konden we helaas alleen via Whatsapp met de jongeren in contact blijven. Daar vloeide nog een
heuse taartbakwedstrijd uit voort met de beste Bijbelse cake! Maar wat kijken we uit naar onze gewone
avonden, die ineens toch helemaal niet zo gewoon meer zijn…

Time Out
Dit seizoen was ook voor de beide catechese groepen anders dan voorgaande jaren. Een deel van de avonden
kond doorgaan, met aangepaste regels voor bijvoorbeeld het onderling afstand houden, maar vanwege de
lockdown, moest een deel helaas ook afgelast worden.

Jeugdactiviteiten
Voor Team Jeugdactiviteiten was 2020 een vreemd jaar. We zijn het jaar gestart met een filmavond waar we met
een gezellige groep jongeren de film Lion hebben gekeken. In februari stond er een bonte-gala-avond op het
menu. Dit was een interkerkelijke activiteit, georganiseerd door onze kerk. Het is een toffe avond geweest met
veel jongelui van verschillende kerken in Heerde. In maart zouden we gaan bowlen met de jeugd. Er waren 24
aanmeldingen, maar helaas deed het coronavirus intrede in ons land en liep vanaf dat moment alles anders. Het
bowlen hebben we helaas moeten annuleren en vanaf dat moment werd het organiseren van activiteiten voor de
jeugd onmogelijk. De jeugd kon opeens niet meer naar school, contact over de examenperiode moest via
WhatsApp verlopen. Er waren genoeg leuke ideeën om nog te doen in 2020, maar het coronavirus gooide helaas
roet in het eten.
Gelukkig werden de maatregelen in de zomer iets versoepeld, wat maakte dat er een afsluitende activiteit
georganiseerd kon worden. Dit werd een gezamenlijke bbq namens Team Jeugdactiviteiten en Crosspoint/Time
Out. Een enorme opkomst maakte dit een geslaagde avond en vooral erg leuk om elkaar weer eens echt te
kunnen zien.
De start van het nieuwe seizoen staat traditiegetrouw in het teken van
het welkom heten van de nieuwe 12-jarigen. Gelukkig kon dit doorgaan,
door gezellig samen patat te eten en de jeugd kennis te laten maken
met de activiteiten die wij organiseren. We maakten in september een
vliegende start door met een club van ruim 40 jongeren naar het
trampolinepark in Zwolle te gaan. Wat heerlijk dat dit kon!
Helaas was dit vanwege de nieuwe golf van het coronavirus ook meteen
de laatste activiteit van 2020. We hadden veel meer willen organiseren
en wachten dan ook vol enthousiasme op het moment dat we weer wat
leuks kunnen doen met en voor de jeugd!

Jeugdraad
De jeugdraad moest haar vergaderingen noodgedwongen digitaal houden. Via Zoom bespraken we samen de
plannen en uitdagingen in het jeugd- en jongerenwerk.

Jaarverslag 2020 ‘Jeugd van vroeger’
In het jaar 2020 werd op 7-01-2020 de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting gehouden. Elkaar een voorspoedig en
gezegend nieuwjaar toewensen is een goede traditie geworden. Natuurlijk kwamen er oliebollen op tafel. Ds.
Weststrate haalde Prediker 12 aan in zijn meditatie, welke inzicht gaf in het gegeven feit “ouder worden “.
Daarna een 'verbindend' samen zijn met een hapje en een drankje tot half 5.
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11 februari 2020 was te gast bij JVV Merdi van Essen, fysiotherapeut/ geriatrie (gespecialiseerd voor ouderen) ,
maar eerst herdachten wij Dinie Spanhaak die deze middagen enige jaren met plezier bezocht. Merdi zei blijf
actief, blijf bewegen al wat voor ieder mogelijk is en men zelf plezier in heeft.
In de maand maart heeft de commissie zorg gedragen dat elke 70 jarige een Paasgroet kaart ontving ,welke
uitging van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde. In maandblad maart stond de uitnodiging voor 17/3 en deze
middag zou in teken staan van PASEN. Maar deze middag kon geen doorgang vinden i.v.m. de beginfase van
Covid 19. De eindfase is nog niet inzicht(13-3-2021) en dus alle middagen van de Jeugd van Vroeger 2020 zijn
geannuleerd. Het was niet meer verantwoord om met een groep mensen in de Bovenzaal samen te komen.
Máár in december toch nog Kerstviering gehad in de kerkzaal. Na overleg met ds. Weststrate , die een kleine
commissie samenstelde voor invulling voor Kerst ouderen viering, hebben wij op een beperkte, verantwoordelijke
wijze Kerst ouderen gehouden in de kerkzaal die tevens onlinw te zien was. Het thema was “Een andere Kerst”..
Daarna werd er een lock down kerkbezoek afgekondigd. Heel dankbaar toch nog Kerst gevierd te hebben op
verantwoordelijke wijze met plm. 28 mensen. De commissie heeft ook in de maand december 2020 de
kerstgroet van de Vrije Evangelische Gemeente , die bestond uit het Dagboek 2021 Filippus en een bladwijzer,
verzorgd.
Hoewel het gehele programma al was samengesteld voor seizoen 2020/2021 (t/m mei ) konden en kunnen die
ook geen doorgang vinden , helaas. Ik sluit af met de woorden op de bladwijzer: Uw Woord is een lamp voor mijn
voet, en een licht voor mijn pad (Psalm 119:105)יּ

Jaarverslag van de Vrouwenkring 2020.
Ik kreeg de vraag of ik het jaarverslag van 2020,van de Vrouwenkring voor u wilde beschrijven. In de maand mei
zou de Vrouwenkring het 50 jarig Jubileum mogen vieren, maar ook opgeheven worden. Maar zoals een ieder
weet, kon het feest geen doorgang vinden, omdat de wereld in maart getroffen werd, door een wereldwijde
pandemie, genaamd Covid-19, en stond de wereld een beetje stil. Maar we begonnen het jaar 2020 in januari met
een hele gezellige avond, zoals andere jaren hadden de leden wederom allemaal wat lekkers mee genomen, taart
en cake, koeken en chocolaatjes voor bij de koffie, en bij een glaasje wijn of sap, lekkere borrelhapjes, alles kwam
weer in grote getale op de tafel staan. En als gasten deze avond, was het Vertelgenootschap uit Apeldoorn bij ons
aangeschoven. De twee dames vertelden ieder een heel mooi verhaal, voor de pauze het serieuze, en na de pauze
een grappig verhaal.
En zeer boeiend verteld, een aanrader. In februari mochten wij Dhr A. Berghorst ontvangen. André is adviseur
Brandweer en Veiligheid , en hij kon ons alles vertellen over de veiligheid en risico's in onze thuis situatie, ook een
waarschuwing over de vele accu's die wij op dit moment gebruiken voor onze e-bike fietsen en auto's, als daar
brand bij ontstaat, hoe moeilijk die te blussen zijn. Een mooie informatieve avond. En toen kwam maart, en alles
werd stilgezet en afgelast. De avonden die wij nog gepland hadden. Ons jubileumfeest, wat al voor een groot deel
voorbereid was. Alles stil. Om het jubileum, en afsluiten van de Vrouwenkring, toch niet helemaal voorbij te laten
gaan, hadden we afgesproken om met de leden in oktober samen te gaan eten, als het weer wat rustiger werd
met het virus, maar ook dat mocht niet doorgaan. Wel hebben wij als bestuur toen Annie Roeke en Hennie
Vorderman die al 50 jaren lid waren, en Tine Hardeman en Alie Brummel die beiden ook vele jaren lid waren een
bloemetje gebracht, en de andere leden een theeschoteltje met de tekst: Je bent Geliefd, en met wat lekkers
erop rondgebracht. Wat zeer gewaardeerd werd door de leden. En tot zo ver het bestaan van de Vrouwenkring. Ik
heb vele jaren in het bestuur gezeten, in verschillende taken, en heb het met heel veel plezier, en met Gods zegen
mogen doen.

FEBE Vrouwencontact
2020 zou in het teken staan van vijf jaar Febe op 26 september 2020. Wat liep dat anders dan verwacht! Op 18
januari organiseerden we een gezellige borrel in de Postkamer en konden we elkaar ontmoeten. Niet wetende
dat dit voorlopig onze laatste activiteit zou zijn. De plannen voor een walking tapas in juni en een jubileumborrel
moesten we helaas parkeren. We hopen dat we in 2021 voorzichtig weer wat kunnen oppakken.
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Vertegenwoordiging in werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Heerde
De werkgroep bestaat uit zeven leden van verschillende kerken uit Heerde. Vanwege de corana heeft er slechts
één werkgroepvergadering plaatsgevonden. Niet door gingen o.a. De Heerder Bijbelquiz ,en bijdrage NBG op de
Kerstmarkt. Wel is gecollecteerd voor het NBG op de bijbelzondag eind oktober. De contacten zijn verder digitaal
onderhouden. In ons maandblad “Rondom de Kruiskerk” zijn enkele berichten van het Nederlands
Bijbelgenootschap onder de aandacht gebracht.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft voor ons het begrip “Kerkvrijwilliger” ingevoerd. We ontvingen een
nieuw losbladig systeem met allerlei promotie materiaal. In de map zit het basispakket van het NBG, met
jaarplanning e.d. Als kerkvrijwilliger onderschrijf je de gedragscode integriteit, met steekwoorden: zorgvuldig
oordelen en handelen, respect en openheid.

Website en social media
Onze website www.vegkruiskerkheerde.nl is nog steeds een goede informatiebron. Uit reacties blijkt dat mensen
die op zoek zijn naar een kerkgemeenschap in Heerde de site gebruiken om zich te oriënteren. Maar bijvoorbeeld
ook de pastorale handreikingen worden in groter verband gebruikt. De mogelijkheid om diensten live te volgen
op de website is een stuk verbeterd door gebruik van een eigen kanaal op www.kerkdienstgemist.nl. Hier kunnen
diensten zowel live in beeld of geluid als ook nog 1 jaar na uitzending bekeken of beluisterd worden. In 2020 was
het een zegen dat we deze mogelijkheden hadden. Er kon snel geschakeld worden van fysieke naar online
diensten en zeker in de beginfase mochten we ook weten dat er veel mensen van buiten de gemeente meekeken
omdat hun eigen gemeente deze omschakeling nog moest maken. Mooi om zo ook een functie te vervullen.
Op social media is onze gemeente actief op twitter en facebook. Deze kanalen worden met name gebruikt om
aankondigingen van bijzondere diensten of activiteiten te maken.
In 2020 is op de achtergrond begonnen met de opzet van een nieuwe website. De ledenadministratie is op een
besloten deel van deze website geplaatst. Ook is het reserveringssysteem versneld in werking gezet toen
kerkbezoek weer mogelijk was. Doel is om deze website uit te bouwen tot een nieuwe site met een algemeen
deel en een besloten deel voor leden.

Diaconie
Kerkradio en diensten beluisteren via internet
Voor gemeenteleden welke niet (meer) in staat zijn om de diensten bij te wonen, is er de kerkradio. Het aantal
gebruikers hiervan neemt sterk af. Dit komt mede doordat steeds meer mensen via internet de diensten live of op
een later tijdstip beluisteren/bekijken. Door de Corona worden de diensten uitgezonden via internet.
Dit wordt goed beluisterd en bekeken, fijn dat deze mogelijkheid er is om kerkdiensten toch nog op afstand mee
te maken en te beleven. Een erg belangrijk item in deze lastige en onzekere tijd.
Audio, foto- en videodienst
Bij bijzondere diensten, zoals belijdenis- en doopdiensten worden er foto’s gemaakt. De foto’s worden op een dvd
gezet en aangeboden aan de gemeenteleden voor wie dit bedoeld is. De foto’s worden ook op de website
geplaatst en zijn daar nader te bekijken. Een kleine groep van gemeenteleden zorgen er steeds weer dat er mooie
foto’s worden gemaakt. Opnames van de diensten kunnen worden gedownload worden via internet.
Foto’s en opnames worden ervaren als een kostbare herinnering. Afgelopen jaar zijn er door de corona een
aantal doopdiensten gehouden op zondagmiddag. I.v.m. de corona maatregelen is de familie verzocht om zelf
foto’s te maken. Zodra het weer kan wordt het foto’s maken weer opgepakt.
Bloemengroep- en groet
De bloemendienst bestaat uit twee groepen, allebei ingevuld door een aantal vrijwilligers uit onze gemeente. De
ene groep zorgt er voor dat er iedere zondag een mooie boeket of bloemstuk voor in de kerk staat. De andere
groep zorgt er voor dat deze zondagavond na de avonddienst bezorgd worden. Hierbij zit ook een kaart die
getekend is door de voorganger en de dienstdoende ouderlingen/diakenen.
Beide ploegen werken via een rooster. Een stukje werk wat ongemerkt iedere week vlekkeloos verloopt.
Ook maakt een aantal vrijwilligers bij bijzondere feest- of gedenkdagen liturgische bloemstukken, vaak met het
uitbeelden van een thema. En met kerst wordt de versiering in de kerk verzorgd door deze groep.
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Tijdens de Corona heeft de bloemendienst een aantal weken stilgelegen n.a.v. de toen geldende maatregelen.
Zodra het weer kon, is de bloemengroet weer opgestart, op een veilige en verantwoordelijke manier
(Coronaproof) worden de bloemen aangeboden. Voor zover het mogelijk is zijn er liturgische bloemstukken
gemaakt ter ondersteuning van de bijzondere feestdagen.
Interkerkelijke contacten
Radio 794
Elke zondagochtend wordt er via Radio 794 een kerkdienst uitgezonden van één van de kerken in Heerde,
Veessen, Vorchten of Wapenveld en enkele uit Epe. Deze dienst is te beluisteren via de kanalen FM- kabel 96,5 en
FM- ether 106,5 en via de website van Radio 794. Ook onze kerk doet ook regelmatig aan deze uitzendingen mee.
De uitzendtijden en welke kerk de uitzendbeurt heeft wordt gecommuniceerd in het maandblad.
Een mooie mogelijkheid om tijdens de Corona de diverse diensten te volgen via de radio. In 2020 zijn er extra
diensten van onze gemeente uitgezonden omdat andere gemeenten door de beperkingen geen eigen diensten
hadden.
Interkerkelijke Platform Heerde (IPH)
In 2020 zouden er door de IPH diverse activiteiten georganiseerd voor verscheidene doelgroepen. Elke activiteit is
gericht op het proberen wegnemen van de kerkmuren. Voorbeeld van activiteiten zijn: Paasjubel, 4 mei
samenkomsten, Concert voor de Vader, interkerkelijke avondsamenkomsten op 1e pinksterdag. Dit zijn jaarlijks
terugkerende evenementen. Sinds jaar en dag zijn de campingdiensten en de Kerstnachtdienst bij de Schaapskooi
een begrip in Heerde.
Door de Corona zijn de meeste activiteiten afgelast, of op een andere manier tot stand gekomen, bijv. de
Kerstnachtdienst is online aangeboden.

Werk In Uitvoering (WIU) 2020.
De verschillende taakgroepen van de Wiu zijn het afgelopen jaar allemaal weer actief geweest met het
organiseren van uiteenlopende activiteiten waarvan hieronder een korte opsomming:
40-dagenproject 2020: STA OP
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn
opstanding uit de dood. Jezus riep “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden
tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus
geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.
Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers
van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en
doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vastzit in armoede of moeilijke
omstandigheden.
Doe mee, kom in beweging. Sta op!
Als gemeente zouden wij samen opstaan om in actie te komen voor mensen met een beperking in Angola
(www.handensamenvoorangola.nl). Hans, Evelien, Ben-Jan met Hester, Aniek, Gerrit en Theresa zijn 20 februari
2020 naar Angola afgereisd om hulpgoederen naar het weeshuis te brengen en om te kijken wat er verder nodig
is. Zij slaan de handen voor deze stichting ineen en ook onze handen zijn van harte welkom om de mensen daar
een nieuw begin te geven.
Als commissie stonden wij klaar om onze activiteiten uit te voeren en jullie gemeenteleden te ontmoeten. De
gebedsavond en de startzondag waren een mooie en bijzondere start, maar helaas moesten wij de vrouwenavond
een dag van tevoren annuleren. Ook de mannenavond kon in deze tijd niet doorgaan. Met de vrouwen zouden wij
kijken naar “laat jij je over de streep trekken” en in groepjes uiteengaan naar verschillende locaties in Oene. De
mannen zouden tijdens een wandeling over het landgoed Vosbergen iets aangereikt krijgen. Uiteraard zou het bij
beide avonden ook om het ontmoeten van elkaar gaan en het lekkers niet ontbreken.
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Bij de Sing In zijn wij gewend om samen te zingen en zouden Dennis en Lianne Stijf hun medewerking verlenen.
Echter alles is anders. Het is letterlijk stil geworden in de wereld. Deze avond is er Hoop. Sta op met hart ziel. Er
werd verteld over opstaan om hem met hart en ziel te dienen. Er werd gekeken en geluisterd naar liederen
rondom de kruisweg die Jezus.
Hemelvaartsdag:
Hemelvaartsdag werd in 2020 vanwege corona in aangepaste vorm gevierd en voor het eerst sinds vele jaren dus
niet rondom de molen in Wapenveld. Het gemaakte programma kan nog wel voor een volgende keer gebruikt
worden maar of en wanneer dit week kan is niet duidelijk.
Vervolgde kerk:
Door de Covid-19 maatregelen is de organisatie van de Zondag voor de Vervolgde kerk op 7 juni in onze gemeente
wat ondergesneeuwd. Open Doors organiseerde die dag ook via internet een kerkdienst. De landelijke
Nacht van Gebed en de Open dag van Open Doors in november konden ook digitaal worden bijgewoond.
In onze gemeente hebben we in 2020 3x voor Open Doors gecollecteerd. Zowel de financiële als de mentale steun
aan onze vervolgde broeders en zuster blijft onverminderd noodzakelijk. Maar belangrijker nog is het gebed. In de
adventstijd is een gebedskalender met spaarkaart bij alle gemeenteleden bezorgd, en konden we dagelijks bidden
voor onze broeders en zusters, die daar bij name genoemd werden.
Stichting Grip op de knip:
Praten over geld is anno 2020 nog steeds taboe en daardoor zoeken mensen pas hulp als de financiële nood al
(te) hoog is opgelopen. Zowel Grip op de Knip, als de landelijke organisatie SchuldHulpMaatje, zetten zich
daarom in om de drempel voor het zoeken van hulp, laag te houden. Dit doet de stichting door informatie te
verstrekken via verschillende platforms, zoals internet, social media, lokale huis aan huis bladen en
door samenwerking met maatschappelijke organisaties en kerken in de gemeente Heerde. Er is een nauwe
samenwerking met de Gemeente Heerde. Door de maatregelen rondom Covid-19 konden de maatjes minder op
pad en moest er worden gezocht naar alternatieve vormen van contact. Er zijn in 2020 gezinnen begeleid met
budgetteren en er is geholpen met het in kaart brengen van schulden en het treffen van regelingen voor het
afbetalen van deze schulden. Het aantal nieuwe hulpvragen liep in 2020 terug. Dit is erg zorgelijk, want het aantal
mensen dat in de problemen is gekomen door Covid-19 is flink gestegen.
VEG Zwolle:
Onze zustergemeente wordt al vele jaren ondersteund met menskracht en financiële tegemoetkoming. Wij zijn
blij en dankbaar dat in 2020 toch het dak is vervangen en alle werkzaamheden (grotendeels) zijn afgerond.
laat zien.
Andere projecten:
Vluchtelingen Lesbos
Handen samen voor Angola
Boodschappenpakketten
Zomeravondzang
In de zomer van 2020 zijn er wel zomeravond zangdiensten geweest maar deze waren, vanwege corona, in
aangepaste vorm te bekijken en/of te beluisteren.
Kerstmarkt
De jaarlijkse Kerstmarkt met samenzang kon vanwege corona helaas niet doorgaan. Hoewel er nog van alles
geprobeerd is, viel uiteindelijk toch het besluit om er, hopelijk voor 1 jaar, vanaf te zien.
Kerkproeverij:
Ondanks goede voornemens heeft corona ook de organisatie van de kerkproeverij verstoord.

Jaarverslag 2020

10

Wie is de MOL
Sleutelen aan een missionaire houding van de gemeente is een proces zodat er na één jaar “proefdraaien”
besloten is om hiermee, in ieder geval voor nog één jaar, mee door te gaan en wel op (bijna) iedere eerste zondag
van de maand.
Handen samen voor Angola:
Corona heeft ook enorme gevolgen voor de mensen in Angola maar wanneer we terugkijken is er ontzettend veel
gebeurd waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.
Januari en februari stonden vooral in het teken van de reis naar Angola die toen nog kon plaatsvinden met 24
goed gevulde koffers en containers die vooruit gereisd waren.
De maanden maart tot en met mei worden gespannen gevolgd vanwege de uitbraak van corona.
In de zomermaanden lukt het om met vrachtwagens schoon water te laten bezorgen op de belangrijke plekken.
Tevens werd er gestart met de bouw van een klaslokaal dat inmiddels klaar is. Er worden tassen met maaltijden
en hygiënische producten uitgedeeld en extra bijzonder is de aankoop van een stuk grond geweest waarop een
gezondheidscentrum gebouwd zal worden.
We danken iedereen die op welke wijze betrokken is geweest bij ons werk afgelopen jaar. Alle giften, in welke
vorm ook, gebeden en steun, maken deze projecten mogelijk. We zien dat het werk doorgaat en dat maakt ons
stil en verwonderd!
Voor een uitgebreid verslag over Angola met foto’s en meer informatie: kijk op de website van Handen Samen
voor Angola!
Tot slot
De WIU is bijzonder blij en dankbaar voor alle financiële bijdragen waarmee veel en zorgvuldig geselecteerde
projecten konden worden geholpen.

Tenslotte
Met wat vreemde gevoelens kijken we terug op 2020. Wat een impact heeft dit jaar gehad op onze gemeente,
Heerde maar ook Nederland en de wereld. Hoe konden we zoiets ooit verwachten? Vertrouw op Hem, zonder die
basis was in dit jaar soms niet vol te houden. Er is veel werk verzet om toch activiteiten door te laten gaan. Veel
op de achtergrond. Voorgangers stonden te preken voor een bijna lege kerk. Maar wel in de wetenschap dat er
velen thuis achter de computer of via andere middelen de diensten meevierden. En wie had ooit verwacht een
digitale palmpaasoptocht te zien? Nieuwe initiatieven werden geboren om ook in Corona tijd gemeente te zijn.
Misschien gaf een lied van Sela ons in 2020 wel het meeste houvast:
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen
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Vertrouw op Hem, uitkijkend naar Zijn toekomst vol van hoop.

Met dank aan de vele verslagleggers uit de gemeente.

Matthijs Bootsma
Ondersteuning secretariaat
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