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JAARVERSLAG 2021
Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van Covid-19. Van lockdown naar
avondklok, versoepelingen en weer maatregelen. Probeer daarbinnen als gemeente
maar met elkaar verbonden te blijven. En het risico ontstaat dat het ‘gewoon’
begint te worden. En toch merk je dat je als gemeente van de Heer de ontmoeting
met elkaar nodig hebt. Geen activiteiten is geen verbinding. Diensten met maar een
beperkt aantal mensen en een drempel door aanmelden zijn toch een belemmering
voor bezoek aan de dienst. Wat was het fijn dat we tegen de zomer weer een tijd
zonder beperkingen samen konden komen. En dat er toch weer een beperkt aantal
activiteiten konden.
Het jaarverslag over 2021 zal kort zijn. 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 2020/2021 “Vertrouw op Hem” werd in
september opgevolgd door het thema “Voluit Leven”. In de hoop dat we ons leven
samen weer voluit op konden pakken in het nieuwe seizoen. Maar ook dat God dat
van ons vraagt. Leef voluit, ondanks alle omstandigheden. Tot eer van Hem.
In het verslag leest u van diverse commissies, werkgroepen en activiteiten wat er
in 2021 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 2021.
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LEDENBESTAND VAN ONZE GEMEENTE: OVERZICHT 2021
De stand en de specificatie van de mutaties:
Per 31 december:
2020
Leden:
506
Doopleden:
321
Vrienden/ niet gedoopt:
62
Adressen:
366

2021
505
333
65
369

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

:
:
:
:

leden
3

doopleden
8
11

totaal toename

:

9

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

:
:
:
:
:
:

3
4
3

5
1
1

Totaal afname

:

10

7

6

9
19

De Heilige Doop werd dit jaar bediend aan 11 kinderen

3

18

2
1

Er deden 6 personen belijdenis van hun geloof:
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vrienden
9

12
15

Ons ontvielen dit jaar door overlijden 4 leden en 1 vriend

Kerkenraad
In het begin van 2021 vonden de kerkenraadsvergaderingen online plaats, maar
zodra dit weer mogelijk was werd er weer fysiek vergaderd. In totaal waren er 12
vergaderingen van de kerkenraad, waarvan 1 extra vergadering met betrekking tot
het beroepingswerk.
Anne-Jan Meijer was in 2021 aftredend als wijkouderling en niet herkiesbaar.
Daarnaast moest Richard van de Streek zijn taak als diaken/ secretaris begin 2021
neerleggen omdat de situatie thuis de aandacht vroeg. Gelukkig was Wessel
Geerling bereid om zich verkiesbaar te stellen voor de openstaande vacature van
jeugdouderling. Matthijs Bootsma heeft i.v.m. het wegvallen van de functie van
secretaris tijdelijk een aantal secretariaatswerkzaamheden opgepakt als
ondersteuning van de kerkenraad. In de 2e helft van 2021 heeft ook Rik Leyder
Havenstroom een aantal taken opgepakt.
De voorjaarsledenvergadering kond geen doorgang vinden. De verkiezing van
Wessel Geerling verliep schriftelijk, met een hoog aantal uitgebrachte stemmen als
teken van betrokkenheid van de gemeente. Op 12 juli kon een extra
ledenvergadering gehouden worden rondom het beroepingswerk. Deze werd
voorafgegaan door een informatieavond op 21 juni. Tijdens deze avond en de
vergadering konden leden zowel fysiek als via een besloten online verbinding
aanwezig zijn in verband met de geldende coronarichtlijnen. De stemming over het
beroep verliep via een stembureau na de ledenvergadering. Het voorstel om een
beroep uit te brengen werd met een grote meerderheid verworpen.
Op 26 oktober kon de najaarsledenvergadering weer fysiek en zonder beperkingen
gehouden worden. Ook was deze vergadering online te volgen. Tijdens deze
vergadering konden de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vastgesteld
worden. Ook het jaarverslag 2020 en de notulen van de afgelopen vergaderingen
werden vastgesteld. Na de vergadering was er tijd en gelegenheid om elkaar weer
te ontmoeten.
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Ds. Weststrate vierde op 31 januari zijn 40 jarig jubileum. Via een zoomverbinding waren hier toch een groot aantal gemeenteleden bij aanwezig. In
verband met het beroepingswerk is het emeritaat van ds. Weststrate uitgesteld en
was hij in 2021 als predikant aan onze gemeente verbonden ten behoeve van het
pastoraat voor een dienstverband van 50%. Daarnaast is Roger Dragstra bij onze
gemeente voor 40% 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 2021, 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
Van januari t/m april waren de diensten online en konden er geen kerkgangers bij
aanwezig zijn. Voor het 2e jaar moest Pasen zonder fysieke kerkgang gevierd
worden. Vanaf mei eind september konden er weer beperkt mensen aanwezig zijn
bij de diensten. Wat waren we blij dat vanaf eind september de beperkingen
opgeheven werden en we weer ‘gewoon’ samen mochten komen. Het was wel te
merken dat mensen hierin nog voorzichtig waren. Vanaf half november werden de
maatregelen echter weer aangescherpt en werd het aantal bezoekers weer beperkt.
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 al dan niet in aangepaste vorm door. Ook de
ZomerAvondZang ging in 2021 door met de vertrouwde muzikale medewerking en
met de inzet van (oud)kerkenraadsleden. Tijdens de startzondag op 12 september
kwamen er in verschillende tuinen groepjes gemeenteleden samen om online de
kerkdienst mee te vieren en aansluitend koffie te drinken. Een mooi initiatief waar
goed gebruik van werd gemaakt.
Leerhuis 2021
De geplande activiteiten uit het leerhuis konden maar beperkt doorgang vinden.
Voor het seizoen 2021/ 2022 is er geen Leerhuis gepland, maar zal gekeken
worden wat binnen de mogelijkheden georganiseerd kan worden.
Hemelvaartsdag/ startweekend/ Kerstmarkt
Er is een fijne samenwerking ontstaan rondom de Hemelvaartsactiviteiten met de
Petrus kerk uit Wapenveld. Gezamenlijk wordt de activiteit gedragen en worden de
voorbereidingen gemaakt. Door de Corona maatregelen konden bovenstaande
activiteiten afgelopen jaar 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. Wel is er de mogelijkheid
geboden om op eigen gelegenheid een ‘Emmauswandeling’ te houden in het
Kloosterbos. Komend jaar hopen we dat de activiteiten weer met veel energie
opgepakt kunnen worden mochten de maatregelen versoepeld worden.
Door de coronamaatregelen was het ook niet mogelijk om activiteiten te gaan doen
rondom en tijdens de Kerst. Iets wat een domper was voor de werkgroepen die hier
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jaarlijks erg druk mee zijn om één en ander op poten te zetten. Een aparte
stichting waarin leden van onze gemeente vertegenwoordigd zijn heeft wel gezorgd
voor een kerststal op de Brink tijdens de weken voor kerst.
Startweekendactiviteiten is op kleine schaal gevierd via zogenaamde tuindiensten.
Hierbij konden mensen zich op geven om de startzondag kerkdienst te volgen bij
iemand in de tuin. Hierbij werd er gezorgd voor een zakje met een kaars om tijdens
de dienst te ontsteken en een aantal stellingen, om gezamenlijk over te praten.
Nadien was er koffie met wat lekkers. Dit werd door de deelnemende mensen als
erg waardevol ervaren, om elkaar toch te ontmoeten op een veilige manier tijdens
deze pandemie
Avondgebed,
Gebed. Eén van de pijlers van een gemeente. Iedere dinsdagavond van 19.3020.00 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. Zodra het weer mogelijk was om (beperkt) samen
te komen is deze activiteit ook weer opgestart.
Oppasdienst
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
Ook in 2021 werd de nevendienst anders vorm gegeven dan gewend en gewenst.
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 nevendienst was.
Rond kerst hebben we bij alle gezinnen met kinderen onder de 12 jaar een tasje
bezorgd met een passende kerstattentie voor de kinderen.
Daarnaast hebben we ons verdiept in nieuw materiaal om te gebruiken tijdens de
zondagmorgen. Vanaf 1e advent werken we met materiaal van Bijbelbasics.
Hopelijk kunnen we in 2022 samen de kinderen (en de rest van de gemeente)
volop aan de slag hiermee.
Jaarverslag 2021 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
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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
Helaas kon vanwege de Corona-maatregelen ook dit jaar het kampweekend niet
plaatsvinden.
Crosspoint in 2021
Op 4 juli 2021 was er voor alle jongeren van Crosspoint en Time Out een geslaagde
BBQ in Oene. Jongeren die voor het eerst aansloten bij Time Out, jongeren die
elkaar na lange tijd weer eens spraken, jongeren die voor het eerst naar Crosspoint
zouden gaan, jongeren die gewoon een gezellig avondje of een lekker broodje
worst wilden… Ondanks de regen een meer dan geslaagd moment!
In oktober openden we onze deuren, of eigenlijk de trap naar het onderkomen. Om
drukte te vermijden begonnen we een kwartiertje later, zodat ChristyKids al weg
zou zijn. De jongeren kregen dit jaar geen pauze meer, maar natuurlijk wél hun
lekkere mok thee met iets lekkers .
We pakten onze drie hoofdthema’s weer op:
1. Wie is God?
2. Wat geloof ik?
3. Hoe leef ik als christen?
Ook andere jaren zagen we gaandeweg het seizoen het aantal bezoekers afnemen.
Maar dit jaar was het nog merkbaarder… Er zouden zoveel jongeren kúnnen komen,
waar waren ze? Waar waren de ouders die hun kinderen brachten? Waar was de
‘zin’ gebleven in onze avonden, die altijd een combinatie zijn van leren en
vriendschap, van praten en bidden, van bijbellezen en lachen? Meer nog dan
andere jaren baart het teruggelopen aantal jongeren dat onze avonden bezoekt ons
zorgen.
Toen de maatregelen weer aangescherpt werden en er na 17 uur niet meer mocht
worden samengekomen, bleven we een beetje ludiek toch in contact met de
jongeren. Elke maandagavond deelden we stipt om 19.30 uur ‘het geluid’. De
jongeren zaten er altijd al voor klaar en de suggesties buitelden via Whatsapp over
elkaar heen. Erg leuk!
Voor Inès is dit het laatste seizoen Crosspoint. Er wordt uitgekeken naar een
nieuwe jeugdleider. Dat komt vast goed!
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.
Helaas moeten wij dit jaar afscheid gaan nemen van 4 jeugdwerkers, wij willen ze
namens de Gemeente bedanken voor hun inzet.
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De namen zijn: Bram, Benjan, Hendriëtte en Ines.
Voor Basics, Crosspoint en Time Out komt er volgend jaar een nieuwe methode
waar de jeugdwerkers mee mogen gaan werken, dit heeft er ook voor gezorgd dat
we opnieuw naar de opbouw van de groepen hebben gekeken. Het nieuwe
materiaal is ontwikkeld door Youth voor Christ, en is toegepast op de verschillende
leeftijd groepen. Hierdoor zullen wat wijzigingen in de groepen ontstaan, mede om
het materiaal tot zijn recht te laten komen, zodra we meer duidelijkheid hebben
zullen we u hier over informeren.
Jeugdactiviteiten
Team Jeugdactiviteiten heeft in 2021 helaas lang niet zoveel activiteiten kunnen
organiseren als we hadden gewild. Vanwege de coronamaatregelen konden veel
van onze geplande activiteiten niet doorgaan. Pas in de zomer van 2021 was het
mogelijk om weer wat te doen. In juli werd er in Oene een gezellige barbecue
georganiseerd waarin alle jeugd, inclusief de jeugd die later in het jaar welkom
werd geheten, van harte welkom was. Het was ondanks harde regen en wind, een
geslaagde avond. Fijn om elkaar na lange tijd toch weer te kunnen zien!
Na de zomer, in september, hebben we met de groep nieuwe twaalfjarigen in Oene
een overnachting gehad. Een leuke manier om elkaar op een ontspannen manier
beter te leren kennen, door middel van spelletjes, met elkaar eten en drinken, een
kampvuur en nog veel meer spelletjes! Op zondagmorgen zijn we na het ontbijt
naar de kerk vertrokken, waar de jeugd op startzondag werd welkom geheten in de
gemeente.
Begin oktober zijn we (het wordt al bijna een traditie!) naar het trampolinepark
gegaan in Zwolle. Een grote groep jongeren heeft zich daar kunnen uitleven en is
met elkaar het nieuwe seizoen ingesprongen. Later die maand vond er een
bijzondere jeugdavond plaats, wat een combinatie was van een hapje (broodje
visstick), drankje, muziek (op accordeon door Ted Hoogers) en een verhaal door
Roger Dragstra en Aniek Smit. Het plan was om deze avond op het Heerderstrand
te laten plaatsvinden, maar doordat het weer niet meewerkte is het een mooie
avond in het Basement geworden. Leuk om dit met elkaar te beleven en het is de
bedoeling om dit soort avonden vaker te organiseren!
Voor eind november stond er een sinterklaasavond gepland. Dit is helaas vanwege
strengere maatregelen omtrent het coronavirus afgeblazen. Heel jammer, want ook
2021 was daardoor een jaar met maar weinig activiteiten. We hopen dat we snel
weer met toffe activiteiten kunnen komen en elkaar weer kunnen ontmoeten!
Jeugouderling
In juni werd Wessel Geerling in een feestelijke Vier het leven-dienst bevestigd als
jeugdouderling. We zijn blij dat de vacature is ingevuld, des te meer gezien het feit
dat Wessel deze taak als jeugdouderling vol enthousiasme heeft opgepakt.
FEBE Vrouwencontact
In 2021 waren er geen activiteiten van FEBE Vrouwencontact.
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Vertegenwoordiging in werkgroep Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) Heerde (waaronder Veessen en Vorchten)
Vanwege Corona zijn er geen werkgroep vergaderingen gehouden. Ook de Heerder
Bijbelquiz ging niet door.
De werkgroep bestaat uit leden van zeven kerken in de gemeente Heerde. Onze
focus heeft gelegen op doorgeven van berichten van het NBG voor ons maandblad
“Rondom de Kruiskerk”. Dit jaar is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021(NBV21)
gepresenteerd door het Bijbelgenootschap. We ontvingen een gratis Kanselbijbel
van het NBG. Ook onze koning Willem Alexander mocht in oktober de nieuwe bijbel
vertaling NBV21 in ontvangst nemen.
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. Hier werd, zeker op de
momenten dat fysieke kerkbezoek niet of maar met een aantal personen mogelijk
was, veel gebruik van gemaakt. Ook de (extra) ledenvergadering kon op deze wijze
via een besloten stream door mensen die thuis bleven gevolgd worden.
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.
De opzet van de nieuwe website is door drukke andere werkzaamheden in 2021
niet verder opgepakt. Wel is het reserveringssysteem dat ingebouwd zit in de
nieuwe website gebruikt. 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.
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Audio, foto- en videodienst
Bij bijzondere diensten, zoals belijdenis- en doopdiensten worden er foto’s gemaakt
door een poule van een drietal fotografen. Deze groep van gemeenteleden zorgen
er steeds weer dat er mooie foto’s worden gemaakt. De foto’s worden ook op de
website geplaatst en zijn daar nader te bekijken, en te downloaden voor de familie
van de dopelingen. Foto’s en opnames worden ervaren als een kostbare
herinnering.
Bloemengroep- en groet
De bloemendienst bestaat uit twee groepen, allebei ingevuld door een aantal
enthousiaste vrijwilligers uit onze gemeente. De ene groep zorgt ervoor dat er
iedere zondag een mooie boeket of bloemstuk voor in de kerk staat. De andere
groep zorgt ervoor 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 en geruisloos 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.
Afgelopen jaar zijn een aantal makers en bezorgers gestopt, maar hier zijn gelukkig
nieuwe gemeenteleden op in gesprongen om dit over te nemen.
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.
Interkerkelijke Platform Heerde (IPH)
In 2021 zouden er door de IPH diverse activiteiten ondersteund voor verscheidene
doelgroepen. Elke activiteit is gericht op het proberen wegnemen van de
kerkmuren, samen kerk zijn. 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 is
bijvoorbeeld Kerstnachtdienst bij de Schaapskooi en de week van het gebed 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.
Ook wordt er een Kerkplein ontwikkeld. De bedoeling is dat het voor mensen die
nieuwsgierig zijn naar een kerk of een probleem/vraag hebben op een site komen
van alle kerken. Vanuit die site heeft een door verwijs functie. Dit alles om zo laag
drempelig te zijn en korte lijnen te hebben.
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Werk In Uitvoering (WIU) 2021
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-dagentijd 2021: IK BEN ER VOOR JOU
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien
wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de
naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag
van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit
de dood. Daarmee liet Hij ons zien: “Ik ben er voor jou!” Wij mogen er ook zijn
voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede
daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door: door
barmhartig te zijn en goed te doen.
Wij hebben als gemeente tijdens de 40-dagentijd elke week stilgestaan bij een van
de 7 werken van barmhartigheid om er te zijn voor de mensen in
Angola(www.handensamenvoorangola.nl).
Het doel dit jaar is een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Huambo. In deze
stad is de grootste markt van de provincie. Duizenden vrouwen komen van heinde
en ver om hun spullen te verkopen en te kopen. Aan de voet van deze markt is een
stuk grond aangekocht in december. En de grond wordt nu bouwklaar gemaakt. De
bedoeling is dat iedereen (preventieve) hulp kan krijgen op deze plek. Vooral voor
(zwangere) vrouwen willen we met hun kinderen een plek zijn voor voorlichting en
preventieve hulp. Hulp tijdens de zwangerschap, zorg voor zieke kinderen,
voorlichting en vaccinatie zijn o.a. zaken die een plek krijgen in deze kliniek. Een
prachtig project wat veel kost, maar veel kan betekenen. Zoals Jezus er voor ons
was en wil zijn, zo mogen wij er voor hen zijn. We hopen van harte dat u dit
bijzondere project wilt steunen.
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 met een filmpje van de bouw van het gezondheidscentrum uit
Angola. De mannen en de vrouwen zijn deze keer digitaal gegaan voor een heel
bijzonder moment. Elkaar ontmoeten in onze huiskamers.
We missen elkaar en op deze manier kunnen we elkaar toch zien! Met elkaar
spreken en deze periode samen beleven. Velen voelen zich eenzaam en spreken
weinig mensen. Dit is een moment van delen en ontvangen. Misschien denkt u:
daar heb ik niet zo'n behoefte aan, ik zie of spreek nog wel mensen. Maar denk dan
aan het thema: Ik ben er voor jou! Je kunt zo een luisterend oor zijn voor de ander.
De opbrengst van collectes, van activiteiten, vastenkaart en giften is in totaal €
3000,- en is inmiddels overhandigd aan de Stichting Handen samen voor Angola.
Hiermee kunnen zij verder bouwen aan het gezondheidscentrum in Huambo in
Angola.
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Als 40-dagentijd commissie zijn wij blij met de opkomst bij de verschillende
activiteiten en het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoonlijk of als
gemeente.
Vervolgde kerk:
Het afgelopen jaar was er onverminderd aandacht voor de vervolgde kerk waarvan
we weten dat de hulp nog zo hard nodig is. Naast de reguliere collectes die
gehouden zijn, heeft de WIU gelukkig financieel extra kunnen bijdragen. De WIU
vraagt om aanhoudende aandacht in gebed.
Stichting Grip op de knip:
In 2021 mocht de Stichting haar jubileum vieren en dat geeft een dubbel gevoel
want liever hadden we natuurlijk gezien dat de Stichting kon worden opgeheven
wegens gebrek aan ‘klanten”. De werkelijkheid is nog steeds anders en het aantal
aanvragen ligt nog steeds erg hoog en nieuwe schuldhulpmaatjes zijn nog steeds
nodig en kunnen zich ook aanmelden!
VEG Zwolle:
De VEG Zwolle blijft zich ontwikkelen en doet dat met de middelen en krachten die
het heeft met daarnaast de aanhoudende ondersteuning vanuit Heerde. Het is de
ultieme vorm van zending dichtbij
Andere projecten:
Vluchtelingen Lesbos:
Na jaren van allerlei activiteiten zijn onze vaste contacten op Lesbos eind 2021
gestopt en loopt de hulp aan vluchtelingen via andere bekende organisaties
waaronder Stichting ZOA.
Boodschappenpakketten: Ondanks corona werden er in 2021 weer flink veel gratis
boodschappenpakketten bij elkaar gespaard en uitgedeeld. Naast adressen binnen
eigen gemeente zijn hiervoor goede contacten en afspraken gemaakt met STIP en
de Voedselbank
Familie Lerch:
in 2021 hebben we kennis kunnen maken met Lisanne en Jonathan Lerch die dit
jaar vertrokken zijn naar een gebied in Noord Afrika waar zij de komende jaren met
name de lokale bevolking willen helpen bij het vertalen van bijbels. Dat gebeurd
dus niet zo grootschalig als het Bijbelgenootschap maar is ook heel belangrijk en
effectief. De WIU trekt een aantal jaren actief op met dit jonge stel waarvan
Lisanne haar roots heeft in Heerde.
Kerstmarkt
De plannen voor het organiseren van een (aangepaste) Kerstmarkt moesten helaas
telkens worden bijgesteld en tenslotte afgelast. Een Kerststal en kerstbomen waren
de enige “blikvangers” in ons dorp.
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Kerkproeverij:
Corona heeft ook in 2021 de mogelijkheid van organisatie verstoord en we kijken
uit naar een nieuwe volgende kans om dit breder (met andere kerken) op te
pakken.
Wie is de MOL(Missionair op locatie)
Met een nieuwe serie “ wie is de MOL” diensten wordt er vervolg gegeven aan de
versterking van de missionaire houding binnen onze gemeente. Het blijft nu
eenmaal gewenst dat dit onderwerp breed gedragen en uiteraard uitgedragen
wordt.
Handen samen voor Angola:
Ondanks Corona kon er in 2021 toch een belangrijke start worden gemaakt met de
aanvang van de bouw van een gezondheidskliniek. In het najaar van 2021 werd er
zelf hard gewerkt aan de bovenverdieping en het dak. De omstandigheden in
Angola zijn nog steeds zorgelijk met extreme omstandigheden. Het is de bedoeling
dat het nieuwe gezondheidscentrum in het voorjaar van 2022 in gebruik wordt
genomen en in september is er weer een grote container met hulpgoederen vanuit
Oene naar Angola vertrokken.
Tot slot
De WIU is bijzonder blij en dankbaar voor alle financiële bijdragen waarmee veel en
zorgvuldig geselecteerde projecten konden worden geholpen.
Commissie van Beheer (CvB)
De CvB houdt zich bezig met het beheer (orde/netheid-inkoop-verkoop) en
onderhoud van de apparatuur, gebouwen en percelen van de gemeente. Om deze
taak goed te kunnen uitvoeren komen we eens per 4/6 weken bijeen op de
maandagavond om te vergaderen.
Tijdens de vergaderingen worden de lopende zaken besproken en de nieuwe zaken
waarvoor aandacht nodig is op de agenda gezet. Ook leden kunnen zelf met ideeën
komen door deze op te schrijven in het zwarte boekje in de keuken. Deze wordt
standaard besproken in onze vergaderingen. Besluiten worden na overleg in de CvB
direct genomen of voorgelegd aan de Kerkenraad.
Wat is er in het afgelopen jaar gerealiseerd:
• We hebben diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan zowel
het kerkgebouw en de pastoriewoning;
• Lopende contracten zijn en worden onder de loep genomen en zo nodig
vernieuwd, of opgezegd.
• Het onderkomen is in samenwerking met de jeugd groepen geheel
opgeknapt;
• Diverse onderhoudswerkzaamheden aan het dak van het kerkgebouw zijn
uitgevoerd zoals het vervangen van de kilgoten. Momenteel worden er
plannen gemaakt om het gehele dak van de kerk aan te pakken.
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Uiteraard willen we wederom alle vrijwilligers en aannemers die hebben
meegeholpen met de verbouwing hartelijk danken voor hun inzet.
Wanneer u zich geroepen voelt om mee te werken om het kerkgebouw in een
goede staat te houden, neem dan gerust contact op met de CVB. De CVB heeft

momenteel een lijst met vrijwilligers die we kunnen vragen voor diverse onderhoudsklusjes
in en om de gebouwen.

Tenslotte
Terugkijkend was 2021 weer een vreemd jaar. Waar na een lockdown en zelfs een
avondklok we in september de hoop kregen dat we weer naar een ‘normale’ situatie
konden, werd dit in december weer allemaal teruggedraaid. Net toen de kerkgang
er weer goed in kwam en activiteiten begonnen. Je merkt dat dit veel vraagt van de
veerkracht van mensen, maar ook van het bestuur van onze gemeente. Maar
ondanks alles mogen we dankbaar terugkijken op 2021. Want de Heer was bij ons
en liet ons niet los. Laten we, door alles heen, naar Hem blijven kijken.
Zoals Opwekking 855 zegt:
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.
Met dank aan de vele verslagleggers uit de gemeente.
Matthijs Bootsma
Ondersteuning secretariaat
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