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Secretariaat Kerkenraad 
 

Het jaar 2020 zal altijd in onze herinnering blijven als een jaar met uitersten. We voelen ons gezegend ook al 

heeft het veel gevergd van een groot aantal gemeente leden.  

Het jaar startte met de week van gebed onder het thema ´Buitengewoon´. Er was kanselruil met het Leger 

des Heils en onze voorganger ging voor in de gemeente Christus Centraal. De week werd afgesloten met 

een gezamenlijke dienst in het gebouw van de Baptisten gemeente. Hoe buitengewoon het jaar zou gaan 

verlopen bleek in de maand maart. Wereldwijd sloeg het coronavirus toe en beperkingen op het gehele 

sociale leven moest een pas op de plaats maken. De vrijheid om bijeenkomsten te hebben en samen te zijn 

werden ingeperkt en heel de wereld kwam tot stilstand. 

Voorgenomen activiteiten werden afgeblazen en uitgesteld tot het moment dat alle beperkingen zouden 

worden opgeheven. Het bleek al snel dat de besluiten voor uitstel omgezet werden in afstel.  

Een nieuwe manier van gemeente zijn werd uit nood geboren. De schouders werden er onder gezet en 

binnen twee weken was het alweer mogelijk om via You Tube on-line diensten uit te zenden. De muzikale 

medewerking werd live verleend door een aantal muzikaal getalenteerde gemeente leden. De VEG 

Meppel haakte aan bij dit initiatief en de diensten werden geleid door de gemeentelijk werker die in beide 

gemeenten actief is. Vanaf augustus ging elke gemeente weer zijn eigen diensten uitzenden. Afhankelijk 

van de mogelijkheden konden mondjesmaat weer gemeenteleden aanschuiven om de dienste bij te 

wonen. Hierbij kregen zij die geen internetaansluiting hadden voorrang bij hen die via het internet wel 

verbonden konden zijn. 

Nieuwe initiatieven om gemeente zijn op afstand te bevorderen werden opgestart. 

De gemeentebrief werd geïntensiveerd en voorzien van bijlagen voor de jeugd. Een digitaal prikbord voor 

vraag en aanbod van hulp werd opgestart. Koffiedrinken werd digitaal. En een rubriek “Geef de pen door” 
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om elkaar te informeren hoe zij deze tijd ervaren werd opgestart. Wekelijks wordt deze rubriek gevuld door 

een ander gemeente lid. 

De buiten activiteit van Sonrise, een gezamenlijk initiatief samen met de Jeruzalemkerk, tijdens de 

zomervakantie vond wel doorgang, maar onder verscherpte regels. 

Gelukkig kon ook de voorgenomen vervanging van het dak in de zomerperiode worden uitgevoerd. Aan 

deze vervanging was jarenlang sparen voorafgegaan en werd door genereuze giften van uit de Bond VEG 

en gemeenten die zichzelf hadden opgeheven gefinancierd. Helaas was en geen mogelijkheid om onze 

dankbaarheid naar de mensen die zich zo hadden bijgedragen aan de verwezenlijking van dit doel te 

bedanken via een dienst. Eind december zijn zij via een schrijven geïnformeerd. 

De gemeente kwam afgelopen jaar 1 maal in een leden vergadering bijeen. De gebruikelijke 

voorjaarsledenvergadering. De najaarsledenvergadering is vanwege de coronabeperkingen uitgesteld tot 

2021. We kijken terug op constructieve en vergaderingen waarin het nieuwe beleidsplan is vastgesteld en 

door de leden werd meegedacht over allerlei zaken die voor de gemeente van belang zijn. 

We begonnen het jaar onder het thema “Heilig (t)huis”. Dit Thema blijft als gevolg van de crisis ook het 

thema voor het nieuw seizoen 2020-2021. 

Naast vreugde volle momenten waren er ook droevige momenten waarin we ons verdriet met elkaar 

konden delen. 

Als nieuwe leden werd 1 gezin ingeschreven en 3 gezinnen uitgeschreven 

In 4 gezinnen was er vreugde door het begroeten van nieuw leven in hun midden. 

Gods Zegen is onuitputtelijk. 

 

Pastoraatgroep 
 

Toelichting werkzaamheden 

Het onderhouden van contact met gemeenteleden en vrienden van VEG Zwolle dit d.m.v. bezoek, een 

kaartje, mail, of telefoongesprek. 

Beknopt jaaroverzicht  

Het jaar is gestart in de vorm zoals elk jaar gebruikelijk: bezoek, een kaartje, telefoongesprek om contact 

met elkaar te houden. 

Toen corona in ons land kwam en er minder contactmogelijkheden kwamen is het contact beperkt tot 

kaarten en telefoontjes of mail. Dit (vooral in het begin wel uitgebreider) omdat we elkaar ook bij de 

erediensten niet meer konden ontmoeten. Er is besloten om als groet van de gemeente niet één, maar 

wekelijks twee boeketten bloemen bij gemeenteleden (vooral ook de ouderen) te brengen. Nadat er weer 

mogelijkheden voor bezoek waren hebben we ook het bezoekwerk weer (voorzichtig) opgepakt. 

Na de zomer zijn de adressen verdeeld in drie groepen:  

Ouderen (vanaf 75 jaar), Middengroep en de Jongeren waar contactpersonen voor benaderd zijn. 

Commissie Erediensten  
 

Beknopt jaaroverzicht  

Dit jaar hebben we ons als commissie weer beziggehouden met de waarborging van kwaliteit in en 

rondom de erediensten. Vanwege het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen was dat 

natuurlijk best een uitdaging. 

We bespraken de diensten die nu opeens (live) via internet werden gestreamd en hoe deze nog beter 

vormgegeven konden worden. De technische mogelijkheden werden steeds verder uitgebreid en 

geprofessionaliseerd en het was verrassend hoe snel iedereen was omgeschakeld van fysiek naar online.  

Ook moest de hele planning van bijzondere diensten (bijv. in het kader van het jaarthema) worden 
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omgegooid. Steeds met de onzekerheid of en wanneer er weer gemeenteleden naar de kerk konden 

komen op zondag. Diensten als een avondmaalsdienst en een doopdienst moesten ‘coronaproof’ worden 

uitgevoerd, maar toch inhoudelijk hetzelfde blijven.  

Ook bedachten we mogelijkheden om tijdens de livestream mensen thuis deel te laten nemen aan het 

avondmaal. Dit belangrijke onderdeel in de erediensten hadden we namelijk al veel te lang niet meer 

samen kunnen doen. 

Na de zomer spraken we verder over de rol van de kinderen tijdens de erediensten. Er was immers geen 

opvang en nevendienst meer in de kapel. Tijdelijke uitkomsten als een ‘vlog’ van een gezin tijdens de 

livestream werkten goed. Gelukkig konden we vanaf juli/augustus weer wat mensen verwelkomen in de 

kerk, en dus ook de kinderen.  

De startdienst in september, buiten op het grasveld, was een verademing voor iedereen. Wat een zegen 

om die ochtend met zovelen bij elkaar te kunnen zijn! 

In november en december werden de maatregelen weer verscherpt en werden we weer gedwongen om 

alleen te streamen via internet.  

Op 8 november kon er gelukkig nog een gezinsdienst plaatsvinden waarin “Schapen en zo” op bezoek 

kwam. Verder bereidden we de diensten in adventstijd en de dienst op 1e Kerstdag voor, waarin de 

kinderen een grote rol kregen in een filmpje met door hen gemaakte tekeningen en ingesproken teksten.  

Momenteel zijn we nog steeds gebonden aan de steeds veranderende maatregelen vanuit de overheid 

en proberen we daar een weg in te vinden voor alle gemeenteleden. 

Maar naast de hele Coronasituatie en de invloed die dat op de erediensten heeft, houden we ons 

natuurlijk ook bezig met ‘gewone zaken’ zoals de licenties voor het gebruik van (blad)muziek tijdens de 

dienst, nemen we onze vaste voorgangers onder de loep door online diensten terug te kijken en plannen 

we bijzondere diensten in die in het voorjaar van 2020 niet konden doorgaan. 

Beleidsgroep jeugdwerk 
 

Toelichting werkzaamheden 

Wij bezinnen ons op de manier waarop wij als gemeente de kinderen en de jeugd hun plek kunnen geven. 

Beknopt jaaroverzicht  

Met z’n drieën begonnen we het jaar 2020. Onze actielijst van 2019 was helemaal afgevinkt en in januari 

kwamen me bijeen met nieuwe plannen en een gevulde agenda. G had net aan het eind van 2019 laten 

weten dat ze haar deelname aan deze beleidsgroep niet kon voortzetten, dus zijn we ons gaan beraden 

op het vinden van een nieuwe deelnemer. We hebben R bereid gevonden om haar plaats in te nemen in 

de beleidsgroep. Zijn rol in het kinderwerk en betrokkenheid in de gemeente als ouder is een mooie 

aanvulling. Hij zal ons in de loop van 2021 komen versterken. 

G heeft wegens omstandigheden ook het coördinatorschap van het kinderwerk moeten opgeven. We 

wensen haar veel sterkte in het hervinden van de balans, juist in deze tijden. Onze beleidsgroep denkt mee 

met de kinderwerkers hoe en met wie we deze vacature kunnen vervullen. 

We hadden een bezinningsavond voor de ouders van onze gemeente in voorbereiding. Deze stond 

gepland in juni. Ook waren we samen met de Sionskerk in gesprek om ook voor onze jeugdige leden 

aansprekende diensten aan te bieden. De jaarlijkse toerustingsavond voor kinderwerkers stond in oktober 

gepland. Daarnaast zijn we aan het nadenken geweest hoe we het werk van YFC meer kunnen laten 

aansluiten bij onze gemeente, en zo onze betrokkenheid bij YFC vergroten. Zoals u zal begrijpen is er weinig 

terechtgekomen van de nieuwe actielijst na de vergadering van januari 2020. De coronacrisis heeft de 

meeste activiteiten doen opschorten, onze agenda’s opgeslokt en wachtend op betere tijden hebben we 

zaken uitgesteld. We zijn blij met de modus die het kinderwerk gevonden heeft rondom de online diensten.  
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Maar we zijn het de gemeente, de kinderen en de jeugd verplicht om onze inzet voor het komende jaar te 

verdubbelen. We hopen dat dit jaar een ommekeer wordt, dat we weer gemeente kunnen zijn zoals we 

dat waren in januari 2020. Maar dan met een hoop ervaring en kennis rijker.  

Catechese / Steady clubs 
 

Toelichting werkzaamheden 

Clubwerk voor kinderen en tieners verzorgen, icm de Sionskerk. 

Beknopt jaaroverzicht  

In 2020 hebben we, net als in de afgelopen jaren, aangehaakt bij het jeugdwerk van de Sionskerk Berkum 

en Zwolle-Noord, een PKN wijkgemeente. 

Dit houdt in dat onze kinderen welkom zijn bij de clubs en jeugdgroepen van de Sionskerk en dat wij ook 

(een) jeugdwerker(s) leveren. Sinds de catechesatie gestopt is 3 jaar geleden en samengegaan is met de 

vrijdagavond clubs, is dat alleen nog ondergetekende, daarvoor deed ook Henk van Dam catechesewerk. 

Dit resulteert ook in het feit dat er eigenlijk geen binding is met de jeugdclubs tot 12 jaar en onze gemeente, 

hoewel dat best zou kunnen eigenlijk. 

Wel zijn er 2 van onze tieners actief binnen de Rock Steady groep. 

Dit jaar hebben we als het kon fysiek, maar anders online bijeenkomsten georganiseerd, om de week op 

vrijdagavond, waarbij we de verbinding (tussen de tieners onderling, maar ook van God met de tieners) 

centraal hebben staan. Meestal gebruiken we (nog steeds naar tevredenheid) de werkvormen Live Steady 

voor de oudere groep (14-16 jaar) en Rock Steady voor de jongere groep (12-14 jaar), beide verzorgd door 

YFC. 

Daarnaast hebben we een escaperoom gedaan rondom de kledingindustrie (bij het thema van de Micha 

zondag), hebben we de paas- en kerstchallenge gedaan en meegedaan met Sirkelslag (evenementen 

van JOP, de PKN jeugdwerkorganisatie). 

Bondscommissie  
 

Toelichting werkzaamheden   

De gemeente informeren over zaken die spelen binnen de Bond alsmede de gemeente Zwolle 

vertegenwoordigen bij de diverse vergaderingen en bijeenkomsten. 

Beknopt jaaroverzicht 

Elk jaar heeft de Bond twee jaarvergaderingen in Bussum, in het voorjaar en in het najaar. Helaas konden in 

2020 beide vergaderingen niet fysiek doorgaan vanwege de beperkende maatregelen door het 

coronavirus. Als alternatief werd in maart een online dienst gehouden met online workshops in de middag. 

Er is landelijk natuurlijk wel nagedacht over ‘kerk zijn in tijden van corona’. Op de website van de Bond is 

een pagina, ‘Corona en de Kerk’ met daarop een overzicht van tips en links naar andere nuttige websites 

met betrekking tot dit onderwerp en berichten uit Bondsgemeenten hoe zij het kerk- en gemeente-zijn 

invullen nu de omstandigheden anders zijn dan anders. 

Het proces om te komen tot een ‘comité nieuwe stijl’ heeft ondertussen niet stil gestaan in 2020. Het comité 

is aangevuld met verschillende nieuwe leden, waardoor het weer meer op sterkte is gekomen. Daarnaast 

zijn twee gemeente-regiocoaches aangesteld en is er een beleidsadviseur die het comité ondersteunt. In 

het najaar zijn er gespreksrondes met alle gemeenten en de gemeente-regiocoaches geweest. Ook zijn 

gesprekken gevoerd met de voorgangers/ gemeentelijk werkers en met vertegenwoordigers van de 

deelorganisaties. Op basis van de uitkomsten van de gespreksrondes zullen verdere voorstellen komen over 

de manier waarop we als gemeenten, comité, bondsbureau en deelorganisaties samen Bond willen zijn. 

Naar verwachting zullen deze voorstellen voor de werkwijze op de voorjaarsvergadering in 2021 

gepresenteerd worden. 

https://www.bondveg.nl/corona-en-de-kerk/
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In 2021 worden de Bondsvergaderingen D.V. gehouden op zaterdag 29 mei en zaterdag 6 november, 

eventueel nog aangevuld door regiobijeenkomsten. 

Het laatste Bondsnieuws is zoals altijd te vinden op de website van Bond: www.bondveg.nl  

Kindernevendienst en oppas 
 

Beknopt jaaroverzicht 

Voor de nevendienst wordt nagedacht over iets dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, maar 

dat wel echt inhoudelijk gaat over de Bijbel. Doel is wel om de kinderen vertrouwd te maken met God en 

de Heer Jezus. Er wordt gewerkt aan de hand van een rooster en ‘Vertel het maar’ dient ter inspiratie. 

Daarin staan Bijbelverhalen, werkjes en verwerkingen ervan. De nevendienstleiders zijn creatief en 

bedenken ook vaak zelf iets. De uitdaging ligt erin dat de groep kinderen van 4+ groeit en dat er tegelijk 

iets moet worden aangeboden aan kleuters én aan kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Ook 

een uitdaging ligt in het feit dat niet altijd van tevoren bekend is hoeveel kinderen er zullen zijn. Soms is het 

groepje klein en soms past het bijna niet meer in de consistorie.  

Mooi is wel dat alle kinderen in de kerk het goed met elkaar lijken te kunnen vinden en dat ze zich veilig 

voelen tijdens de nevendienst en er met plezier naar toegaan.  

Vanwege de coronacrisis is het aantal echte nevendiensten beperkt gebleven, maar er wordt via de 

gemeentebrief en met Kerst en Pasen aan de kinderen gedacht op een positieve manier en hoogtepunt 

van 2020 was toch wel het Theater in de kerk op 8 november 2020. Velen zullen zich het verhaal van Fars de 

Grondgraver herinneren die zegt: “Er is altijd ergens een luikje naar het Licht.” 

Bij de kleintjes in de crèche is het er vooral op gericht dat de kleintjes zich veilig voelen, zodat hun ouders 

met een gerust hart de dienst kunnen bijwonen. Er worden heel veel boekjes gelezen, maaltijden bereid in 

de speelgoedkeuken, treinbanen gebouwd en liedjes gezongen. We eten rozijntjes en mandarijnen en de 

grote kinderen oefenen met zelf naar de wc gaan. Het is meestal heel gezellig. Je weet niet van tevoren 

hoeveel kinderen er zijn. Soms, zoals op startzondag, zijn er opeens heel veel kinderen en dan is het een 

uitdaging om iedereen tevreden te houden. Gelukkig hebben we vier tienerdames die dan hun handen uit 

de mouwen steken.  

Sinds het virus de wereld in zijn greep houdt, zijn er weinig kindjes op de crèche als de dienst doorgang 

vindt. Dat is jammer, maar we hopen spoedig weer met alle baby’s, dreumesen en peuters te kunnen 

spelen en knuffelen.  

VEG@Home  
 

VEG@Home 

Deze kring komt doorgaans eens per maand op vrijdagavond bij 1 van de leden thuis, maar in coronatijd 

zijn we online gegaan. Henk van Dam leidt de avonden, meestal in samenwerking met 1 van de leden. We 

gaan in gesprek over een thema/bijbelgedeelte aan de hand van werkvormen en/of gespreksvragen. 

Beknopt jaaroverzicht  

In januari 2020 gingen we nog door met de symboliek van de tabernakel en was het heilige met het 

reukofferaltaar aan de beurt. Het gesprek spitste zich toe op de plek en de betekenis van het gebed in ons 

persoonlijk (geloofs)leven en ook binnen onze gemeente. Een mooi accent, juist ook in de aanloop naar de 

week van gebed. De kringavond van februari ging door omstandigheden niet door. In maart vervolgden 

we met de tafel met toonbroden en de zevenarmige kandelaar. Op deze avond gingen we op zoek naar 

de symboliek achter die beide voorwerpen en de betekenis daarvan voor ons geloof en ons dienen van 

een heilige God, persoonlijk en als gemeente. 

In april hadden we onze eerste online VEG@Home avond. Goed om elkaar (online) te ontmoeten, bij te 

praten en ervaringen te delen, juist ook over hoe we de werkelijkheid van deze coronaperiode beleven. In 

de maand mei gingen we online in gesprek aan de hand van tijdens de lockdown gelezen 

http://www.bondveg.nl/
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(bijbels)dagboekstukjes over vertrouwen, hoop en de tekst uit Matteus 6 vers 34: Maak je dus geen zorgen 

voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 

eigen last. Hoe beleven wij de coronacrisis: Voel je angst, onzekerheid, spanning of ben je eigenlijk best 

rustig en hoopvol? Hoe ga je om met deze gevoelens en emoties? Wat merken anderen daarvan? Ben je 

een control-freak, wil je alles zelf in de hand houden en plan je je dag vol, of laat je de dag op z'n beloop 

gaan en zie je wel wat er gebeurt? Wie of wat zorgt er in je (dagelijks) leven voor rust, blijdschap, hoop en 

vertrouwen? 

 

Juni: We gaan met een knipoog naar het jaarthema “Heilig thuis” met elkaar in gesprek over: Hoe ben jij 

anders (heilig) in allerlei alledaagse situaties waarmee je te maken hebt? Hoe zijn we kerk in en na de 

coronaperiode? Daagt de situatie van nu ons uit om na te denken over nieuwe wegen, nieuwe 

uitdagingen en nieuwe kansen die er zijn voor de kerk? Moeten we terug (willen) naar hoe het was en ons 

daarop richten of daarnaast (en misschien zelfs vooral) openstaan voor nieuwe vormen die passen bij de 

situatie van nu?  

Tijdens de avond in juli keken we samen naar een uitzending van ‘Adieu God’ met Arjan Lubach en 

spraken door over zijn uitspraken.  

In september hadden we een informele start in het Trefpunt met samen Chinees eten, ontmoeting, 

bijpraten, van gedachten wisselen over programma-invulling van het komende seizoen. We gaan een 

aantal kernthema's uit het Evangelie behandelen en besluiten te schuiven naar de tweede vrijdag van de 

maand. We hopen heel erg dat we elkaar weer vaker fysiek kunnen ontmoeten, misschien in kleine 

groepjes in combinatie met online. Dit blijkt toch lastig… In oktober is ons thema ‘verzoening’, die keuze 

hebben we gemaakt omdat we vandaaruit ook de nog niet behandelde aspecten van de tabernakel 

(over het heilige der heilige en de hogepriester) een plek kunnen geven. We brachten de joodse 

offerdienst samen met het offer van Jezus en spraken over het verschil tussen vergeving en verzoening.  

De vrijdagavond in november ging het over de Drie-eenheid: het geloof in God, de Vader, God de Zoon 

en God de Heilige Geest. 

In december spraken we over Genade. Ieder koos ter inleiding een lied waarin het woord ‘genade’ 

voorkomt en wat de motieven waren van de liedkeuze. Vervolgens verdiepten we ons in het woord, zowel 

vanuit het oude als het nieuwe testament en de kerkgeschiedenis. Genade heeft alles te maken met de 

relatie tussen God en mensen! Wederom een waardevolle avond. 

Gebedsmomenten 
 

Toelichting werkzaamheden 
Het gebedsmoment is er elke maand, voorafgaand aan de gesprekskring. 

Alleen in de zomerperiode is het 2 keer voorafgaande aan een zondagse dienst. 

 

Beknopt jaaroverzicht  
Dit alles was het geval tot half maart 2020, de start van de 1e lockdown. 

Tijdens die lockdown brachten wij allen gebedspunten in bij Henk, die dan deze punten via de mail deelde 

met alle deelnemers. Bij degenen zonder computer werd het in de brievenbus gedaan. 

En… net als altijd was gebed mogelijk, als we fysiek bij elkaar waren, door 1 of meer gebedspunten hardop 

mee te bidden, maar ook in stilte meebidden is en was heel waardevol. 

Een paar keer konden we weer fysiek bij elkaar komen, vóór de Avondmaalstafel, en niet rondom de 

Avondmaalstafel, ivm de broodnodige afstand tot elkaar. Wel met de brandende Paaskaars erbij. Als teken 

dat God aanwezig is.  

Tot half december, de 2e lockdown. 

Maar in de Kapel, of thuis: gebed is en blijft broodnodig. 

En álle gebed is waardevol. Want: God is erbij, altijd, en óveral. Ook nu…! 

 

55+middagen 
 

Toelichting werkzaamheden 

Maandelijkse bijeenkomst van de 55+ers. Wel of geen lid van onze gemeente. 
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Beknopt jaaroverzicht  

Op de 1e woensdagmiddag van elke maand komen we bij elkaar, wij 55+ers. 

Zo ook tot half maart. 

En toen… 1e lockdown… maandenlang elkaar niet fysiek ontmoeten. Ook geen bezoek mogelijk.  

Wel telefonisch contact, meeleven met elkaar, een hart onder de riem steken dmv kaartjes, enz.  Voor zeer 

velen een onmogelijke en zeer moeilijke periode. Een periode waarin een echtpaar Corona opliep, en 

waar ook ziekenhuisopname nodig bleek. Gelukkig zijn beiden weer thuis, maar ze ondervinden nog steeds 

de naweeën van de ziekte. En wij anderen... isolement, eenzaamheid, soms zelfs door die eenzaamheid 

fysieke problemen, (en/of psychische…), enz. 

De groep 55+ers is hecht. En ieder heeft aandacht voor de ander, we zijn op elkaar betrokken. En dat bleek 

ook in deze periode. 

Vóór de zomer konden we toch fysiek nog een keer bij elkaar komen, in de gemeenschapsruimte van 

Arcadia. Dit ivm de werkzaamheden aan ons Kapel-dak. 

Na de zomer konden we ook bij elkaar komen. In de kerkzaal, want we zijn met meer dan 10 personen. Op 

de zondag ervoor waren er altijd een paar mensen bereid om die kerkzaak voor ons in te richten met tafels 

en stoelen, volgens de RIVM regels. Hulde aan al die mensen! 

Na de middag probeerden wij alles weer in de “zondagse situatie” terug te brengen. 

We kwamen korter bij elkaar, kwamen door de hoofdingang, namen onze koffie ed. mee naar onze plaats. 

Gebruikten kartonnen bekers, ed. Hielden ons aan alle “maatregelen”.  

Vóór de 2e lockdown, half december, waren we voor het laatst bij elkaar. In Adventsfeer. En. dit was een 

bijzonder goede middag! 

Daarna… weer voornamelijk contact via allerlei kanalen zoals telefoon en dergelijke. 

Ook wij hopen dat we over niet al te lange tijd onze bijeenkomsten kunnen hervatten.  

Met gesprekken, met eventueel een gast, met eigen invulling van de middag.  

 

Financieel verslag van de 55+ kring 2020. 

01-01-2020     in kas    € 285,57 

Inkomsten            € 212.37 

Uitgaven                     € 143.60 

31-12-2020     in kas  € 354.34 

Gesprekskring  
 

Toelichting werkzaamheden 
Maandelijkse bijeenkomst van gemeenteleden, van alle leeftijden, voor gesprek over en rondom de Bijbel. 

Ook niet-gemeenteleden zijn welkom. 

Beknopt jaaroverzicht  
Eén keer in de maand hebben we onze gesprekskring, op de woensdagavond. 

Dit was ook het geval tot half maart, de 1e lockdown. 

Als onderwerp bespraken we dit bijzondere jaar van alles rondom alle onderdelen de liturgie tijdens de 

eredienst.  

Ná half maart zijn we een aantal keren online bij elkaar gekomen. Maar... dit werd door velen van ons als 

niet prettig, zeer vermoeiend, en als ongemakkelijk ervaren. De interactie, de lichaamstaal, de mimiek, de 

oogopslag, en meer… het ontbreekt als het via de computer moet. 

En voor diverse mensen van ons was online meedoen geen optie. Dus het groepje dat mee kon doen, was 

in die tijd erg klein. 
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Toen het weer mogelijk was konden we alsnog fysiek bij elkaar komen. In het Trefpunt, zolang het aantal 

deelnemers onder de 10 personen bleef. Met als uitwijkmogelijkheid de kerkzaal. Dit ivm de RIVM 

maatregelen.  

Omdat we uiteraard niet alles van de “planning” hebben kunnen bespreken, zijn we na de zomer met 

dezelfde onderwerpen verdergegaan. 

Tot… half december, de 2e lockdown. 

Ivm de grote drukte rondom Advent en Kerst, en het feit dat het voor velen van ons erg moeilijk en niet 

prettig is, zijn we toen niet online verdergegaan. Maar hebben we de resterende onderwerpen 

doorgeschoven naar 2021.  

We hopen allen dat we over niet al te lange tijd toch weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Om in een open 

en veilige situatie van gedachten te wisselen.  

Want… we missen het. Ook dit deel van samen gemeente zijn! 

WZD 
 

Toelichting werkzaamheden 

De WZD neemt deel aan diaconale en/of maatschappelijke acties, organiseert deze binnen de gemeente. 

Daarnaast deelt de WZD inspirerende verhalen van mensen/organisaties die bezig zijn met zending en/of 

diaconaat. Ook juist op kleine schaal. 

Het doel hiervan is gemeenteleden betrekken bij en inspireren tot maatschappelijk en diaconaal bewustzijn 

en dit in eigen leven (op kleine of grote schaal) vorm te geven. 

Beknopt jaaroverzicht  

Gestalte geven aan betrokkenheid actieve gemeenteleden: Door Corona-virus zijn de WZD-diensten niet 

gehouden. Voor de 40 dagentijd zijn er een aantal 40 dagen kalenders van Tear verkocht. We hebben 

meegedaan aan de paasgroeten actie naar gedetineerden in Nederland, van Kerk in Actie. We hebben 

250 pinkstergroet kaarten verspreid in de wijk rond de kapel. In oktober actie schoenendoos georganiseerd 

en hebben we +/- 25 schoenendozen gevuld voor St. GAIN. De WZD heeft meegedacht over 

Kerstactiviteiten in Corona-tijd. Er zijn namen aangedragen voor een kerstpakket. Verder door 

gemeentebrief en kapelgids aandacht gevraagd voor Voedselbank Zwolle en de uittreksels van de 

rondzendbieven van de SZD. We hebben verschillende vergaderingen bijgewoond van Kerken in Dieze, 

maar ook door Corona-virus hebben we niet veel gezamenlijk gedaan als activiteit. We zouden in mei 

Worship Together van Remco Hakkert in de Opstandingskerk houden en de lichtjestocht in Dieze in 

december. Deze konden helaas niet doorgaan. 

De WZD is ook van samenstelling gewijzigd, namelijk de rommelmarktcommissie en WZD zijn samengegaan, 

om elkaar te versterken. Ze overlappen ook verschillende activiteiten, zoals een Boeken- en kledingbeurs 

dat ook missionair is (ontmoeting en aandacht met de mensen vanuit de wijk). 

Voor het komend seizoen ligt ons speerpunt op YFC, die mede door Corona minder inkomsten ontvangen 

en daardoor beknopt worden in hun activiteiten. 

Rommelmarkt en Boeken & kledingmarkt  
 

Toelichting werkzaamheden 

Het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt en 2x per jaar een boeken en kledingmarkt  

Beknopt jaaroverzicht  

Afgelopen jaar door de corona alleen een boeken en kledingmarkt gehouden eind februari 2020. 

Mooie opbrengt bestemd voor de VEG.  
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Voor dit jaar de commissie samengevoegd met de WZD en Piet Visser maakt hier dus nu ook onderdeel van 

uit. Doel is het komend jaar hopelijk nog een paar fysieke markten te organiseren.  

Opbrengt naar goede doelen, YFC is een mooi doel, want zij hebben steun nodig!  

Commissie van beheer 
 

Toelichting werkzaamheden 

Samen overleggen en uit (laten) voeren de werkzaamheden betreffende het onderhouden van de       

kapel (inclusief bijgebouwen) en omliggende tuin. Coördinatie en begeleiding van verhuur aan derden.  

We vergaderen ca. 5 keer per jaar. We organiseren 2 klusochtenden: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar.                                                                                                        

Beknopt jaaroverzicht  

2020 heeft vooral in het teken gestaan van het vervangen van het dak en van de voorpui. Ondanks de 

Corona perikelen is deze mega-klus uitgevoerd. Op de kerk zit nu een prachtig nieuw dak en is de voorpui 

volledig vervangen door een nieuwe goed geïsoleerde voorpui. Dankzij de inzet van veel vrijwilligersuren is 

de hele verbouwing ruimschoots binnen de begroting gebleven. Dit ondanks dat er extra werkzaamheden 

zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om 14 zonnepanelen en bliksemafleiders. Een prachtige prestatie. 

Verder heeft het jaar vooral in het teken gestaan van Corona. Door de aanschaf van een nieuwe ventilator 

en een groot rooster in de voorpui hebben wij nu in de kerkzaal een zeer goede ventilatie. In maart is de 

CIE van beheer druk geweest met het mede organiseren/regelen van de online diensten.  

Verder zijn er in het Trefpunt nieuwe gordijnen opgehangen. Is de vaatwasser vervangen, is er een 

kantentrimmer gekocht en een bladblazer op accu’s. 

Plannen voor 2021 

Voor 2021 is er nog geen planning ten aanzien van het onderhoud gemaakt. D stopt per 1 mei als 

beheerder en de opvolgers zullen in de loop van het jaar nieuwe plannen maken.  

PR commissie 
 

Beknopt jaaroverzicht  

Door L, de redacteur van de website worden maandelijks de diensten en overige activiteiten van de VEG 

op de website www.vegzwolle.nl geplaatst (vergaderingen en besloten bijeenkomsten worden niet 

geplaatst). De fotocollages die M maakt worden ook door L op de website gezet. Via facebook deelt M 

die zelf.  

Op de facebookpagina van de VEG worden wekelijks berichten geplaatst, voornamelijk over de (online) 

diensten en andere bijzonderheden (zoals bijvoorbeeld de Boeken & kledingmarkt). Afgelopen jaar is F 

hierbij gaan helpen. In coronatijd werden ook bemoedigende teksten en/of initiatieven gedeeld op 

facebook. Bijvoorbeeld de Heb lief – actie van Ronald Westerhuis en de inloop in de huiskamer van het 

Leger des Heils. 

Als er voor bepaalde activiteiten PR materiaal nodig is, zoals een poster of flyer, dan kan L die na overleg 

helpen maken.  

In 2020 zijn er nieuwe spandoeken gemaakt waarvan sommigen telkens opnieuw te gebruiken zijn 

(bijvoorbeeld voor de verschillende markten) en zijn ook de spandoeken ‘Heb lief’ en ‘Je bent nooit alleen’ 

verzorgd. 

http://www.vegzwolle.nl/

