Activiteiten verslag Vrije Evangelische Gemeente Zwolle

Onderstaand verslag geeft de activiteiten van de gemeente weer. Het verslag is vastgesteld op de algemene
ledenvergadering van 2 maart 2020.

Commissie pastoraat
Doelstelling commissie

Het onderhouden van de contacten met de leden en vrienden van de VEG Zwolle en bij bijzonderheden het
bijstaan van de leden.
Beknopt jaaroverzicht
Afgelopen jaar heeft de commissie getracht om pastoraal contact te onderhouden met alle leden en vrienden.
Vooral het jaarlijkse bezoekmoment wordt gezien als een belangrijk contactmoment. Verder worden er
bijvoorbeeld kaarten verstuurd bij bijzondere momenten zoals verjaardag, geboorte en ziekte. Ook verzorgt de
commissie de wekelijkse bloemengroet.
Enkele keren per jaar komen we bij elkaar om verschillende zaken te bespreken en ook om via onze gemeentelijk
werker praktische ondersteuning te krijgen.
Voor het komende jaar zijn we door het vertrek van H. en M. op zoek naar nieuwe commissieleden.
Door de onderbezetting van de commissie kan het zijn dat u dit jaar geen contactmoment heeft met de commissie
pastoraat. Mocht er behoefte zijn aan contact, dan kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen van de
kerkenraad.

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. Deze vergaderingen
zijn iets in opzet veranderd de afgelopen twee jaar, zowel in het voortraject als op de dag zelf. Hierdoor is de
betrokkenheid toegenomen en is er meer ruimte voor het geloofsgesprek en ontmoeting van elkaar. De sfeer was
op beide vergaderingen ontspannen en gemeenten namen open en kritisch deel aan het gesprek.
In het voorjaar hield K. een inspirerende inleiding over contextueel Bijbelgebruik. Verder is er uitgebreid
gesproken over de resultaten van de vorig jaar gevormde werkgroepen over: bondsvergaderingen nieuwe stijl,
contacten met andere kerken en wat lokaal of gezamenlijk uitgevoerd dient te worden. M.b.t. de aanzet voor een
nieuwe taakomschrijving voor het comité nieuwe stijl zijn voorstellen gedaan voor extra steun aan de regio en
gemeenten door het aanstellen van een gemeente-regiocoach en een beleidsadviseur die het comité nieuwe stijl
zal begeleiden. Beide voorstellen zijn met een ruime meerderheid aangenomen. Met elkaar zien we uit naar waar
de ‘Beweging in de Bond’ ons brengt!
Op de najaarsvergadering sprak J, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, over verschillende plaatselijke
initiatieven rond 75 jaar vrijheid, wat in 2020 in Nederland uitgebreid zal worden gevierd. Het nagesprek hierover
en het agendapunt ‘Gemeentenieuws’ verliep zeer levendig. De voorstellen ‘Stichting 76 op te heffen’ en ‘de
gereformeerde kerk Harkema als gastlid toe te laten’, zijn aangenomen.
Het is de taak van de Bondscommissie om de gemeente te informeren over zaken die spelen binnen de Bond.
Dat vindt plaats op de ledenvergadering, door stukjes in de Kapelgids te schrijven rondom de vergaderingen en
door te verwijzen naar de website van de Bond: www.bondveg.nl
In 2020 worden de Bondsvergaderingen gehouden op zaterdag 16 mei (thema: Vrijheid in verbondenheid) en
zaterdag 7 november (thema: Armoedebeleid en de rol van de gemeente), eventueel nog aangevuld door
regiobijeenkomsten.

Commissie Erediensten
Toelichting werkzaamheden

De cie. erediensten bevordert een goed verloop van de reguliere erediensten, met name qua verloop en uitvoer
en bevordert dat alle daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn. Daarnaast denkt de commissie na
over het gestalte geven aan binnen onze gemeente passende bijzondere diensten en dat in de meest ruime zin
van het woord.
Beknopt jaaroverzicht
In totaal zijn we 6 keer bij elkaar geweest als commissie erediensten. Hieronder een kort overzicht van de
belangrijkste gespreksonderwerpen vanuit de notulen van 2019.
We hebben met de commissie van Beheer gesproken over de inrichting van het liturgisch centrum, o.a. vanwege
het veiligheidsplan. Dit heeft nog niet geresulteerd in daadwerkelijke wijzigingen.
Verder hebben we ons beziggehouden met verschillende speciale diensten zoals de erediensten rond Kerst en
Pasen (Stille week), een zangdienst, gezinsdiensten, jongeren- en ouderendiensten en de startzondag. N.a.v. de
avondmaalsviering van 17 maart hebben we besloten om 1 keer per jaar een avondmaalsviering op een andere
manier vorm te geven.
In de startdienst van 15 september hebben we een start gemaakt met het thema: een Heilig (t)huis. We willen als
commissie eredienst gedurende het seizoen 19/20 op verschillende manieren de liturgische onderdelen aan de
orde stellen, zowel in verschillende kerkdiensten als via een artikelenreeks over liturgie in de Kapelgids.
Ook hebben we het voorstel aan de kerkenraad gedaan om met alle medewerkers voorafgaand aan een dienst
ruim op tijd met elkaar te beginnen met gebed. Op die manier weet je dat je het echt samen doet, met God en
met elkaar. Zo samen de dienst opdragen aan God vanuit het besef dat het samenzijn op de zondagmorgen een
unieke ontmoeting is met God en met elkaar, met een andere lading dan de overige kerkelijke activiteiten; je staat
met elkaar op heilige grond. Dit voorstel is door de KR overgenomen en wordt vanaf november 2019 in praktijk
gebracht. In de loop van 2020 zal dit geëvalueerd worden.

Oppas en kindernevendienst
Toelichting werkzaamheden

Coördineren van werkzaamheden die voortkomen uit de kindernevendienst en oppas. De werkzaamheden
hebben met name te maken met de activiteiten voor de kinderen tijdens de zondagen.
Beknopt jaaroverzicht
Ondanks dat er af en toe wat mensen tekort zijn voor het oppassen loopt de oppas goed. Er is een redelijk vaste
en trouwe club ontstaan die de oppas voor de kinderen verzorgd. Ook de hulptieners zijn een goede aanvulling
tijdens de oppasdiensten. Er is een appgroep die goed werkt. Mensen geven het op tijd aan wanneer er geruild
moet worden en wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de oppas wordt dat in de appgroep gecommuniceerd.
Naast het oppassen op de kinderen merk ik dat de groep oppasser weinig behoefte heeft aan nevenactiviteiten.
Afgelopen jaar hebben we 1 keer gepoogd ze uit te nodigen voor een medewerkersavond maar daar werd vanuit
de oppas geen gehoor aan gegeven. Komend jaar is het misschien goed om bij deze mensen de behoefte eens
te peilen. Hiervoor ga ik ook contact opnemen met M. Zij is contactpersoon voor de oppas. Het lijkt me goed om
ook nog eens naar het materiaal te kijken. Wat is er? Wat is er nodig? Misschien een opruim/schoonmaak
moment organiseren.
De kindernevendienst is afgelopen jaar goed verlopen. De methode ‘Vertel het maar’ is in een nieuw jasje
gestoken en werkt nog prettiger. Het is een mooi middel om uit te putten. Er zijn per zondag 2-10 kinderen. De
opkomst is dus echt heel wisselend. De consistorie is voor 10 kinderen knus maar krap. Ik ben een aantal keer
uitgeweken naar het Trefpunt. Dat werkt op zulke momenten prima.
Ook bij de kindernevendienst is er een vaste club mensen ontstaan. Fijn voor de kinderen van de VEG, steeds
een bekend gezicht. We leren met elkaar de kinderen steeds beter kennen.
De medewerkersavonden zijn alle keren door gegaan. Niet altijd compleet met alle mensen maar niet iedereen
heeft naast het draaien van de zondagen nog veel tijd over om nevenzaken op te pakken. Het idee was om eens
een activiteit buiten de zondagen te organiseren maar dat is er nog niet van gekomen. Dit idee neem ik mee naar
volgend jaar.

Jeugdwerk (Rock/Live/Stay Steady)
Toelichting werkzaamheden

Het jeugdwerk voor de tieners en jongeren wordt gedaan in samenwerking met de Sionskerk (PKN gemeente
Zwolle-Noord en Berkum). We doen actief mee met het vrijdagavond clubwerk (open jeugdwerk, ojw) en met de
zondagactiviteiten Kliederkerk en Interactieve Diensten. De Kliederkerk is meer bedoeld voor gezinnen met
(jonge) kinderen en wordt niet besproken in dit document.
Toelichting werkzaamheden
Vanuit de VEG Zwolle ben ik leidinggevende van het ojw, samen met 5 leidinggevenden vanuit de Sionskerk.
Twee mensen leiden de Rock Steady groep, 11-13 jarigen; Drie mensen waaronder ik leiden de Live Steady
groep, 14-16. De 16-+ groep (Stay Steady) wordt geleid door A. De eerste 2 groepen komen om de week op
vrijdagavond van 19:00 – 20:30 bij elkaar in de Sionskerk. Vanaf 20:30 gaan we meestal nog wel even samen
chillen, muziek luisteren, kletsen, tafelvoetballen en darten tot ca. 21:30. De Stay Steady groep komt op
woensdagavond samen.
De groepen dragen de namen van de methodes die we gebruiken. Deze methodes zijn betrokken van Youth for
Christ en zijn, net als de meer bekende Rock Solid programma’s, series interactieve, vlotte maar ook diepgaande
programma’s waarin actie en inhoud naadloos in elkaar overgaan. De Steady programma’s zijn wel meer gericht
op kerkelijk betrokken jongeren, qua uitgangspunten en thema’s.
Vanuit onze gemeente nemen L. en M. deel aan de clubavonden. I. is ook uitgenodigd maar kan helaas niet op
de vrijdagavond.
De Interactieve Diensten vinden 3 à 4 keer per jaar plaats op zondagmiddag 12:30 in de Sionskerk. Deze
diensten duren een uur en er wordt op een eigentijdse en uitdagende manier een thema, vaak door de jongeren
zelf aangeleverd, behandeld waarbij veel tweerichtingsverkeer is.
Beknopt jaaroverzicht
Wij (Rock Steady) hebben afgelopen jaar onder meer de volgende thema’s behandeld:
God is Schepper
God is Liefde
Prioriteiten stellen
Gelijkenissen
Keuzes maken
Geloofsvragen
Jezus’ vader Jozef
Jezus’ moeder Maria
Jezus’ broers
Geld
Hiernaast hebben we meegedaan met de Paas-challenge, Kerst-challenge en met Sirkelslag, spelprogramma’s
van JOP (Protestants jeugdwerk).
Met kerst hebben we met de 2 groepen samen met de jeugdclubs gegourmet, daarna zijn we dus de Kerstchallenge gaan doen.
We hebben met de groepen ook een Interactieve Dienst voorbereid en komend jaar bereiden we een jeugddienst
in de VEG voor.

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
In het jaar 2019 hebben we een wisseling van de wacht gehad in de beleidsgroep jeugdwerk. J, lid van de
beleidsgroep vanaf het begin, had al eerder aangegeven dat het haar goed leek om haar plaats in de
beleidsgroep af te staan aan iemand die in functie en persoon meer zou hebben met het werk voor de kinderen
en de jeugd in onze gemeente. Toen G. het coördinatorschap van het kinderwerk op zich nam was dit het
uitgelezen moment om een stap terug te doen. Daarop nam G. zitting in de beleidsgroep. We zijn dankbaar voor
J. en al haar inzet en ideeën die ze heeft gegeven aan de beleidsgroep. Daarna hebben we G. dankbaar
verwelkomd in de beleidsgroep.
De jeugddienst van 12 mei had een belangrijke oproep aan ons als beleidsgroep en ook als gemeente. Daar werd
de behoefte uitgesproken om kinderen de ruimte te geven. We mogen onze jeugd misschien meer loslaten in
plaats van onze ideeën opleggen. In de daaropvolgende vergadering hebben we een korte bezinning gehouden
over ‘tieners en geloof’ en hoe we dit gestalte geven in onze gemeente. Van hieruit hebben we bij de ouders van
jongere kinderen gepeild waar ze behoefte aan hebben als het gaat om handreikingen over (geloofs)opvoeding.

We zijn bezig om dit voor 2020 uit te werken als een soort ontmoetings- en toerustingsavond voor ouders.
Daarnaast hebben we een leuke manier gevonden om naar elkaar om te zien in de vorm van een Opkikker. Deze
dient als zichtbaar teken dat er aan het kind of de tiener gedacht wordt.
Op 3 oktober hebben we een interkerkelijke toerustingsavond georganiseerd vanuit de VEG, voor kinderwerkers
vanuit de VEG, de Jeruzalemkerk en de Sionskerk. Het was een opbouwende avond die de muren van
kerkstromen, als die er al waren, liet vervagen zodat we elkaar ontmoetten met herkenning en verbondenheid.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de zaken waar we over nagedacht hebben in 2019 en waar we mee bezig
blijven in 2020. Ondertussen werken we nog meer aan onze samenwerking met de Sionskerk. Er vindt steeds
meer ontmoeting plaats tussen onze gemeente en de Sionskerk, wat de onderlinge verbondenheid en
samenwerking ten goede komt.
Aan het eind van 2019 heeft G. besloten om haar plaats in de beleidsgroep jeugdwerk terug te geven. De affiniteit
met het jeugdwerk en het contact met de beleidsgroep is nog altijd aanwezig, maar soms is het goed om een pas
op de plaats te maken en af te wegen hoe tijd en energie verdeeld moeten worden. Een keus die we dus zeker
begrijpen. We zijn er zeker van dat we iemand vinden die ons kan komen versterken die de kinderwerkers
vertegenwoordigt in onze club.

Jongerenkring/VEG@Home
Toelichting werkzaamheden

Deze kring komt samen op de eerste vrijdagavond van de maand bij 1 van de leden thuis. H. 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
We vulden onze avonden in 2019 met bijbelgedeelten/thema’s die door afzonderlijke leden werden aangedragen
met als doel om het om het verbindende (geloofs)gesprek samen aan te gaan (in het kader van het jaarthema:
Let’s connect). Wat raakt je in een verhaal, hoe denk jij erover, wat zegt dat voor ons als gemeente etc. We
dachten na over de toekomst van onze gemeente in het kader van het nieuwe beleidsplan. Wat vind je positief of
waar word je blij van, wat baart je zorgen of verdient meer aandacht? We spraken over bidden, over verbinding
tussen generaties, over de zoektocht op de weg van je persoonlijk geloof. Maar ook over wat gemeente-zijn
inhoudt en wat je daarin meeneemt vanuit je opvoeding en vanuit welk ‘kerkelijk nest’ je komt.
In april dronken we koffie en deden we spelletjes samen met mensen in Arcadia ism Stichting Present en de
actiedag tbv het dak in de kapel.
Na de zomer startten we informeel bij iemand thuis met gezamenlijk eten en dachten we na over een nieuwe
naam voor onze kring, aangezien het woord ‘jongeren’ niet zo van toepassing meer is. Met ingang van oktober
werd het: VEG@Home.
We speelden het 100-puntenspel en legden stellingen in volgorde van belangrijkheid over de weg van onze
gemeente (in het kader van het nieuwe beleid). Op die manier gingen we in gesprek over de vraag wat volgende
stap(pen) kunnen en moeten zijn, hoe we die maken en wat daarin de rol/plek/verantwoordelijkheid van ieder van
ons is.
We besloten voor de verdere avonden van het seizoen aan te sluiten bij het nieuwe thema: Heilig (t)huis. Wij
doen dat aan de hand van de joodse symboliek in de tabernakel. Wat zegt dit voor ons samenkomen als
gemeente, voor ons persoonlijk geloof en onze roeping in de wereld? In november en december kwamen aan
bod: De omheining en de poort (heiligheid en toegankelijkheid van God), het brandofferaltaar en het koperen
wasvat (vergeving & reiniging).

Gebedsmoment

Toelichting werkzaamheden
Gebed, door en met aanwezigen, op de momenten voorafgaand aan de Gesprekskring.
Beknopt jaaroverzicht
Ons gebedsmoment houden we één keer in de maand, voorafgaand aan de Gesprekskring. Alleen in de
zomerperiode houden we het 2 keer voorafgaand aan een zondagse dienst. We zitten rond de Avondmaalstafel
en de Paaskaars brandt als teken dat God in ons midden is.
De leiding is in handen van H. Als ons groepje groot genoeg is, zingen we een lied. Henk leest iets uit de Bijbel,
vertelt er iets bij.
Wij allen kunnen en mogen gebedsonderwerpen aandragen. Van situaties in de gemeente, of wijder. Ook
persoonlijke dingen kunnen aan de orde komen. En…. God wil ook gedankt worden.
Wij kunnen hardop bidden, over één van de aangegeven onderwerpen. Maar ook in stilte meebidden is bijzonder
waardevol.
Iedere keer weer ervaren we dat God aanwezig is, en naar ons gebed luistert.
Hij is er altijd bij!

Gesprekskring

Toelichting werkzaamheden
Maandelijkse bijeenkomst van gemeenteleden, in alle leeftijden, voor gesprek over en rond de Bijbel.
Beknopt jaaroverzicht
Op woensdagavond, één keer in de maand, komt een aantal gemeenteleden bijeen voor een gesprek rond en
over de Bijbel.
Het eerste deel van afgelopen jaar vervolgden we het thema “Let’s Connect”, in het 2e deel van het jaar, ná de
zomer, startten we met het jaarthema rondom alle onderdelen van de liturgie enerzijds, en anderzijds brachten
groepsleden geloofsdilemma’s in als onderwerp. Deze onderwerpen werden met elkaar afgewisseld.
De leiding lag in handen van H.
De avonden konden daarom deels bestaan uit Bijbelstudie, maar anderzijds zeker ook uit het met elkaar in
gesprek gaan.
Door de veilige en vertrouwde situatie die er tijdens de Gesprekskring is, iedere keer weer, kan ieder vrijelijk
meedoen. En… er wordt voor gezorgd dat iedereen zijn/haar gedachten, twijfels, zekerheden, dilemma’s en
dergelijke kan uiten. Niets is beter, niets is minder, maar er heerst respect voor en acceptatie van iedereen .
Het zijn zeer waardevolle avonden, waar meerderen zich bij kunnen en mogen aansluiten. Wel of geen
gemeentelid. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd.

55+ Middagen

Toelichting werkzaamheden
Maandelijkse bijeenkomst van 55+ers, wel of geen lid van onze VEG.
Beknopt jaaroverzicht
Op iedere 1e woensdagmiddag van de maand komen de 55+ers naar onze Kapel. Vanwege de voor velen lange
zomer, gaan wij door tot en met een bijeenkomst in juli.
De middagen bestaan uit 2 gedeelten: vóór en ná de pauze.
We starten altijd rondom de Bijbel. Hebben dan ons geloofsgesprek, waar iedereen aan kan meedoen, en ook
doet.
Vóór de zomer ging het maandelijks over een Psalm, door één van ons aangedragen. Die Psalm werd ook
gezongen. Ná de zomer stond het Bijbelgedeelte van de zondag, voorafgaand aan de 55+middag, centraal.
Ná de pauzes ging H. zijns weegs. Behalve op de laatste middag in juli.
Het programma na de pauzes is divers: soms door één van ons georganiseerd, af en toe is er een gast.
De laatste middag werd afgesloten met gezelligheid en een warme maaltijd.
Alle 55+ers zijn heel betrokken op elkaar. Ook mensen die niet (meer) onze middagen kunnen bezoeken, blijven
met ons verbonden. Wat zich oa. uit in het maandelijks versturen van diverse kaarten die voor velen als een
oppeppertje werken.
Financieel verslag van de 55+ kring 2019.
1-1-2019
in kas
€ 179,82
Inkomsten
€ 218,80
Uitgaven
€ 113,05
31-12-2019
in kas
€ 285,57

Werkgroep Zending en Diaconaat (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: Er hebben twee erediensten in
samenwerking met de WZD plaatsgevonden, op werelddiaconaat (februari) en Micha-zondag (oktober). Hierbij is
special aandacht geweest voor missionaire en diaconale initiatieven uit Zwolle en uit buurgemeente VEG Heerde.

Hierdoor willen we gemeenteleden bevestigen én inspireren in hun eigen leven diaconaal en maatschappelijk
bewust te zijn.
In communicatie vanuit de WZD, vooral in de Gemeentebrief en Kapelgids is blijvend aandacht voor de
betrokkenheid van eigen gemeenteleden, als buurgemeenten en de SZD.
Daarnaast is de WZD betrokken geweest bij het doordenken van de kerstactiviteiten en het tot stand komen van
de nieuwe kerst-activiteit: de kerstmarkt. Daarnaast zijn er op verschillende momenten vanuit de WZD kaarten
verstuurd.
•
Betrokkenheid missionaire en diaconale initiatieven - al dan niet in de wijk: Als WZD zijn we hier actief in
geweest door: actie Rugtas (stichting Gave), zomerpakkettenactie (st. Present), betrokkenheid Kerken in Dieze,
aandacht voor Stichting Voor Elkaar i.c.m. de dienst op Micha-zondag en het meedenken in het gebruik van de
foodtruck van de Sionskerk in Aalanden. In dat laatste hebben we besloten om vanuit onze gemeente geen
concrete activiteiten en/of vrijwilligers toe te zeggen, vanwege de al vele, soms moeilijk in te vullen,
vrijwilligerstaken binnen onze eigen gemeente. Tijdens de kerstmarkt is wel gebruik gemaakt van deze foodtruck.
Door bovenstaande acties hopen we gemeenteleden te inspireren en bewust te maken van eigen bijdrage op
diaconaal en maatschappelijk gebied. Dit willen we juist heel laagdrempelig en kleinschalig aanbieden, zodat het
voor iedereen mogelijk is en iedereen geïnspireerd kan worden.
Daarnaast heeft de WZD de kerkenraad gevraagd om een diaconaal plan bij financiële hulpvragen/nood vanuit de
gemeente. Dit is vervolgens in gezamenlijkheid tussen de kerkenraad en de WZD opgesteld.
•
Betrokkenheid bij Kerst- en Paasactiviteiten: mede aangestuurd door de WZD. De activiteitencommissies
functioneren zelfstandig.
•
In de paasperiode is ook meegedaan aan de paasgroetactie aan gevangenen en de 40dagenkalender
van Tear. Rondom kerst zijn er namen voorgedragen voor de Zwolse kerstpakkettenactie.
•
Gestalte geven aan gemeentebrede betrokkenheid zendingswerkers vanuit de Bond: door op bepaalde
momenten kaarten te versturen, berichten in Kapelgids en Gemeentebrief, de zendingscollecte.

Sonrise

Toelichting werkzaamheden
Het zoeken van sponsors om de Sonrise week mogelijk te maken op financieel vlak maar ook
praktisch dmv gastgezinnen en maaltijden te verzorgen voor de sporters, hand en spandiensten op het veld en
rond het gebouw in de Sonrise week zelf.
Beknopt jaaroverzicht
Afgelopen jaar zijn we verschillende keren bij elkaar gekomen met leden van de Jeruzalemkerk. Hierin besproken
wat er nodig is voor de Sonrise week en welke sponsoracties er gehouden kunnen worden. Er is een evaluatie en
kennismaking met de sporters geweest in voorbereiding op de Sonrise week.
Er is geworven voor gastgezinnen en maaltijdbereiders. Er is geld binnen gehaald met behulp van de verkoop
van bloembollen en de enveloppen actie.
De week zelf is goed verlopen. Prachtig weer en een mooie opkomst en er zijn weer mooie dingen gebeurd. Ook
op andere vlakken zoals financiën en het vinden van vrijwilligers was het een positief jaar.
Voor dit komende jaar willen we nieuwe sponsoracties opzetten en ook weer de betrokkenheid van onze
gemeente extra onder de aandacht brengen.
We gaan weer voor een mooie en bijzondere Sonrise week!

Rommelmarkt commissie
Toelichting werkzaamheden

Het organiseren van boeken en kledingmarkten en de jaarlijkse rommelmarkt.
Beknopt jaaroverzicht
Afgelopen jaar in het voorjaar en najaar in het Trefpunt een kleine boeken- en kledingmarkt georganiseerd met
een gezellige sfeer en mooie opbrengsten. Ook de jaarlijkse rommelmarkt weer in alle opzichten een succes. Alle
opbrengsten komen ten goede aan de gemeente en in het bijzonder voor het nieuwe dak.
Voor aankomend jaar ook weer boeken- en kledingmarkten op het programma en eind mei weer de jaarlijkse
rommelmarkt.
Wel is het streven om de opbrengst van de boeken- en kledingmarkt een keer aan een goed doel te schenken.
Daar is nog overleg over.

Kerstmarkt

Toelichting werkzaamheden
In september 2019 is er een overleg geweest aangaande de kerstactiviteiten. In het kort is de uitkomst van dit
overleg dat er behoefte leek aan een andere opzet van de kerstactiviteiten. De kerstactiviteiten zijn vervangen
door een niet commerciële kerstmarkt.
Beknopt jaaroverzicht
De kerstmarkt is gehouden op zaterdag 21 december van 16:00 uur tot 20:00 uur
De kerstmarkt vond in en buiten ons gebouw plaats. Buiten waren tenten geplaatst met daarin 13 marktkramen.
Doormiddel van route bordjes was er een looproute bepaald.
De kerstmarkt startte buiten in de tent met allerhande (kerst)spullen die tegen kostprijs te koop waren. Ook was er
gratis koffie, thee en warme chocolademelk. Verder was er een Food-truck waar warme wafels met vlaaivulling en
slagroom waren te verkrijgen, stond UwStadsboer er met een kraam waarin hij broodjes braadworst verkocht en
was er verder een ruim assortiment aan hutspot, erwtensoep en rookworst te koop. Ook konden er marshmallows
boven een kampvuur worden gepoft.
In de Consistorie werden kinderen geschminkt en konden zij hun nagels laten lakken.
In het Trefpunt was er gelegenheid om te knutselen en kon er jongleren worden geleerd.
In de kerkzaal werd ieder half uur het kerstevangelie in een andere taal gelezen. Ook waren er optredens van
gospelkoor Crossfire uit Dronten, zongen er twee zangeressen en brachten de Zwolse trekzakkenclub
kerstliederen ten gehore.
De kerstmarkt kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Het was een erg gezellige markt waarin wij de buurt
hebben laten zien dat ook ‘kerkmensen’ gewone mensen zijn die makkelijk te benaderen zijn. De aantallen
bezoekers, voornamelijk uit de buurt, hebben alle verwachtingen overtroffen en de reacties van de bezoekers
waren heel positief!
Het organiseren van een kerstmarkt was eigenlijk een te grote klus voor onze relatief kleine gemeente. Dit gold
voor zowel de bemensing als de financiën.
Wat betreft de bemensing mogen wij als kleine gemeente trots op onszelf zijn. Tijdens de kerstmarkt waren wij
met 50 VEG-ers bezig het de bezoekers naar de zin te maken. Echt een geweldige blijk van saamhorigheid.
Voor wat betreft het kernteam kan gesteld worden dat het een te grote klus is geweest die veel van dit team heeft
gevergd.
Wat betreft de financiën zijn wij aangenaam verrast. Wij hebben bij drie instanties om een financiële bijdrage
gevraagd. Alle drie hebben positief gereageerd. De volgende instanties hebben de kerstmarkt gesponsord:
Hervormd weeshuis
€ 375,Gemeente Zwolle
€ 225,Stichting zending en diaconaat
€ 400,Sponsoring totaal
€ 1000,Kosten kerstmarkt:
Huur 3 tenten en 13 kramen, heaters en tafels
€ 523,Koor (Crossfire Dronten)
€ 175,De Zwolse Trekzakclub
€ 125,Publiciteit, flyers, posters en facebookkosten
€ 125,Kosten gratis koffie, thee
€ 75,Knutsel materialen
€ 75,Gebak
€ 75,Totaal kosten
€1173,Eindconclusie: de kerstmarkt was een geslaagde activiteit. Veel mensen die nooit in een kerk zijn geweest
hebben nu ‘onze kerk’ van binnen gezien en weten dat wij er zijn.

Commissie Beheer
Doelstelling commissie

Samen overleggen en uit (laten) voeren van 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
Vanuit de commissie van beheer zijn over 2019 de volgende zaken te melden:
Groot Onderhoud tuin:

In 2019 is alle beplanting rondom de kerk opnieuw aangelegd door de Rova in opdracht van de gemeente Zwolle.
In overleg is besloten het gedeelte wat van de kerk is in te zaaien met gras.Financieel gezien paste dit veel beter
bij ons. Een bijkomstig voordeel is dat wij dit gedeelte ook kunnen gebruiken voor bepaalde evenementen, zoals
de afgelopen kerstmarkt.
Gevolg hiervan is wel dat wij een grasmaaier moesten aanschaffen om het te kunnen onderhouden (dit wordt
gedaan door vrijwilligers).
Overig onderhoud:
Naast de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden, zoals ramen wassen, raggen, blad blazen, de keuken
soppen etc. zijn er nog de volgende dingen vervangen:
Schoonloopmatten bij de hoofdingang en zij-ingang
Nieuw laminaat gelegd in de consistoriekamer
Nieuwe deurdranger bij de toiletten geplaatst
Nieuw cilinderslot cv-deur, slot was geforceerd door poging tot inbraak; tevens is daar een buitenlamp
gemonteerd
Spandoek met aluminium raamwerk aangeschaft om de op handen zijnde evenementen aan te kondigen, zoals
boeken-en kledingbeurs, de rommelmarkt, de kerstmarkt etc.
Verhuur:
De verhuur in 2019 kan als succesvol worden beschreven. In de begroting voor 2019 was € 6.000,- opgenomen.
Uiteindelijk is dit € 9.000, - geworden; een mooi resultaat.
Dak en voor pui:
Het dak en voor pui zal medio juli 2020 worden vervangen. Door grote(re) giften en reserveringen wordt het
mogelijk om dat dit jaar te realiseren. Inmiddels is er opdracht gegeven tot het maken van een bestek, om
zodoende offertes van verschillende aannemers met elkaar te kunnen vergelijken.
Vooruitblik 2020:
De volgende werkzaamheden voor 2020 staan op de planning:
Laminaat in het Trefpunt vervangen
Aanschaf gordijnen achterzijde Trefpunt
Nieuw Sleutelplan
Verfwerk buitenkant
Ventilator Kerkzaal vervangen
Aanschaf kantentrimmer gazon
Hekwerk gras naast de kerk plaatsen met toegangshek
Afwatering onderkant van het dak, zowel linker- als rechterzijde; dit zal tegelijkertijd met de vervanging van het
dak gebeuren.
Klusdagen 2020:
Zaterdag 4 april 2020
Zaterdag 7 november 2020

PR commissie

Beknopt jaaroverzicht
L. de taak van redacteur van de website www.vegzwolle.nl op zich genomen. Maandelijks plaatst zij hierop alle
diensten en overige activiteiten van de VEG die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden (vergaderingen en
besloten bijeenkomsten worden bijvoorbeeld niet geplaatst). De fotocollages plaats ik ook op de website.
Als er voor bepaalde activiteiten PR materiaal nodig is, zoals een poster of flyer, dan worden die gemaakt nadat
de commissie die iets organiseert hierover overleg heeft gehad. Tevens worden er af en toe berichten op
facebook geplaatst of evenementen aangemaakt (zoals voor de boeken- en kledingbeurzen en de rommelmarkt).
Voor deze activiteiten zijn ook posters en/of flyers gemaakt, net zoals voor de toerustingsavond voor jeugdwerk
(met de Sionskerk en de Jeruzalemkerk), de actiedag in april in Arcadia en de kerstnachtdienst.
Ook voor de Kerstmarkt is er meegedacht over de PR uitingen daarvoor. Er zijn persberichten opgesteld en
verspreid, de posters & flyers, de spandoeken en de routebordjes zijn gemaakt. Er is gezorgd voor online
verspreiding (zoals bijvoorbeeld www.kerstinzwolle.nl en de online versies van Peperbus en Swollenaer).
In 2020 zullen er nieuwe spandoeken komen die telkens opnieuw te gebruiken zijn voor de verschillende markten
en zal ook weer meegedacht worden met PR uitingen. Niet alleen naar buiten toe, maar ook intern kun je ons
benaderen om mee te denken.

