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Secretariaat Kerkenraad 
 

Beknopt jaaroverzicht  
De coronapandemie heeft een stevige stempel gedrukt op 2021. Het overgrote deel van het jaar hebben 

we op afstand van elkaar moeten leven. Tot april waren de diensten enkel online te volgen, vanaf april 

mochten een beperkt aantal mensen weer naar de kerk. Vanaf juni mochten er weer 30 mensen in de 

kapel. Daarna volgde een periode met versoepelingen, in september hebben we zelfs weer even bijna 

zonder maatregelen de diensten kunnen vieren. Helaas volgde de volgende golf besmettingen in het 

najaar waardoor we het jaar afsloten zoals we dat begonnen waren: in lockdown. Dat maakt 2021 een jaar 

van moeite en zorgen: moeite met de afstand, zorgen om de eenzaamheid, moeite met de maatregelen, 

zorgen om de gevolgen van de pandemie, moeite met de uitzichtloosheid. 

Wat is het dan een grote zegen om zoveel inventiviteit en creativiteit te hebben mogen ervaren in onze 

gemeente. Ondanks de zware tijd hebben tal van mensen activiteiten ontplooit om elkaar toch te 

ontmoeten, te bemoedigen en te steunen. Daar mogen we God dankbaar voor zijn! 

En dan was daar die heerlijke zomer waarin we weer veel mochten. Wat heerlijk om elkaar weer te 

ontmoeten en te zien! In diensten, buiten de dienst in het park of gewoon bij elkaar op bezoek. Het seizoen 

sloten we in de buitenlucht af met een prachtige dienst rondom het inmiddels bekende jaarthema ‘Heilig 

(t)huis’. 

Na de welverdiende vakantie openden we het nieuwe seizoen met de startdienst waarin het nieuwe 

thema “Een goed werk” werd geïntroduceerd. Een thema ontleend aan Filippenzen 1 vers 6 “Ik ben er van 

overtuigd dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat ook zal voltooien op de dag van Jezus Christus.” 

Een prachtig thema wat ons tot actie maant om het beleidsplan met elkaar te realiseren maar tevens en 

bovenal een herinnering is aan die prachtige en bijzondere gelofte van God dat Hij nooit loslaat wat Hij ooit 

begon! 

We hebben drie ledenvergaderingen gehad in 2021: de reguliere voorjaarsvergadering (online), een 

najaarsledenvergadering (in de kapel) en een extra ledenvergadering in oktober t.b.v. verkiezingen. In het 

voorjaar is een dispensatie aangenomen voor het doorgaan van een onderbemande kerkenraad (4 ipv 5 

gemeenteleden) voor maximaal 1 jaar. We namen met veel dank voor hun inzet en waardevolle bijdrage 
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afscheid van de ouderlingen WvdP, JT en JdW. MM en MB werden verkozen tot ouderling, we zijn dankbaar 

voor hun beschikbaarheid en inzet. 

Het is hier ook goed om te onderstrepen dat deze dankbaarheid niet enkel geldt voor de genoemde 

kerkenraadsleden, maar voor vele gemeenteleden die zich met passie en energie inzetten voor onze 

gemeente. Het is werkelijk prachtig om te zien dat gemeenteleden opstaan om vanuit passie en talent een 

stukje verantwoordelijkheid te pakken wat bij hun past en zo de gemeente vooruit stuwen! Dat wilden we 

bereiken met het beleidsplan en hoewel we er met het beleidsplan nog genoeg werk aan de winkel is, is 

het tegelijkertijd fantastisch om te zien dat de eerste vruchten zichtbaar worden. Wat gaat God toch een 

bijzondere en mooie weg met ons! 

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

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

konden delen. We namen in 2021 definitief afscheid van 4 personen. 

Als nieuwe leden werden 8 mensen ingeschreven die in 2020 of al eerder de weg naar onze Kapel/onze 

gemeente hadden gevonden. Vier personen namen afscheid vanwege verhuizing naar elders.  

 

Pastoraatgroep 
 

Toelichting werkzaamheden 

Het onderhouden van contact met de gemeenteleden en vrienden van de V.E.G. Zwolle. Dit d.m.v. 

bezoek, een telefoontje, een kaartje. 

Beknopt jaaroverzicht 

Dit jaar is er gewerkt met drie groepen: de ouderen (vanaf 75 jaar), de middengroep en de groep 

jongeren/ jonge ouders. Bij de ouderen en de middengroep is geprobeerd om verschillende momenten 

van contact te hebben d.m.v. een kaartje, telefoontje en bezoek. Door de beperkingen i.v.m. corona is het 

thuis bezoeken niet altijd door gegaan. Bij de groep jongvolwassenen is gekozen voor een andere opzet, 

waarin het gezamenlijk ontmoeten voorop staat (dit heeft gestalte gekregen door een samenzijn met 

ontmoeting en gesprek en een maaltijd).  

Commissie Erediensten  
 

Algemene, korte toelichting werkzaamheden  

Deze commissie werkt inhoudelijk en praktisch aan de waarborging van kwaliteit in en rondom de 

erediensten. 

Beknopt jaaroverzicht  

Ook dit jaar hadden we nog te maken met het coronavirus en de daarbij horende maatregelen. Het online 

streamen van de diensten bleef voor ons als commissie steeds een aandachtspunt. We wilden dit graag 

verder professionaliseren d.m.v. een vast format, een betere camera, beter geluid, het gebruik van het 

orgel, privacy van de kerkgangers, etc. Maar we bespraken ook de plannen voor als we als gemeente 

weer in de kerk zouden kunnen samenkomen, wat is dan belangrijker: de beleving van de dienst in de 

kapel of online?  

Vanaf het voorjaar hielden we ons bezig met het terugkijken van (online) diensten van onze vaste 

voorgangers. Vanuit onze verantwoordelijkheid als commissie erediensten wilden we eens met een kritische 

inhoudelijke blik kijken en ons bezinnen over hoe zij hun diensten eigenlijk vormgeven, leiden, hoe ze 

inhoudelijk met de gegeven bijbelteksten omgaan, welke liederen ze kiezen…  

Onze bevindingen liepen uit op een gesprek met de kerkenraad over hoe bijvoorbeeld een profielschets 

van een (gast)voorganger er uit zou kunnen zien en of er af en toe een evaluatiemoment met de vaste 

voorgangers zou moeten plaatsvinden. Dit onderwerp zal ook in 2022 binnen de commissie nog aan bod 

komen. 

In september bespraken we o.a. het jaarthema voor 2021-2022: ‘Een goed werk’; we maakten plannen om 

een aantal themadiensten met dit thema in te vullen. Ondertussen is Stichting Knuffelkonijntjes al in een 

dienst geweest om te vertellen over hun missie en doel.  
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Ook bespraken we de bijzondere diensten die voor corona meestal op de 2e zondag van de maand 

plaatsvonden. Dit ritme zijn we kwijtgeraakt en willen we weer gaan oppakken. 

Vanuit de VEG Apeldoorn kwam er geld beschikbaar voor benodigde apparatuur, materialen, 

instrumenten en andere zaken. Samen met de commissie beheer zijn we nog in gesprek om dit geld op een 

verantwoorde manier te besteden. Wat hoog op de agenda staat is o.a.: vernieuwing interieur van de 

kapelzaal/liturgisch centrum en aanschaf nieuwe muziekapparatuur. Wordt vervolgd! 

Beleidsgroep jeugdwerk 
 

Algemene, korte toelichting werkzaamheden 

Deze beleidsgroep focust op de jeugd in onze gemeente, dus de leden vanaf geboorte tot 

jongvolwassenen en hun ouders. Tevens denkt deze groep ook mee in kwesties die jeugd aangaan buiten 

onze gemeente, onder meer via samenwerkingsverbanden en andere incidentele of structurele projecten. 

Beknopt jaaroverzicht 

We hebben het afgelopen jaar weer onze normale vergaderfrequentie kunnen aanhouden, al was het 

online. In januari waren we weer bij elkaar om het jaar ervoor te bespreken met de hoop onze plannen 

in 2021 voort te kunnen zetten. We begonnen het jaar met een vacature voor het coördinatorschap 

van de nevendienst. We hebben meegedacht in deze kwestie en we zijn blij dat R deze rol op zich 

genomen. Daarnaast hebben we meegedacht voor een ander raamwerk voor de medewerkers van 

deze belangrijke groep waardoor er op een andere manier leiding gegeven kan worden. Ook is er een 

nieuwe methode gekomen die de kinderen gebruiken in hun eigen dienst op zondag: Bijbel Basics. 

Deze is eind 2021 in het adventsproject gebruikt en dit was succesvol. 

Natuurlijk zijn we verder gegaan in onze samenwerking met de Sionskerk en hiervoor heeft de VEG al 

kennis kunnen maken met de interactieve diensten, voorgegaan door de jongerenwerker van de 

Sionskerk. Ook zijn we bezig om de Kliederkerk, die bij hen zo’n succes is, eens in de Kapel te 

organiseren. 

We hebben dit jaar ook de regiocoach van onze Bond uitgenodigd om met ons te spreken over hoe we 

onze jeugd nog beter een plek kunnen geven in onze gemeente. Met haar hebben we een aantal ideeën 

opgedaan en deze nemen we de komende tijd mee in onze gesprekken. Een voorbeeld noem ik: het idee 

of we een aparte jongerenwerker kunnen aanstellen voor onze gemeente. Zo’n functie heeft zo zijn 

voordelen, maar ook valkuilen. Dit staat nog los van de vraag of we deze positie kunnen vervullen (binnen 

de Bond) aangezien daar niet zomaar veel geschikte kandidaten voor te vinden zijn. 

Zo zijn er de afgelopen jaren een heel aantal ideeën de revue gepasseerd om onze jeugd en het 

jeugdwerk de plek te geven die het verdient. Maar ja, ideeën zijn maar ideeën en of ze passen bij 

onze gemeente en onze gezinnen is geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. We hebben daarom de 

plannen gemaakt om met de ouders van onze gemeente een interactieve ontmoetingsavond te 

beleggen en zo open mogelijk te praten over wat bij hen en bij ons past. De vraag die hierin centraal 

stond is wat deze ouders belangrijk vinden in alles wat de kerk kan betekenen voor hun kinderen. 

Tijdens het schrijven van dit verslag heeft deze avond al plaatsgevonden. Wij vonden deze avond een 

groot succes. 

Een nog wat onderbelicht naar belangrijk samenwerkingsverband is die met Youth for Christ Zwolle. In 

het afgelopen jaar hebben we met hen nog niet veel gesproken over nieuwe zaken. Dit betekent niet 

dat er radiostilte is, we hebben natuurlijk de lopende activiteiten met hen. Maar voor het komend jaar 

willen we ook meer investeren in onze gezamenlijke doelen, visies en activiteiten. 

 

Catechese / Steady clubs 
 

Toelichting werkzaamheden 

Clubwerk voor kinderen en tieners verzorgen, icm. de Sionskerk. 

Beknopt jaaroverzicht 
In 2021 hebben we, net als in de afgelopen jaren, weer samengewerkt met het de Sionskerk Berkum en 
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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 catechisatie gestopt 

is 4 jaar geleden en samengegaan is met de vrijdagavond clubs, is dat alleen nog S, daarvoor deed ook 

HvD 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, de kinderen zijn hartelijk welkom natuurlijk. Wel zijn er 2 van onze 

tieners (te weten Leonoor en Manya) actief binnen de Live 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. Dit materiaal wordt langzamerhand vervangen door Rock Solid, Solid Friends en Stay Solid. 

Daarnaast hebben we een escape room 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 het voorjaar en in het najaar. In 2021 werden de 

Bondsvergaderingen D.V. gehouden op zaterdag 29 mei en zaterdag 6 november. 

Op 29 mei moest de vergadering online plaatsvinden, maar toch stond de ontmoeting van elkaar als 

plaatselijke gemeenten centraal. In een plenair gedeelte werd uitgelegd wat er de afgelopen anderhalf 

jaar gebeurd is in het kader van de vernieuwing van de Bond en de veranderende rol van het comité. Heel 

helder is dit weergegeven in een magazine met de naam ‘Tot bloei komen’. 

Op de Bondsvergadering op 6 november werd er gestemd over de concrete voorstellen die uit dit traject 

naar voren zijn gekomen. Deze vergadering werd gehouden in Bennekom. De VEG in Bennekom heeft de 

beschikking over het voormalige congrescentrum van de Jehova’s Getuigen (een enorme hal) wat in tijden 

van corona handig uitkwam i.v.m. afstand houden van elkaar. Gelukkig kon deze vergadering dus wel 

fysiek doorgaan. Alle voorstellen werden aangenomen: 

1. De gemeenten staan centraal en er worden meer ontmoetingen georganiseerd. De onderlinge 

communicatie wordt bevorderd, zowel in persoonlijke als via online ontmoetingen. Het bondsblad Ons 

Orgaan zal ophouden te bestaan en vervangen worden door een tweemaandelijkse nieuwsbrief waarin 

bondsnieuws met elkaar wordt gedeeld en via de website. 

2. Inmiddels heeft de gemeente regiocoach haar intrede gedaan. Dat bevalt goed, en daarom wordt 

deze functie de komende jaren gehandhaafd. De SZD blijft werken met een Missionair Toeruster. 

3. Een goede bureausecretaris is onmisbaar. Deze functie blijft dan ook gehandhaafd. Een vast, eigen, 

gebouw is in deze tijd niet meer een eerste vereiste. Het kantoor in Velp wordt verkocht en er wordt elders 

werkruimte gehuurd. 

4. Daarnaast zal een theoloog worden ingezet voor vorming en toerusting binnen de bond, in nauw 

overleg met het Seminarium. Tijdens de najaarsvergadering wordt u nader geïnformeerd over de 

toekomstplannen rond het Seminarium.   

5. Ieder comitélid krijgt een bepaald aandachtsterrein waarop hij/zij aanspreekpunt is. De 

aandachtsterreinen zijn: identiteit, toerusting en vorming, communicatie, infrastructuur, bestuurszaken. 

Bovendien wordt ieder comitélid contactpersoon voor een aantal gemeenten, gemiddeld zo’n vijf 

gemeenten per comitélid. Zijn er in een gemeente hoogte- of dieptepunten, dan is het comité via de 

contactpersoon present. 
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Aansluitend bij het laatste punt: voor onze VEG Zwolle is vanuit het Comité SvdV de contactpersoon. JK is 

aangesteld als gemeente regiocoach. 

De bondsvergaderingen in 2022 zullen D.V. 21 mei en 12 november plaatsvinden. 

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

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. HvD 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 2021 gingen we door met het online behandelen van kernthema's uit het Evangelie. In januari zette S het 

thema aanbidding in de spotlights. We kwamen er achter dat het veel verder en dieper gaat dan 

bijvoorbeeld alleen het zingen van aanbiddingsliederen. Het is oa een besef van de grootheid van God. En 

hoe wordt dat je levensstijl?  

In februari hadden we het over het gebod van de liefde (tot God, de naaste en onszelf), het hoogste 

gebod. Dat gebod is richtinggevend in alle situaties in de wereld en in ons persoonlijk leven en dus ook in 

actuele situaties. Marina droeg dit thema aan vanuit de gedachte hoe wij dat invullen in crisistijd, nu er 

zoveel polarisatie is (rondom corona). 

Op de avond in maart begroetten we 3 nieuwe kringleden! De avond stond in het teken van vergeving, 

zowel in relatie tot God als je medemens. We spraken aan de hand van 14 prikkelende uitspraken 

(gedachten/quotes/dilemma’s) over dit boeiende en veelzijdige thema, aangedragen door M vanuit haar 

werk als advocaat. 

A had het thema voor de avond van april aangedragen: leiding of keuze, vanuit zijn eigen worsteling met 

het thema uitverkiezing. Het werd een heel inspirerende avond met veel gespreksstof! In mei spraken we 

(op een ander vlak) door over dezelfde thematiek. We spraken over je beeld van God en over hoe Gods 

plan en Zijn leiding zich verhouden tot onze eigen menselijke verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. C deed 

mee in de voorbereiding en leiding van deze avond. In juni bracht C het thema van de avond in: altijd 

meer en nooit (goed) genoeg? We praatten over het omgaan met schuldgevoelens, tekort schieten en 

perfectionisme. Maar wat een verademing dat we bij God gewoon mogen ‘zijn’ en dat Hij in en door ons 

werkt!  

Na de zomer konden we het seizoen fysiek starten door met elkaar in het Trefpunt te eten en bij te kletsen. 

We besloten aan te haken bij het jaarthema ‘een goed werk’. In Oktober deelden we alles wat rond dit 

thema in ons op kwam door in stilte om de beurt te schrijven op een whiteboard. Daarna bespraken we 

wat opgeschreven was en vulden aan. Als laatste schreven we op waar we door bemoedigd, geraakt, 

uitgedaagd of door lamgeslagen waren. Het gaf genoeg stof om dit seizoen mee in te vullen. In november 

konden we nog fysiek bij elkaar komen om door te praten over heilige (on)rust. Het gevoel dat je zoveel 

‘moet’, terwijl het tegelijk Gods werk is. Wat geeft God aan ons en wat vraagt Hij van ons?  

In december moesten we hals over kop weer online samenkomen vanwege de verscherpte maatregelen. 

We spraken over goede grond? Welke invloed heeft je cultuur of achtergrond of bijvoorbeeld je financiën 

op je geloof? Maakt waar je vandaan komt/opgegroeid bent of nu woont uit in je geloofsleven? En wat 

zegt de bijbel hierover? Boeiende vragen waar we de laatste avond van 2021 goed mee konden vullen! 

Een mooi jaar zo met VEG@Home.  

Gebedsmomenten 
 

Beknopt jaaroverzicht: 

Iedere maand, komen we in principe bij elkaar, voorafgaand aan de gesprekskring. En dan in de kerkzaal, 

rondom de brandende Paaskaars. 



Jaarverslagen 2021 van commissies/groepen  
 

 

6 

Een aantal keren was dit ook in 2021 het geval. Behalve… tijdens de diverse lockdowns. 

Online…. was geen optie.  En dus… konden wij allen onze gebedspunten aan H doorgeven, via de mail,  

de App, of de telefoon. Hij verzamelde alles, en dan kregen wij alles weer via hem door. Voor degenen 

zonder computer werd dit op papier gezet, en zij kregen het in de brievenbus. In die lockdown tijden  kon 

ieder thuis, op het tijdstip van het gebedsmoment, of op een “eigen” moment, bidden. 

De keren dat we wél fysiek bij elkaar mochten komen, voelden voor ons allen wel heel wat saamhoriger! En 

minder eenzaam. 

De gebedspunten waren ook in 2021 heel divers. Van persoonlijk, tot gemeente, tot wereldwijd. Bidden, 

maar ook: danken.  En, waren we wel in de Kapel, dan was/is in stilte meebidden net zo waardevol. En… 

hoeveel te meer konden we het waarderen, als we weer samen waren, dát we samen mochten bidden. En 

hoe vaak hebben we ervaren, ook persoonlijk, hoe belangrijk, en ondersteunend, het gebed is. Zeker in 

deze tijden werden we hiervan ons  wel heel erg bewust! 

Seniorengroep 
 

Toelichting werkzaamheden 

Maandelijkse bijeenkomst van de senioren, wel of geen lid van onze gemeente. 

 

Beknopt jaaroverzicht  

Vanaf september 2021 hebben we onze naam veranderd van 55+groep naar “Senioren”. 

Zo mogelijk komen wij bijeen op de 1e woensdagmiddag van elke maand. Maar… ook in 2021 was dit niet 

altijd mogelijk. Vanwege de pandemie. En… vele senioren hebben geen computer, en dus… is online 

bijeen komen geen optie. 

De middagen, dat we wel bij elkaar mochten en konden komen, hebben velen dan ook ervaren als een 

“bevrijding”. Even uit het isolement, en het even doorbreken van de toenemende eenzaamheid. Elkaar 

weer fysiek ontmoeten, samen van gedachten wisselen over de Bijbel, over ons geloof, over wat ons bezig 

houdt, enz. Dit programma tijdens de 1e helft van de middag is én blijft ongelooflijk belangrijk! 

Tijdens  een “normale” middag was/is er na de pauze een ander programma.  Tijdens “verkorte” middagen 

was/is er geen pauze, en dus geen  2e deel van de middag. 

Iedere maand ook sturen we kaartjes naar mensen, van wie wij denken, dat dit een opsteker en/of teken 

van meeleven kan zijn. Vanwege de pandemie gaven we die namen nu door aan H, die namens ons allen 

die kaarten verstuurt. Ook wanneer bij elkaar komen niet mogelijk was, gaven we onze suggesties door aan 

H, die ook in die tijd heel trouw de kaartjes verstuurde. 

Ook onze deelname aan de ouderendienst, een paar keer per jaar, bestond vanwege de “maatregelen” 

uit het aangeven van ideeën, tav. gebed, een gedicht, of wat dan ook. Dit werd dan door de ouderling 

van dienst, samen met Henk, gerealiseerd. 

De seniorenmiddagen zijn een heel belangrijk onderdeel binnen onze gemeente. Voor velen, die de 

diensten niet (meer) kunnen bijwonen, is het toch een mogelijkheid om zich welkom te voelen in onze 

gemeente. En erbij te horen! 

De senioren hebben een giftenpot. Zodat wij selfsupporting zijn. 

Hendrien beheert onze financiën. De uitgaven gaan in overleg. 

Financieel verslag 2021 Seniorenkring 

1-1-2021  in kas          € 354.34 

Inkomsten                   € 178.35 

Uitgaven                      € 80.80 



Jaarverslagen 2021 van commissies/groepen  
 

 

7 

31-12-2021 in kas       € 451.89 

Gesprekskring  
 

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

Ook niet-gemeenteleden zijn welkom. 

Beknopt jaaroverzicht  
De maandelijks gesprekskring vindt in principe plaats in het Trefpunt. Behalve… tijdens de diverse 

lockdowns. 

In het 1e half jaar van 2021 maakten we onze serie rond het Jaarthema af, nav. de onderdelen van de 

liturgie. In het 2e deel van 2021 hebben we ook aangehaakt bij  het jaarthema van de gemeente: “Een 

goed werk”. Waarbij iedere keer iemand, samen met Henk, de avond voorbereidde. Vanuit de eigen 

(geloofs-)situatie. En… zowel iemand uit de kring, als uit de gemeente, of verbonden aan de gemeente. 

Tijdens de vorige lockdown zijn we wel online “samen gekomen”, maar… dit geldt maar voor een klein deel 

van de kring. Het is voor velen, ook voor degenen die wel aanhaakten, te vermoeiend, te moeilijk, te 

eenzaam, te… van alles. We voelden het allen als meer dan niets, maar dan houdt het op. De veilige 

situatie van het fysiek in de Kapel bij elkaar kunnen komen geeft eindeloos meer openheid, en 

saamhorigheid. Elkaar fysiek ontmoeten betekent meer lichaamstaal, meer oogcontact, is veel 

persoonlijker. Praat véél gemakkelijker. 

Juist óók in 2021 zijn we ons ervan  bewust geworden hoe waardevol het is, wanneer je als gemeenteleden 

óók in bv. een gesprekskring bij elkaar kunt komen. En te delen van wat je beweegt, wat en hoe je gelooft, 

op welke manier je je geloof kunt delen met ook anderen, praktisch, en/of dmv.”gewoon” contact. 

We zijn ons nog meer bewust geworden van, en dankbaar voor het feit, dat we ook op deze manier samen 

gemeente kunnen en mogen zijn. 

WZD/Rommelmarktcie 
 

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 een Rommelmarkt te organiseren in 

sept, ism Kinderboerderij: “Knuffelkonijntjes”, die een kleedjesmarkt organiseerde. 10% van de opbrengst 

van onze rommelmarkt ging naar YfC, om de activiteiten in Dieze te kunnen organiseren. We hopen 

volgend seizoen, ook weer een boeken en kledingmarkt te houden, in het Trefpunt. 

Door corona zijn er geen WZD-diensten, rond Micha-zondag en werelddiaconaat-zondag gehouden. 

Hopen dat we dat volgend seizoen weer in kunnen plannen.  

Betrokkenheid missionaire en diaconale initiatieven - al dan niet in de wijk: Als WZD zijn we hier actief in 

geweest door: actie schoenendoos, betrokkenheid Kerken in Dieze, rond Pasen kaarten versturen naar 

gevangenen en voor Pinksteren een groet, huis aan huis verspreid, rond de Kapel. 

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.  

 



Jaarverslagen 2021 van commissies/groepen  
 

 

8 

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. 

Beknopt jaaroverzicht  

Afgelopen jaar was de Sonrise-week weer een succes. Goede opkomst en prachtig weer. Alle activiteiten 

konden ondanks de corona doorgaan dus volop dankbaarheid daarvoor. 

Ook heel mooi dat Willem (maakt nu deel uit van onze gemeente) in die week geraakt werd door het 

evangelie! 

Praktisch zijn we wel op zoek naar versterking van het kerkteam vanuit de VEG nu G verhuisd is. 

Ook een uitdaging voor komend jaar is de betrokkenheid vanuit de VEG te vergroten. 

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) 
 

Toelichting werkzaamheden 

Eerste Hulp Bij Ongevallen en calamiteiten (bijv brand). 

Beknopt jaaroverzicht 

Voor het eerst hierbij ook een kort verslag van de BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) binnen onze gemeente. 

Wij zijn in 2020 opgeleid als BHV-ers. We hebben in juni 2021 onze herhalingstraining gehad.                                                                              

Dit is voor ons een jaarlijks terugkerende trainingsdag. 

 

We hebben vergaderd op 17 januari jl (2022) en daarbij een rooster gemaakt, wie er als BHV-er dan dienst 

heeft. 

Hij of zij neemt het oranje hesje mee de kerk in, zodat duidelijk zichtbaar is, wie van de BHV-ers er dienst 

heeft. Bij calamiteiten ondersteunen we elkaar, indien we in de kerkdienst aanwezig zijn. 

 

Het rooster komt  bij de hoofdingang  en bij de zij-ingang van de kerk te hangen. 

 

Ook zijn verschillende personen per mail benaderd om ons team te komen versterken. In maart 2022 komt 

er een stukje in De Kapelgids te staan. 

 

Commissie van beheer 
 

Toelichting werkzaamheden 

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

kapel (inclusief bijgebouwen, omliggende tuin en techniek). 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  

Afgelopen jaar was een mooi jaar waarin we een aantal zaken konden realiseren. Het trefpunt is weer 

netjes opgeruimd en staat er mooi bij. Er zijn nieuwe tafels besteld en geplaatst. Ook de schuur en de 

opslagruimte zijn weer toegankelijk. W is toegevoegd aan ons team als coördinator gebouw.  We hebben 

in de maanden dat corona het toestond redelijk kunnen verhuren. 

De klus- en schoonmaakdagen waren een succes! Denk aan het kruis wat is opgehangen aan de 

buitenmuur, de rommel die is afgevoerd, schilderwerkzaamheden en alle schoonmaakwerk wat is verzet. 
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We gaan hopelijk een goed jaar tegemoet. De verhuur van de kapel voor het koor op dinsdag is zojuist 

weer gestart. Ook nieuw is de online verhuuragenda. Deze vind je o.a. onder 'verhuur' op onze site.  

Allen bedankt voor de inzet en betrokkenheid! 

PR commissie 
 

Beknopt jaaroverzicht  

Door 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 MvG 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. Denk daarbij aan de klus & schoonmaakdag, Sonrise, de 

Rommelmarkt of een toerustingsavond voor jeugdwerkers.  

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

helpen maken.  

In 2021 is er een nieuw spandoek gemaakt voor de Rommelmarkt die volgende jaren ook weer gebruikt 

kan worden. Ook is het eerder gemaakte spandoek ‘Je bent nooit alleen’ weer gebruikt.  

Voor de website is op de valreep van 2021 nog een reserveringsagenda gezet waarmee de verschillende 

ruimtes van ons gebouw makkelijk gereserveerd kunnen worden. Voor verhuurders is dat makkelijk, maar 

ook voor eigen gebruik. Op de pagina www.vegzwolle.nl/agenda kun je nu zien welke ruimtes besproken 

zijn en kun je in de agenda de opties die er nog zijn aanvragen. Aanvragen komen automatisch terecht bij 

beheerder André de Witte en die kan ze goedkeuren, afwijzen of contact opnemen voor meer informatie. 

 


