
AAN HET EIND VAN 2020 
Terugkijkend op 2020 dan staat de situatie rondom Covid 19 bovenaan het lijstje. Dat heeft 

voor een ieder en ook voor onze kerkelijke gemeente veel impact (gehad). Toch zijn we in 

staat de onderlinge band in stand te houden. Mede dankzij het bezoekteam dat een niet 

aflatende inzet heeft om contact te onderhouden met degenen die dat behoeven. Ideaal is het 

echter niet. Met name het koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten wordt node gemist. We 

zullen nog even moeten wachten voordat alles op oude voet terug is. Sommige dingen zullen 

niet helemaal terugkomen. Was het gebruikelijk om na afloop van de eerste kerkdienst in het 

nieuwe jaar elkaar het beste te wensen door de handen te schudden, de vraag is of dat deze 

gewoonte terug in de dagelijkse omgang zal keren (blijft het ellebogenwerk?). Na de eerste 

dienst van het nieuwe jaar zullen we deze Nieuwjaarsontmoeting, gezien de maatregelen, dan 

ook niet kunnen organiseren. Hopelijk zal “het vaccin” in de loop van 2021 fysieke 

ontmoetingen wederom mogelijk maken en zal Ons Huis als vanouds kunnen fungeren als 

multifunctioneel centrum van de kerkelijke gemeente en het dorp. U zult begrijpen dat met 

name Ons Huis, ondanks de steunmaatregelen van het Rijk, het dit jaar financieel zeer zwaar 

heeft gehad. 

Er gebeuren in de gemeente veel zaken in stilte waaraan geen aandacht wordt besteed of dat 

het als “gewoon” wordt ervaren. Dit is toch iets om te memoreren: zo werd ik erop attent 

gemaakt dat Jan Hulsbos en zijn buurvrouw Desiree Hulsbos dertig jaar Ons Blad 

vervaardigen. Zij hebben het werk voortgezet na het plotseling overlijden van Henk van den 

Berg (wiens naam hier weer eens genoemd mag worden). Jan en Dees, hartelijk dank voor 

deze jaren voor het maken van het blad dat mede de gemeente, en ook anderen van buiten, 

onderling verbindt. Voorlopig zijn jullie niet aan de laatste editie toe! 

In de eerste week van januari wordt begonnen met de bouw van toiletruimten in de kerk. Het 

zou kunnen voorkomen dat we voor een dienst moeten uitwijken naar Ons Huis omdat de 

elektrische installatie enige tijd van “het net” moet worden gehaald. Het is vanzelfsprekend 

goed om plannen te blijven maken en uitvoeren, vooral voor het jaar 2021 waarin we hopelijk 

perspectief hebben op een meer zorgeloze ontmoeting. 

Namens de kerkenraad wens ik u allen goede Kerstdagen (waarbij ik u mag wijzen op de 

bijzonder manier van Kerstvieringen in de -deels digitale- kerk) en jaarwisseling toe. 

 

Leo ’t Hart 

voorzitter 

 

JAARVERSLAG 2020 
2020. Een bewogen jaar kunnen we wel zeggen. Het jaar was nog maar net 2 maanden oud of 

we zaten midden in de corona-crisis. Alles werd anders. Er kwamen richtlijnen van het RIVM 

en dat beperkte ons enorm, zowel in de kerk als in en rondom Ons Huis. 

En toch gebeurde er écht nog wel wat. In dit jaaroverzicht lopen we het jaar met u door. 

We begonnen het jaar op 5 januari met elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar” toe te wensen. 

Traditiegetrouw na afloop van de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, met een toespraak van 

de voorzitter van de kerkenraad. 

Al vrij snel daarna was er de boeken- en platenmarkt, de Aktie Kerkbalans en het orgelconcert 

“by candlelight”. 

Maar toen kwam het bericht, dat we elkaar niet of nauwelijks meer mochten ontmoeten. Of, 

zoals de voorzitter van de jeugdraad het verwoordde: geen kaarters, geen darters, geen bingo, 

geen Koningsdag-activiteiten, geen feestjes, Michel niet achter de bar en helaas ook geen 

rommelmarkt. Geen Kerst-inn en de kerstmaaltijd voor ouderen ging ook niet door.  

“We zitten niet stil en niet bij de pakken neer”, zo vervolgt de voorzitter van de jeugdraad zijn 

verhaal: de zonneschermen bij de barruimte zijn gemaakt en de deur van Ons Huis gaat 



elektrisch open en dicht. Daarnaast zijn er allerlei kleinere klusjes gedaan, zodat Ons Huis 

weer open kan zodra dat is toegestaan. Maar hét grote karwei: het renoveren van de keuken 

moest vanwege de corona-crisis helaas nog even worden uitgesteld. Uw oud papier kunt u nog 

wel steeds kwijt in de container achter Ons Huis. 

En voor wat betreft de kerkdiensten: in de beginperiode van de corona-crisis waren alle 

diensten online. Later mochten er 50 kerkgangers worden toegelaten en nog weer later slechts 

30. Vanaf 27 december houden we weer online diensten. Er mocht en mag niet gezongen 

worden in de kerk en er is geen koffiedrinken na de dienst. Deze beide elementen worden als 

een groot gemis ervaren. 

En in de gehele corona-tijd gold: naar de kerk? Dan vooraf aanmelden! 

Om de verbondenheid met de Dorskerk in stand te houden werd besloten om de kerk op 

dinsdagochtend open te stellen. Het bezoekteam zorgde voor toezicht op de hygiëne 

maatregelen en -op een afstand van 1 ½ meter- voor een goed gesprek. 

Gelukkig konden de gespreksgroepen “geloven” en “30-ers” nog wel doorgang vinden, soms 

online. Maar ook alle vergaderingen van kerkenraad tot jeugdraad werden grotendeels online 

gehouden. 

De gezamenlijke dienst in de Dorpskerk met de parochie in het kader van de eenheid van de 

kerken kon gelukkig nog wel doorgaan alsook de gezamenlijke openingsdienst van het 

seizoen in de Sint Jan.  

Nieuw dit jaar was de introductie van de Kinderkerk (om en om in de Sint Jan en de 

Dorpskerk). 

Er werden dit jaar twee ouderlingen bevestigd: Ineke Meijer (terug van weg geweest) en 

Arianne Oosterom. En er was een “wisseling van de wacht” bij de kerkelijke 

bevolkingsadministratie: Ans Kamphuis nam na 21 jaar afscheid. Heiltje van Dijk stelde zich 

beschikbaar! 

Op gepaste wijze werd op 4 oktober aandacht geschonken aan het 50-jarig ambtsjubileum van 

ds. Schoch.  

In de tijd voor Pasen werd door de diaconie speciale aandacht gevraagd voor de Stichting 

HUG, wat betekent “Help Uganda”. De jaarlijkse grote inzamelingsactie voor de voedselbank 

kon dit jaar, weliswaar op een andere manier, maar toch doorgaan 

Het dagelijkse onderhoud aan kerk, Ons Huis, pastorie en kosterswoning ging gestaag door, 

dankzij een grote groep vrijwilligers. Ook werd de blaasbalg van het Van Dam orgel 

gerestaureerd. Er was geen perkplantenmarkt, maar wel een kerststukjesmarkt.  

De voorbereidingen zijn getroffen om begin 2021 een start te maken met het realiseren van 

een toiletgroep, inclusief een toilet voor minder validen, in de kerk. 

Op verschillende zaterdagen in de zomer stonden de deuren van de kerk wijd open voor de 

zgn. “open dagen”, alles uiteraard volgens de RIVM richtlijnen. 

Dank aan een ieder dit zich in het afgelopen jaar, in welke vorm dan ook, heeft ingezet. 

Hopelijk zal “het vaccin” in de loop van 2021 fysieke ontmoetingen wederom mogelijk 

maken in de kerk en zal Ons Huis als vanouds kunnen fungeren als multifunctioneel centrum 

van de kerkelijke gemeente en het dorp. 

 


