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Activiteitenverslag 

In 2021 had onze kerk nog steeds te maken met de gevolgen van de Covid-pandemie. Dit was 
merkbaar doordat we telkens rekening moesten houden met de door de overheid uitgevaardigde 
regels. En ook doordat we een aantal leden niet meer regelmatig in de diensten zagen, die we voor 
de pandemie altijd wel hadden gezien. Met deze leden is door de verschillende gemeenteleden en 
door de leden van het kernteam regelmatig contact gehouden om te zien hoe het met hen ging. 

Rondom kerst zijn we zelfs in een complete lockdown gegaan, en zijn een drietal diensten alleen nog 
on-line gehouden. Buiten deze drie diensten om zijn al onze diensten op zondag te bezoeken 
geweest in ons gebouw aan de Calslaan. 

Onderling contact tijdens de corona pandemie 

Om toch tijdens alle beperkingen het onderlinge contact te onderhouden zijn er verschillende 
innitiatieven geweest zoals de de video-opnames van “op de koffie bij” en het digitaal koffiedrinken. 
Ook hebben we er dit jaar voor gekozen om in de lockdown ieder huishouden van gemeenteleden 
een kerstpakket te geven namens de kerk. Het was leuk om zo even bij de mensen langs te gaan om 
het pakket af te geven en tegelijk zijn ook hier zijn weer opnames gemaakt van gemeenteleden voor 
een filmpje, dat later in de kerstdienst werd getoond. Zodra de richtlijnen het toelieten hebben we 
koffie gedronken na de dienst, zonodig was dit met vaste zitplaatsen. Verder is er een picknick 
buiten geweest en is er een kookworkshop geweest met aansluitend een diner.  

Kerkdiensten 

Gedurende het hele jaar 2021 zijn de kerkdiensten uitgezonden. Alleerst via Youtube, maar daar 
werden we te vaak geblokkeerd op basis van auteursrechten van de uitgezonden Youtube-liederen. 
Daarna de facebook-livestream geprobeerd, met hetzelfde resultaat. Beide platforms hebben niet de 
mogelijkheid om licentiegegevens in te voeren of aan te geven dat je rechten hebt. 

Uiteindelijk zijn we overgegaan naar kerkdienstgemist.nl, die op dit moment al onze diensten 
integraal uitzendt en bewaart. 

Tijdens de kerkdiensten is er altijd een moment om een gebed of dank op te schrijven op de 
gebedskaartjes. Deze kaartjes worden dan door de leden van het gebedsteam mee naar huis 
genomen om individueel voor te bidden. De gemeenteleden worden aangemoedigd om eventuele 
dankpunten ter opbouw voor de gemeente te vertellen. 

Kerkapp 

In 2021 zijn we overgegaan naar de kerkapp ‘Donkey Mobile’ om beter te kunnen communiceren 
met de leden. Er waren al verschillende whatsapp-groepen, met deze app hoopte het kernteam aan 
de leden een veilige en afgeschermde omgeving te bieden om met elkaar te communiceren. 

Dit is goed geslaagd, door een volledige adoptie van de kerkapp door de leden wordt er bijna niet 
meer via whatsapp-groepen gecommuniceerd. Ook is het voor het kernteam veel gemakkelijker 
geworden om bepaalde mededelingen of wijzigingen door te geven aan de gemeenteleden. Het is 
daadwerkelijk “de kerk in je broekzak” 

Social Media 



We zijn actief geweest op ons instagramaccount en facebookaccount. Sprekers werden hier 
aangekondigd maar ook werden er geregeld andere bemoedigende berichten geplaatst in de 
storyline. 

 

Aanbiddingsteam 

Door de bestuurlijke crisis van 2020 zijn er minder mensen om te dienen in het aanbiddingsteam. Er 
is dan ook besloten om niet elke dienst een team op te stellen. Eenmaal per maand hebben we een 
dienst inclusief aanbiddingsteam. De rest van de diensten doen we voorlopig nog met Youtube-
liederen. 

Gebedsgroep 

Er was een actieve gebedsgroep bij Corry thuis. 

Cursus profetie 

In september 2021 heeft de kerk aan al haar leden een cursus profetie aangeboden. Doel van deze 
cursus is het verstaan van God’s stem en vrijmoedigheid om anderen te helpen om naar God te 
luisteren. Het kernteam heeft deze cursus al eerder gedaan. Een aantal gemeenteleden heeft 
hieraan gehoor gegeven, en geeft aan veel te hebben geleerd van de cursus. 

Kerstgift 

Het was de bedoeling om met Kerst groots uit te pakken, we hadden Delise al geboekt om tijdens 
deze dienst ons te begeleiden. Helaas kwam er toen een complete lockdown en hebben we dit af 
moeten blazen. Omdat het doel van deze dienst, het helpen van wezen in de vluchtelingenkampen 
in Griekenland, toch van harte door ons werd ondersteund, was besloten om de gemeenteleden aan 
te moedigen om te geven. De kerk zou dan alle giften verdubbelen. Hier is door de gemeenteleden 
flink gebruik van gemaakt. Uiteindelijk is er 2320 euro overgemaakt naar dit doel. 

Leiderschap en bestuur 
In maart 2021 is tijdens een gemeentevergadering de tijdelijke bestuursstructuur omgezet in een 
definitieve. Het kernteam van de gemeente bestaat sinds die vergadering uit de volgende personen: 

Pieter Laban, bestuursvoorzitter 

Ewout de Graaf, penningmeester 

Susan Noorloos, secretaris 

Anita van Weerdhuizen, kernteamlid 

Rob Straver, kernteamlid 

Daniëlle de Graaf, kernteamlid 

Hierbij neemt Anita met name het aanbiddingsteam onder haar hoede, Rob verzorgt de gastvrijheid 
en ondersteunt de techniek, en Daniëlle verzorgt de aanwezigheid van onze kerk op social media. 

Pieter verzorgt verder de sprekers, Ewout doet de techniek van de zondagsdiensten en Susan zorgt 
voor het jeugd- en kinderwerk. 



Het kernteam kwam elke 2 weken bij elkaar (en tijdens de lockdown online). We begonnen de 
avonden met een tijd van gebed, aansluitend vierden we avondmaal met elkaar. Pas daarna werden 
de bestuurlijke zaken beproken. 
Een aantal keren waren er gasten bij de kernteambijeenkomsten. John en Yemi sloten geregeld aan 
om mee te bidden en om uit hun leidersschapservaring met het team te delen. Ook zijn Jan en Annet 
de Jong langs geweest. Zij zijn de regioambassadeurs van Rafael Nederland voor onze gemeente. Tot 
slot zijn Luc en Maaike een keer geweest om te brainstormen over hun rol in het aanbiddingsteam 
dat werd opgestart. 

Rafaël Nederland 

Waar mogelijk is er één of meerdere afgevaardigden uit het kernteam geweest naar de 
vergaderingen, bijeenkomsten en conferentie van Rafaël Nederland. 

Kinder en tienerwerk 

Afgelopen jaar zijn er een paar kinderdiensten geweest, daarnaast is er geregeld in de kerkdienst 
aandacht geweest voor het bijbelverhaal voor de kinderen en was er onderwijs en een werkje achter 
in de zaal voor de kinderen. Met de kinderen volgen we het onderwijs van Bijbelbasics. De tieners 
die (bijna)niet meer naar de dienst kwamen maar nog wel thuis wonen bij hun ouders hebben met 
kerst een eigen kerstpakketje gekregen. 

 

Financieel verslag 
Het jaar 2021 is afgesloten met een klein negatief resultaat. De redenen hiervoor zijn als volgt: 

- Er is 2200 euro minder gegeven dan in het budget. De giften zijn op dit moment ongeveer 
2/3 vergeleken met voor de crisis. 

- Uitgaven voor Donkey Mobile kerkapp was niet gepland 
- De verdubbeling van de giften van de leden voor de kerstactie was niet gepland 
- Aan de positieve zijde: 2500 euro gebudgetteerd voor livestream apparatuur is niet direct 

geboekt, maar wordt maandelijks afgeschreven 
- Ook positief: Kerstpakketten hebben minder gekost dan gebudgetteerd. 
- Secretariaat, reiskosten, minder besteed dan gebudgetteerd. 
- Budget voor kringwerk is niet gebruikt. 

Samengevat, er waren meevallers en ongeplande uitgaven, hierdoor is uiteindelijk een verwacht 
positief resultaat van 3400 euro omgeslagen in een klein negatief resultaat van 415 euro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


