Beknopt jaarverslag 2020
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, en misschien ook nieuwe beperkingen en
onmogelijkheden.
“Wat de toekomst brengen moge” – we mogen zeker ervan zijn dat we altijd geborgen zijn in
de liefde van God, die Hij ons heeft getoond in Zijn Zoon Jezus, voor alle mensen geboren,
geleefd, gestorven en weer opgestaan.
Bovenstaande woorden schreef onze predikant Jikky de Jong-Buursma in ons maandblad
januari 2020. Die woorden hebben ons als gemeente bij de hand genomen in 2020 tot over de
jaargrens heen.
Door alles heen blijft dit vertrouwen op God ons fundament als gemeente, ook al moesten er
allerlei aanpassingen worden doorgevoerd in het gemeente leven. We zijn het jaar begonnen
met kerkdiensten zoals we dat al jaren gewend zijn.
De groei groepen komen samen en we houden de bidstond. Eind februari houden we in de
achterzaal een lunch voor ouderen en komt Miranda Turato voorlezen uit haar Mattheus
evangelie op rijm. Het levert hele positieve reacties op en het wordt een hele mooi middag.
Maar na 8 maart komt er een kentering in het gemeente leven. Aanvankelijk voor enkele
weken maar al snel werd duidelijk dat het langer zou duren. De kerkdiensten gaan we
opnemen op video en samen met de Vrije Evangelische Gemeente in Wormerveer worden
deze vanaf begin april op internet geplaatst.
Eind juni ontstaan er weer mogelijkheden. De kinderkerk gaat op speurtocht in de buurt en eet
met elkaar patat als afsluiting van een gebroken seizoen. De jongeren nemen deel aan een
digitale Campus met andere jongeren uit Vrije Evangelische Gemeentes. En vanaf juli kunnen
we in een omgebouwde kerkzaal weer samenkomen; op ruime afstand van elkaar en zonder
te zingen.
Met wat aanpassingen kan het kinder- en jongerenwerk vanaf juli doorgaan. We koesteren de
mogelijkheden die we wel hebben maar voelen ook het gemis van een groep die om
begrijpelijke redenen een bezoek aan de samenkomsten niet zien zitten.
Voor een deel kan dit worden ingevuld door kleine bijeenkomsten in de week. Na de zomer
kunnen de bidstond en de gemeente groei groepen weer bij elkaar komen in de achterzaal. Zo
is er voldoende gelegenheid om afstand te houden en elkaar toch te zien en te spreken.
Met beperkte mogelijkheden hebben we op 23 september onze startzondag. En dat geeft ons
gelegenheid onze predikant te feliciteren met haar 10 jarig jubileum als predikant.
Met de diensten via Youtube bereiken we mensen die de drempel te hoog vinden om de
diensten te bezoeken. Weer anderen zijn juist in deze tijd nieuwsgierig en zoeken contact.
Gesprekken die in 2019 ontstaan zijn met jongeren van buiten de gemeente, lopen in 2020
gewoon door. Is het niet in ons kerkgebouw, dan gaat het via de laptop. Met alle beperkingen
is er dit jaar geen goederenactie voor de Oekraïne. Wel gaat in aangepaste vorm de Aktie
Schoenendoos door en dat wordt een groot succes.
De samenkomsten zijn korter en anders van opzet. Dat levert op een aantal punten ook juist
positieve reacties op ten opzichte van hoe we het altijd gewend waren. Het is daarmee voor
een groep mensen beter toegankelijk. We mogen ons afvragen hoe we dat op een goede
manier kunnen meenemen naar de toekomst.

Als wij zoeken hoe we in deze tijd gemeente kunnen zijn is het belangrijk om ons er van bewust
te zijn: God is erbij, deze gemeente is gemeente van Christus. We blijven bidden dat we een
gemeente zijn die hoop biedt, een uitgestrekte hand namens God. Hoop omdat we mensen
zien op een manier zoals Jezus naar hen kijkt. Hoop omdat Jezus gekomen is om redding te
bieden en ons een toekomst geeft in zijn Hemels Koninkrijk.
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