Jaarverslag 2021
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.
Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door allerlei activiteiten die passen bij de
omstandigheden waarmee we te maken hebben. Een nieuwe vorm van samenkomsten op
zondagmorgen lijkt aan te sluiten bij de gemeente. De samenkomsten zijn korter van opzet in
een meer informele setting. Tussen voorganger en gemeente ontstaat meer interactie.
Tegelijk willen we de balans houden om de herkenbaarheid van een dienst te houden. Het
koffie drinken voor en na de samenkomst wordt breed gewaardeerd.
Ondanks de beperkingen is er nog steeds aandacht voor de kinderen en jongeren. Ook met
hen wordt opgetrokken en is er aandacht, zowel op zondag als tijdens gezellige activiteiten.
Het leidt onder andere tot een spontane actie voor Kampus wat een enorm bedrag oplevert
ten bate van de voedselbank. En naast deze persoonlijke aandacht, worden zij ook in het
gebed niet vergeten.
Het uitstralen van Jezus vindt ook om de week plaats als met een aantal jongeren van buiten
de gemeente aan de hand van een Bijbelgedeelte in gesprek wordt gegaan. Dat loopt in
2021 gewoon door. En soortgelijke gesprekken vinden vaker plaats in heel verschillende
situaties. De ene keer is dat tijdens het bijhouden van onze kerktuin en de andere keer tijdens
een spontaan gesprek.
Spontaan zijn in de loop van 2021 de kleine groepsbijeenkomsten ontstaan waarin een kleine
groep leden en vrienden wordt uitgenodigd voor een kop koffie en een gesprek. De reacties
moedigen aan tot het opzetten van Koffie PLUS wat in het najaar van start gaat. Elke eerste
woensdag van de maand is ons gebouw geopend en dit krijgt steeds meer vorm.
Een aantal gemeente leden bezoekt samen met onze predikant een groot aantal ouderen
en kwetsbaren. En ook in deze vaak persoonlijke ontmoetingen spreken we in vrijheid over
ons geloof, delen we onze zorgen mogen we onze kwetsbaarheid laten zien.
In november start onze predikant met een kleine groep Lectio Divina, luisterend bijbellezen.
Deze vorm sluit aan bij de wens om op een persoonlijke wijze een bijbeltekst tot je te laten
spreken en je te laten bemoedigen.
We zijn een gemeente in een veranderingsproces. De bidstond gaat verder met de naam
‘gebedsgroep’ en die komt trouw om de week op dinsdagavond bij elkaar. De gemeente
groei groepen volgen hun programma voor zover dit mogelijk is. Het zijn mooie gesprekken
en met al deze activiteiten mogen we blij zijn met ons kerkgebouw wat voor deze activiteiten
geschikt is.
Onze regiocoach biedt de kerkenraad met partners een bezinningsdag aan met een nieuw
programma getiteld “Straal”. We hebben een interactieve dag waarin we met elkaar
nadenken hoe we zichtbaar zijn in onze omgeving als gelovigen en als
geloofsgemeenschap. Het levert waardevolle inzichten op voor wie we zijn als gemeente in
onze omgeving.
We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in. Ondanks de veranderingen waar we ook in
2022 mee te maken zullen krijgen, mogen we weten dat God met ons meegaat en dat we
uit mogen blijven zien naar de komst van Jezus.
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