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Voorwoord  

Ook in 2021 waren er voor een groot gedeelte van het jaar corona-maatregelen die 
kerkgang en acties bemoeilijkten.  
 
Vanwege corona mocht er niet vergaderd worden in het begin van het jaar; de 
vergaderingen in mei en september konden gelukkig wel doorgang vinden. In januari en 
maart hebben Willeke en Henrike korte notities gemaakt van de belangrijkste punten. Acties 
als de rommelmarkt en de kerstmarkt mochten in 2021 niet georganiseerd worden vanwege 
de maatregelen. Wel is er weer het 40-dagenboekje gemaakt en is deze ook breed verspreid. 
 
In de dienst van 10 oktober hebben we een bedankfilmpje van De Glind laten zien. In 2021 
gaven we aandacht aan ‘Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland’. In Nederland zijn 
ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen ruim 120 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer 
thuis kunnen wonen.   
 
In dit jaarverslag is in detail te lezen hoe aan de diensten en acties dit jaar vorm is gegeven.  
 
In 2021 is Jan Cees Kaas ons, als vertegenwoordiger van de diaconie, komen versterken.  
 
Tot zover het voorwoord, indien gewenst geven wij graag een nadere toelichting. 
 
Henrike Wemekamp 
Voorzitter    
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Jaarverslag Taakgroep Projecten en Activiteiten  

Het uitgeven van het 40-dagen boekje, de paasgroetenactie en het verzamelen van kaarten 

en toners hebben we in 2021 gedaan. Helaas waren er ook in 2021 voor een groot gedeelte 

van het jaar beperkingen door de corona pandemie, waardoor bijvoorbeeld de kerstmarkt 

niet heeft plaatsgevonden.  

 
40 dagen boekje 
Door Harry en Pia Lantink is ook in 2021 weer een prachtig 40 dagen boekje samengesteld. 
Dit jaar met de titel: ‘Ik ben er voor jou’. Ook nu hebben weer veel gemeente- en 
commissieleden er aan bijgedragen. Het boekje is dit jaar met het kerkblad mee uitgedeeld, 
waardoor veel mensen bereikt zijn. De boekjes zijn ook wel uitgedeeld in beide kerken en in 
de zorgcentra (Thuisgenoten, Flierborgh en Lindenborgh), maar door de corona waren er 
niet veel mensen in de kerk. Daarnaast wordt er altijd een aantal exemplaren in de 
bibliotheek gelegd.  
 
Paasgroetenactie 
De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om 

gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed! Voor 

gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan 

overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. 

Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven! 

Vanwege de corona-beperkingen hebben we een oproep in het kerkblad en op de beamer 
gedaan dat mensen hun paasgroet naar ons toe konden e-mailen. Hier werd door enkele 
tientallen gemeenteleden gehoor aan gegeven. Verder hebben wij zelf de kaarten van groet 
en naam voorzien en zodoende zijn ongeveer 100 kaarten beschreven en opgestuurd 
(gebundeld naar Utrecht opsturen, vandaar werden de kaarten over de detentiecentra 
verdeeld).  
 
Inleveren kaarten, postzegels, cartridges, toners en telefoons 
Door de gemeenteleden worden kaarten, postzegels etc. ingeleverd. Omdat niet alle kaarten 
waardevol zijn, werden deze door enkele commissieleden eerst gesorteerd en vervolgens 
weggebracht naar een inleverpunt in Vriezenveen. De in Nederland verzamelde kaarten  e.d 
brengen zo in totaal enkele tienduizenden euro’s op. 
 
Zendingsbussen 
Bij de uitgang van de kerk is er na elke dienst gelegenheid een gift te deponeren in de 
zendingsbussen bij de deuren. Hiervan wordt zeker gebruik gemaakt maar door de corona 
maatregelen waren er minder mensen in de kerk dan normaal, en derhalve minder 
opbrengsten. Zie hiervoor het financieel overzicht.    
 
Munten teldoosje 
Erik Hekman heeft een mooi houten kerkmunten tel-doosje gemaakt, zo zijn de kerkmunten 
heel handig bij elkaar te houden en te tellen.  
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Jaarverslag Taakgroep Erediensten KiA 

Taakgroep erediensten van Kerk In Actie heeft 2021 meegewerkt aan 3 erediensten. 
 
Dienst 7 februari 2021 
De eerste dienst heeft plaatsgehad op zondag 7 februari 2021. Het was in verband met 
de corona-maatregelen weer een aangepaste dienst. De leiding was in handen van 
Ds. Droogendijk. Het was de zondag van het Werelddiaconaat. Op 1 februari hebben we 
gedacht aan de watersnoodramp van 68 jaar geleden. Nu is de collecte voor mensen in 
Bangladesh die elk jaar te maken hebben met overstromingen. De oogsten spoelen weg en 
zo kan de al zeer arme bevolking bijna niet voorzien in hun eigen levensonderhoud. Kerk In 
Actie helpt deze boeren om gewassen te verbouwen die beter bestand zijn tegen storm en 
regen en tegen het zoute water van de zee. Een goede voorbereiding is noodzakelijk om de 
Bengalen in veiligheid te brengen als het water weer op hen af komt en Kerk In Actie helpt 
hen hierbij.   
 
De dominee heeft gepreekt over Marcus 1:29-39. Het was een mooie dienst. Vooral de 
'wij/ikzelf eerst' mentaliteit is mooi verwoord. Iedereen worstelt met het evenwicht en dat 
het tegenwoordig nogal eens te veel doorslaat. Het was goed om daar eens bij stil te 
staan! Ook het collectedoel was er mooi bij in geweven en voor de kindernevendienst was er 
een mooie kleurplaat. Al met al een mooie dienst.  

 

 
Dienst 23 mei 2021 
De tweede dienst was de gebruikelijke pinksterdienst. Deze was op zondag 23 mei 2021. 
Wederom een aangepaste dienst in verband met de corona-maatregelen. De leiding voor 
deze dienst was in handen van Ds. Droogendijk. Het thema voor deze dienst was 'Feest van 
Hoop'. Het pinksterfeest is het feest van de Geest. De Heilige Geest is onze hoop, hoop 
omdat we uitzien en verlangen naar een betere toekomst. In deze tijd van corona een 
dubbele betekenis. Uitzien naar Christus’ wederkomst en uitzien naar een ‘normale’ toekomst 
zonder corona of zodat er mee te leven valt. De aanvangstekst was uit Romeinen 15:13  
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‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige 
Geest.’ De lezing was uit Handelingen 2:1-22. door de komst 
van de heilige Geest te verbinden aan de hoop die we als 
gemeente daardoor ontvangen. Zo konden we daar diverse 
gedachten aan verbinden. Vertwijfeling wordt hoop, 
Boodschappers van hoop, Hoop van de Geest, Hoop voor de 
schepping en Feest van Hoop. Ina heeft er een bijpassend 
gedicht over voorgelezen dat we van tevoren hadden 
opgenomen en als filmpje lieten zien. De ds. heeft mooi 
gepreekt hierover en heeft er een mooie dienst van gemaakt. 
We hadden als taakgroep een puzzel gemaakt om de aandacht 
op de collecte te vestigen. Deze was voor Bijbelcompetitie in 
Egypte. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar 
een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De 
kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de 
hoofdstukken te lezen en kunnen hun ouder(s), broer of zus om 
hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de bijbel. Henrike had een super mooie 
en leuke puzzel gemaakt die we hebben af laten drukken in het Kerkblad en de dominee had 
daar goede aandacht voor en zo stimuleerden we ook het bijbellezen en opzoeken naar 
antwoorden bij ons zelf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienst 10 oktober 2021 
De derde dienst hebben we gehad op zondag 10 oktober 2021 in het anker. In de dienst 
heeft ds. Antonides het bijbelgedeelte uit Romeinen gelezen. Dit ging over de rijke jongeling. 
De ds. heeft dit mooi vertolkt naar de tijd van nu en de zorg voor onze medemensen.  
Het was een mooie dienst. In de dienst hebben een bedank-filmpje laten zien van de Glind. 
Deze hadden dit speciaal voor ons gemaakt omdat er halverwege dit jaar een mooi bedrag 
van 10.000,-- euro was overgemaakt naar hen in het kader van ons project voor De Glind.  
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Financieel verslag  

CONTROLEVERSLAG DE HEER B.J. KLEINJAN 
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Financieel verslag 2021: rekening / begroting  
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Namenlijst commissieleden KerkinActie Vroomshoop 

 

Hier volgt een overzicht van de leden van de Commissie KerkinActie Vroomshoop d.d. 31 december 

2021. 
 

Stuurgroep: 
Henrike Wemekamp    voorzitter 

Willeke Toerse     notulist / secretariaat 
Pia Lantink     penningmeester 

 

Taakgroep Erediensten   Taakgroep Projecten en Activiteiten  
Ina Dogger     Erik Hekman 

Marjan Kamphuis    Janny Kamerling  
Marije Veneman    Jan Cees Kaas 

 
 


