
2021

Een levende gemeente van Christus

Wat is 2020 anders gelopen dan we op 1 januari 2020 
hadden gedacht!
En nu staan we aan het begin van 2021. Wat gaat dit 
jaar ons brengen?
In ieders leven maar ook in ons gemeenteleven?

Terugkĳkend merk ik dankbaarheid in onze gemeente. 
Dankbaar dat we toch naar elkaar konden blĳven 
omzien ondanks de beperkingen. Er zĳn ook allerlei 
acties in 2020 geweest om een teken van verbonden-
heid te geven naar alle generaties in onze gemeente 
toe. 
We hebben daarnaast een grote omslag gemaakt 
richting digitaal aanwezig zĳn als kerk. De digitale 
kerkdienst blĳkt zeer gewaardeerd te worden! 
Het geeft vertrouwen dat er gul gegeven werd voor de 
collectes en de live stream. 
Er waren ook zorgen: wat heeft de moeilĳke tĳd in 
2020 voor invloed op onze toekomst wat betreft de 
onderlinge betrokkenheid en ons geloof? 

Deze zorgen en deze dankbaarheid nemen we mee 
2021 in. De kerk van morgen is een gemeenschap die 
leeft in vertrouwen, we hoeven niet alles zelf te regelen 
en hebben niet alles in de hand maar geloven dat de 
Geest van God dwars door alles heen ons levendig 
maakt! We kĳken ernaar uit om ook in 2021 een leven-
dige gemeente van Christus te zĳn waarin betrokken-
heid op elkaar en op onze dorpsgenoten en het samen 
vieren alle ruimte krĳgt.

Dominee Rineke van den Berg



Geef vandaag voor 
jouw kerk van morgen

Startzondag met speurtocht door 
het dorp en afsluiting met lunch.
Foto: bakker/schenker, buigende schoven, 
put met jozef en muziek

Nico altena

Onze 'Kerk op schoot'-vieringen zĳn laagdrempelige, 
belevingsgerichte vieringen voor de allerkleinsten 
(van 0 tot 6 jaar) met hun ouders, 
opa's, oma's en/of verzorgers.
 
Renate Borgers

"Digitale diensten zĳn uit nood geboren 
maar zĳn voor velen toch een zegen."

Henk Veneman

In de moeilĳke tĳden van corona hebben wĳ als bezoekmedewerkers  het omzien 
naar elkaar binnen onze gemeente in 2020  vorm gegeven door o.a. het vele 
bezoekwerk, telefonische contacten en de kaartenactie als bemoediging. 

Jan Schepers Lzn

Onderhoud,
Nieuw plafond voor het verbeteren 
van het geluid in de consistorie.  

Freek Godeke

2021

Goed georganiseerde,  gezellige verandaontmoetingen, 
ivm corona in de buitenlucht en op 1,5 meter afstand van elkaar, 
leuke onderwerpen op tafel gekomen met behulp van de klets-pot! 

Alien Moltman 


