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Jaarverslag van de VCGZ over 2021                                                    
         

Ook het jaar 2021 zal, net als 2020, te boek gaan staan als een Corona jaar. De langdurige 

pandemie als gevolg van het Covid-19 virus was er de oorzaak van dat vele kerkdiensten en 

activiteiten niet ‘live’ konden plaats vinden.                                                                                                      

Een en ander zorgde ervoor dat we steeds meer gebruik gingen maken van de digitale 

mogelijkheden om activiteiten te laten plaatsvinden: bijeenkomsten konden via de eigen 

computer worden meebeleefd via Zoom of teams. Sommige kerkdiensten werden zelfs 

digitaal opgenomen, zodat deze diensten alsnog ‘bijgewoond’ konden worden, zij het via                

het computerscherm. 

Het kerkbestuur vergaderde, door de omstandigheden daartoe genoopt, vaak ook geheel 

digitaal. Net als in 2020 moest dikwijls overlegd worden of het wel of niet verstandig / 

verantwoord was om de activiteiten en/of de kerkdiensten te laten plaatsvinden. We hebben 

ook dit jaar lastige dilemma’s moeten bespreken en met pijn in het hart beslissingen moeten 

nemen. Ook na iedere persconferentie van de regering bespraken we de gevolgen van de 

geldende maatregelen: de mogelijkheden én onmogelijkheden met betrekking tot 

kerkdiensten, activiteiten en verhuur van het kerkgebouw.  

Gedurende het jaar 2021 waren er gelukkig ook enkele perioden waarin de maatregelen tegen 

de pandemie wat lichter waren, zodat op die momenten kerkdiensten en activiteiten fysiek 

door konden gaan. Wel bleven de diverse voorzorgsmaatregelen zoals we die hanteerden in 

2020, daarbij van kracht. Hopelijk mogen we 2022 weer gaan beleven als een ‘normaal’ jaar, 

waarin we weer onbezorgd fysiek kunnen samenzijn!   

Bestuurssamenstelling 

In het voorjaar van 2021 heeft dhr. van Walsum helaas zijn functie als voorzitter van het 

bestuur neergelegd. Na de Algemene Leden Vergadering in september hebben we ook 

afscheid moeten nemen van dhr. Visser als bestuurslid. Hiermee was 2021 een zwaar jaar  

voor het zittende bestuur. Als nieuwe bestuursleden mochten we bij de ALV in september  

dhr. Hofman verwelkomen en bij de ALV in november mw. Annema. Tijdens de Algemene 

Leden Vergadering in september werd dhr. Vessies tot nieuwe voorzitter gekozen. 

Ledenbestand                                                                                                                                                                   

Eind 2021 telde het Samenwerkingsverband 46 leden en donateurs, te weten: 11  VVP-leden,   

9 Doopsgezinde leden,  8 Remonstrantse leden en 12 “en anderen” (onder wie onze 6 

donateurs).                                                                                                                                                                                 

Het aantal leden en donateurs is in vergelijking met 2020 toegenomen met drie leden. Een 

tendens die zich lijkt voort te zetten. 
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Activiteiten en kerkdiensten  

De eerste helft van 2021 stond grotendeels in het teken van de Coronapandemie. Wel konden 

we in februari en gelukkig ook met Pasen (26 maart) een digitale kerkdienst organiseren.   

                                                                                                                                                                                                   

Pas op 23 mei kon de eerste fysieke dienst plaats vinden in 2021 !                                                                                   

Dit was wel de Pinksterdienst!  Heel fijn (en toepasselijk) om met Pinksteren weer fysiek 

samen te kunnen zijn (wel nog steeds met de nodige voorzorgsmaatregelen en aanmelding 

vooraf, zoals we gewend waren sinds maart 2020). 

Als gevolg van Corona moest onze voorjaars ALV van 10 mei verplaatst worden naar 6 

september. Gelukkig kon deze (uitgestelde) ALV fysiek doorgang vinden op 6 september!              

Een week later zou deze vergadering alweer níet hebben mogen plaats vinden… Bij deze 

vergadering op 6 september werd dhr. Vessies gekozen als voorzitter.  

Op 14 november konden we, wederom fysiek, de Herdenkingsdienst voor de overledenen 

houden. Een dienst zowel het jaar 2021 betreffende alsook het jaar 2020. In 2020 kon deze 

Herdenkingsdienst namelijk niet doorgaan vanwege Corona.                                                                              

Een dag later, op 15 november, vond de najaars Algemene Leden Vergadering eveneens fysiek 

plaats. Hier werden enkele veranderingen voorgesteld m.b.t. het pastoraat (zie aldaar) en 

m.b.t. de kaarten en bloemen voor de jarigen.  

                                                                                                                                                                           

De dienst op 12 december blijkt achteraf de enige dienst in de Advents- en Kersttijd te zijn 

geweest die fysiek doorgang kon vinden. Vanwege verscherpte Corona maatregelen vond ook 

in 2021  geen fysieke Kerstdienst plaats, ondanks de kunstkerstboom die het bestuur ‘op de 

kop’ had weten te tikken en die vanaf 11 december versierd in de kerk stond!  

 

Als gevolg van de pandemie konden ook de activiteiten maar beperkt plaats vinden. Veel 

activiteiten werden daarom uitgesteld tot ‘na Corona’. Wel vond in deze maanden een digitale 

gespreksgroep plaats rond het thema: “Opnieuw geloven”, het gelijknamige boek besprekend 

van W.R. van der Zee.  

 

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat ook de verhuur van het gebouw in 2021 te lijden had 

door de pandemie. Verhuur bleek maar zeer beperkt mogelijk. Koorzang was so wie so niet 

toegestaan…                                                                                                                                                         

Al kwam de verhuur vanaf juli weer op gang, toch leidden de beperkingen vanwege Corona 

net als in 2020 financieel gezien tot een substantieel verlies aan inkomen. 

Pastoraat  

De pastorale taken werden vervuld door het pastorale team, met naast de voorganger, daarin  

mw. Hofman-de Groot (geestelijk verzorger), de heer Vessies (geestelijk verzorger) en dhr. 

Visser (tot 6 september). Gedurende de Corona pandemie was er een oproep voor een ‘bel-

elkaar-groep’ voor mensen die wat vaker in deze tijd gebeld wilden worden.  

Op de najaarsledenvergadering op 15 november werd voorgesteld en besloten dat er voortaan 

sprake zal zijn van een vraaggericht-  in plaats van een aanbodgericht pastoraat.   
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Communicatie  

De communicatie met de leden werd verzorgd door het opnieuw vier keer verschijnen van                          

de Nieuwsbrief (onder redactie van ds. van Klaveren en mw. Annema), door middel van 

berichten via internet en via de eigen website (beheerd door mw. Boeijinga en mw. Sulkers).   

Onderhoud kerkgebouw en tuin  

 

Fam. Visser hielp ons aan een nieuwe schoonmaakster voor de kerk, met wie we heel blij zijn!                          

Op zaterdag 30 oktober werd een  grote schoonmaak gehouden van tuin en kerk door een 

aantal leden.                                                                                                                                                           

Voor wat betreft het onderhoud van de kerk werd de lekkage bij de CV ketel hersteld door 

firma Verbaan. De voormalige kansel werd afgebroken en afgevoerd. De voormalige 

liturgische tafel zal zo mogelijk worden geschonken aan een goed doel (Stichting Piëzo, 

vluchtelingenwerk …) of verkocht worden. 

 

Overig  

 

Met het bestuur van de VVP Zoetermeer vond een eerste gesprek plaats over de 

toekomstplannen van het bestuur met de VVP en het kerkgebouw. Deze gesprekken zullen in 

2022 worden voortgezet.                                                                                                                                                         

De Kerstactie  van 2021 werd gewijd aan de actie Heel Holland waakt en aan de Voedselbank 

te Zoetermeer.  

Ook zijn het afgelopen jaar weer doppen ingezameld voor de Stichting Hulphond.   

  

Voor zover mogelijk vanwege de Corona pandemie, namen we deel aan de gezamenlijke 

activiteiten van de kerken in Zoetermeer.   

Marja Hofman, secretaris VCGZ 

Zoetermeer,  april 2022 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 


