Algemeen
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Woord vooraf
Onder normale omstandigheden zou op 10 maart a.s. de gemeenteavond worden
gehouden. Een bijeenkomst waar gemeenteleden hun licht kunnen laten schijnen op
het jaarverslag en de jaarrekeningen en hun mening kunnen geven op voorstellen
vanuit de kerkenraad. Helaas gelden de normale omstandigheden nu niet. We leven
naar aanleiding van het coronavirus in een lockdown en we hebben te maken met
een avondklok. Omstandigheden die een gemeenteavond onmogelijk maken.
Daarom heeft de kerkenraad besloten om de gemeenteavond te verplaatsen naar
een nader te bepalen datum. Zeer waarschijnlijk zal de bijeenkomst, wanneer de
voorwaarden het toelaten, op dankdag worden gehouden. U wordt daarover
vroegtijdig geïnformeerd.
De kerkenraad is, ondanks het feit dat de gemeenteavond niet doorgaat, van mening
dat u niet onthouden mag worden van het algemeen jaarverslag. Daarom krijgt u dit
verslag via de mail toegestuurd. Reacties hierop zijn natuurlijk van harte welkom. Op
verzoek kunnen de jaarrekeningen Gemeente en Diaconie verkregen worden. U kunt
dit verzoek via de mail richten aan de scriba (pieterhoekstra33@home.nl).
De gemeente
Binnen onze gemeente zijn we in het afgelopen jaar getuige geweest van blijde- en
indrukwekkende gebeurtenissen, maar ook van momenten van verdriet, leed en
rouw. Huwelijksjubilea werden herdacht, geboortes en verjaardagen gevierd.
Maar er was ook verdriet en leed door ziektes en overlijden. Ziekenhuisopnames
vonden plaats, soms voor kleine medische ingrepen, maar ook naar aanleiding van
ernstige aandoeningen. In sommige gevallen werd men geconfronteerd met de harde
boodschap dat genezing niet meer mogelijk was. Voor sommige gemeenteleden
kwam het moment dat zij niet meer thuis konden wonen. Door lichamelijke of
geestelijke gebreken was dit geen optie meer en moest er verhuisd worden naar een
verpleeghuis. Al deze gebeurtenissen kregen door de coronamaatregelen een extra
dimensie. Bezoekregelingen hebben ertoe geleid dat we alles minder intens hebben
kunnen vieren of gedenken. Fysiek afstand werd de rode draad door het jaar heen.
Ouderen kregen minder bezoek, het pastoraal werk kon niet of bijna niet worden
verricht, herdenkingsdiensten voor overleden gemeenteleden mochten door een
beperkt aantal personen worden bijgewoond en een arm om je heen in moeilijke
tijden was door de 1 ½ meter regel vaak niet mogelijk. In deze tijden is het omkijken
naar elkaar van cruciaal belang. Laten we de slogan “Denk om uzelf en elkaar” in de
praktijk brengen en echt oog voor elkaar hebben en houden.
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van de volgende
gemeenteleden:
Boukje Visser- Bolt, Ina IJsinga-Koning en Hilje Renkema - Van Straten.
We hebben de gemeenteleden op een ingetogen wijze herdacht en hun namen
genoemd tijdens de Herdenkingsdienst op Eeuwigheidszondag.

We gedenken genoemde gemeenteleden in dankbaarheid, voor alles wat zij in hun
leven voor hun familie, vrienden en voor onze gemeente hebben mogen betekenen.
In onze gebeden zullen wij God, onze Schepper en Bewaarder, vragen om Zijn
kracht en troost voor de naasten.
Op 5 februari ’20 mocht zr. Ina IJsinga-Koning, in huiselijke kring, van ds. Herman de
Vries de ziekenzalving ontvangen. Een bijzondere en waardevolle ervaring. Temeer
omdat overal ter wereld op dat moment mensen in verbinding met haar waren (o.a.
Kenia, Canada en op de Filipijnen). Maar ook in Zoutkamp. In de kerk, die speciaal
voor dit gebeuren haar deuren had geopend, kwamen tientallen mensen bijeen. Zij
waren in gedachten en in gebed bij Ina en haar dierbaren.
Het ledenbestand van onze gemeente is in het afgelopen jaar iets teruggelopen. Van
369 in 2019 tot 357 in 2020.
Laten we als gemeente naar elkaar blijven omzien. In blijde en verdrietige
omstandigheden. En zeker ook in deze huidige tijd. Een bezoekje (binnen de
geldende maatregelen), een kaartje, een app of lekker ouderwets een telefoontje.
Een kleine moeite, een groot plezier. Ook daarin kunnen, mogen en moeten we één
gemeente zijn.
Het vieren van de diensten
In de eerste drie maanden van het jaar konden we, naast de erediensten op de
zondag, ook een aantal bijzondere diensten vieren. Het Heilig Avondmaal werd op 12
januari gevierd en op 2 februari werd de doopdienst van Anton Wietse Michael de
Schutter gehouden.
Na de dienst op 8 maart gaf Chr. Muziek Vereniging Wilhelmina een koffieconcert.
Op 11 maart werd voorafgaand aan de gemeenteavond de dienst voor Biddag
gehouden.
Bij het opmaken van dit jaarverslag wordt onder andere gebruik gemaakt van het
gemeentenieuws. Alle edities samen vormen een mooie en waardevolle informatie
bron. Zo valt er onder andere te lezen dat op 15 maart de laatste eredienst in de
oude setting werd gehouden. In de weken na de 15e maart werd duidelijk dat het
houden en bijwonen van de eredienst niet vanzelfsprekend bleek te zijn.
Door de maatregelen om het samenzijn te beperken kwam er een abrupt einde aan
onze zondagse vieringen. Wat een rare gewaarwording, geen kerkdiensten meer.
Een onwerkelijke werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid werd in april doorbroken
door het houden van de erediensten om de week in een kleine setting. Deze
diensten werden daarnaast ook live uitgezonden. Zo konden gemeenteleden, zij het
op afstand, toch in beeld en geluid de erediensten volgen. Medio september werd het
mogelijk om de erediensten met een beperkt aantal gemeenteleden fysiek bij te
wonen. Dit heeft tot 20 december mogen duren. De lockdown in december zorgde
ervoor dat we teruggingen naar de omstandigheden van maart.
Toch hebben we in de periode van beperking mooie diensten mogen vieren.
Bijvoorbeeld de bevestigingsdienst ambtsdragers op 21 juni, Eeuwigheidszondag op
22 november en het Heilig Avondmaal op 6 december.

Het niet doorgaan van de erediensten op de zondag leverde ook mooie initiatieven
op. Zo konden we in het voorjaar weer genieten van de Muzikale Fruitmand en in
december van de Muzikale Kerstmand.
Het uitzenden van de diensten in beeld en geluid is door menigeen als zeer positief
ervaren. Met deze wetenschap heeft de kerkenraad het plan bedacht om in de
kerkzaal apparatuur te plaatsen waardoor alle diensten live kunnen worden
uitgezonden. De gemeenteleden hebben in november hun mening over dit plan
kunnen geven.
Een ruime meerderheid van de gemeenteleden is voor, maar er waren ook zeer
kritische opmerkingen. Om recht te doen aan deze signalen is een werkgroep live
streamen opgericht. Deze groep zal de aanschaf en het plaatsen van het live stream
apparatuur uitvoerig onderzoeken.
De kerkenraad
Op zondag 21 juni 2020 werden tijdens de eredienst de volgende ambtsdragers
bevestigd: zr. Nelly Bolt – Kramer als wijkouderling, zr. Tineke Kamstra – Huizinga
als wijkouderling, br. Jacob Smit als diaken, br. Gerdo de Boer als ouderling
kerkrentmeesters (verlenging met 2 jaar) en br. Marten de Boer als diaken
(verlenging met 2 jaar). Door de bevestiging van bovengenoemde ambtsdragers
hebben we sinds jaren weer een volledige kerkenraad. Dit is iets waar we jaren van
hebben gedroomd en waar we jaren voor hebben gebeden. En de gebeden zijn
verhoord. Wat een zegen dat alle ambten bezet zijn. We mogen als gemeente
dankbaar zijn dat de gevraagde gemeenteleden zich geroepen voelen en weten om
een taak in onze gemeente te vervullen. Tijdens de bevestigingsdienst werd afscheid
genomen van br. Rudmer Veenwijk als diaken. Hij trad na 4 jaar periodiek af.
Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de verkiezingen nieuwe ambtsdragers weer
van start gegaan. Binnenkort zullen een aantal gemeenteleden worden benaderd
met de vraag of zij het ambt van ouderling voorzitter, wijkouderling, jeugdouderling of
diaken op zich willen nemen. Het vervullen van het ambt is geen gemakkelijke
opgave, maar we staan hierin niet alleen. We mogen Gods kracht en steun ervaren.
Hij heeft ons allen talenten gegeven die wij mogen, of misschien wel moeten,
benutten binnen Zijn gemeente.
Daarom de oproep vanuit de kerkenraad aan die gemeenteleden die gevraagd
worden voor het ambt: Bedenk niet 10 redenen om het niet te doen. Maar bedenk 1
reden om je talenten voor de gemeente in te zetten.
Ook in het afgelopen jaar was Ds. Gerbrand Segger uit Winsum werkzaam binnen
onze gemeente. Hij verrichtte kerkelijke werkzaamheden, werkzaamheden op het
pastoraal vlak en gaf catechese. Ook is hij in een aantal erediensten voorgegaan.
Als kerkenraad proberen we te doen wat in ons vermogen ligt om zoveel mogelijk in
de geest van onze gemeenteleden te handelen, maar weten ook dat het
mensenwerk is. Soms schieten we weleens te kort. Laten we in gedachten houden
dat iedereen zijn of haar best doet en ons in dit werk vooral richten op de Heer.

De werkgroepen en colleges
Het college van kerkrentmeesters hield zich bezig met de roerende en onroerende
zaken die bij onze gemeente horen. In het afgelopen jaar is het project ”kachel”
afgerond met het plaatsen van een flink aantal zonnepanelen. Het rendement van
het project laat zich nu al zien. Er werd 75% gekort op de energiekosten. Verder
werden er kleine herstelwerkzaamheden verricht, zoals het verleggen van het stoepje
voor de kerk en lekkage bij de toren.
De werkgroep diaconaat hield zich bezig met het collecterooster, de kerstactie,
zending en evangelisatie. Lokale projecten kregen de nodige aandacht
Binnen de werkgroep Eredienst waren er weinig activiteiten. Dit als gevolg van de
pandemie.
Ook binnen de werkgroep Pastoraat was het gevolg van corona te merken.
Persoonlijke bezoeken aan ouderen was niet mogelijk. Veelal is er pastotaal werk op
afstand gedaan.
De jeugdraad moest de plannen voor het afgelopen jaar door de omstandigheden
flink omgooien. En gezien het aantal en soort activiteiten zijn ze hier zeer goed in
geslaagd. Een kleine bloemlezing van de activiteiten in het afgelopen jaar:
nieuwsberichten vanuit de kindernevendienst in het gemeentenieuws, quizjes in het
gemeentenieuws, afscheidstasjes rondbrengen bij de achtstegroepers Simon en
Jinthe, een Bijbelse vossenjacht, een survivaltocht in de Kollumerwaard, een
knutselmiddag / kerstviering in het Anker, alle kinderen van de kindernevendienst
kregen een kerstattentie. N.a.v. een oproep van Natalie werden er meerdere
regenbogen voor het raam gehangen en thuis hebben de kinderen van de
kindernevendienst om de beurt een Adventskaarsje aangestoken en hebben hierbij
een versje opgezegd, zoals dat normaal in de kerk wordt gedaan. Ook is begonnen
met het versturen van de jeugd-app op de zondagmorgen. In de app worden een
zondagslied, een mooie Bijbeltekst en een kleine overdenking verstuurd. Helaas
moest de catechisatie in het voorjaar vroegtijdig beëindigd worden.
2020 was voor de vrijwilligers van onze gemeente een relatief rustig jaar. Doordat de
meeste kernactiviteiten geen doorgang hadden, “droogde” het vrijwilligerswerk al snel
op. Maar toch is er veel vrijwilligerswerk verricht. En daar is in het afgelopen jaar een
nieuwe vorm bijgekomen. Br. Jaap Wierenga en zr. Nathalie van der Bleek
verzorgden het live streamen van de erediensten.
In het afgelopen jaar zijn zr. Janny van Wieren en zr. Anja Hummel gestopt met hun
werkzaamheden binnen de organisatie van erediensten in het Zonnehuis. Zij hebben
voor hun jarenlange inzet een attentie als dank gekregen.
Rest mij, namens de kerkenraad, alle vrijwilligers te bedanken voor hun nooit
aflatende inzet.
Aan het einde van dit jaarverslag spreekt de kerkenraad de wens uit om ook in het
nieuwe jaar samen de schouders onder onze gemeente te blijven zetten. Samen
werken en samenwerken aan de toekomst van de Protestantse gemeente in
Zoutkamp. Een gemeente waar men zich thuis voelt, op terug kan vallen en trots op
mag zijn.

Met Gods hulp en zegen hopen we ook in 2021 op een positieve manier samen te
kunnen werken aan Gods Koninkrijk en in een hechte verbinding één gemeente te
zijn. En hopen we dat het “oude gewoon” weer snel terug mag komen, zodat we ook
fysiek samen één gemeente mogen en kunnen zijn (en niet alleen op afstand).
Namens de kerkenraad.
Pieter Hoekstra
Scriba

