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JAARVERSLAG 2021 
 
 

 
 
Na het bijzondere jaar 2020, waarin we door corona veel moesten aanpassen, was ook het jaar 2021 
een jaar waarin corona bepaalde hoe we dingen deden. Met trots mogen we zeggen dat we dit jaar 
samen hebben doorgezet en overwonnen. Een zin uit de notulen van een vergadering van de Grote 
Kerkenraad geeft de situatie, maar ook de inzet van de mensen heel mooi weer. 

‘We missen elkaar, we missen de diakenen met hun acties, hun 
inspirerende verhalen en ideeën, maar hoopvol 

proberen we een weg te vinden in creativiteit, om de band met 
de thuisgemeente niet te verliezen.’ 
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Vanuit alle vierplekken is met elkaar contact gezocht om overal de beeld- en geluidsweergaves zo 
optimaal mogelijk te laten zijn. Van elkaar leren en samen bespreken wat er nodig is, aan apparatuur 
en aan menskracht, om anderen te kunnen laten mee vieren. De online weergaves van de zondagse 
vieringen vanuit alle vierplekken via kerkdienstgemist, werd live of terugkijkend door veel mensen 
gevolgd. Van gemiddeld ruim 55 volgers voor de kleine vierplek in Wehl, gemiddeld tot zo’n 215 
volgers voor de Catharinakerk. De andere twee vierplekken hadden gemiddeld ruim 100 volgers. De 
statistieken van kerkdienstgemist wijzen uit dat ook veel niet gemeenteleden de vieringen hebben 
gevolgd. We zijn heel blij dat deze vieringen voor iedereen van waarde zijn. 
 
Vergaderingen via Zoom waren niet meer weg te denken dit jaar.  
Iedereen, alle werkgroepen, de kerkrentmeesters en de diaconie  
maakten gebruik van de digitale weg om de gezamenlijkheid vast te 
houden. Voor de vergaderingen van de kerkenraad werden de 
mogelijkheden steeds verder uitgeprobeerd. Bij zo’n grote groep 
waren er dan ineens wel wat gemist en met vereende krachten dan 
toch weer terug gevonden. 
 
Ook het moderamen die, als het ging om besluiten rondom de maatregelen met betrekking tot corona, 
vaak werd uitgebreid met de pastores, vond de digitale weg om met elkaar contact te houden. 
Afhankelijk van de persconferenties door de overheid en de adviezen die daarop vanuit de PKN 
werden afgegeven, werden door hen voorstellen gedaan voor de uitwerking binnen de PGD. De 
kerkenraad had daar altijd nog een beslissende stem in. Het was, elke keer weer, een moeilijke taak 
om met elkaar, de balans te vinden tussen dat te doen wat als goed gedacht werd en dat wat we graag 
wilden. Vooral op momenten waarbij besluiten snel ingevoerd moesten worden en er geen tijd was 
om deze aan elkaar voor te leggen kwam er veel druk te staan op dit proces. 
 
Nieuwe of veranderende maatregelen invoeren binnen de gemeente heeft veel van alle betrokkenen 
gevraagd. Er is grote trots op al onze ambtsdragers en gemeenteleden die, elke keer 
weer, zich flexibel en betrokken hebben getoond en met volle inzet de aanpassingen 
in de maatregelen weer realiseerden.  
 
Helaas is het in Wehl, de gemeente en ds. Helma van Loon, niet gelukt om samen invulling te geven 
aan de vierplek. Dominee van Loon heeft in een andere gemeente en binnen de PGD tijdelijk een plek 
gevonden. Voor de vierplek Wehl is dominee Theo Menting aangetrokken om een brede verkenning te 
doen naar de mogelijkheden in Wehl. Met de aanbevelingen vanuit deze verkenning is besloten om 
dominee Menting tijdelijk aan de vierplek Wehl te verbinden. Hij ondersteunt de gemeenteleden in 
Wehl die zich hernieuwd en extra inzetten om een vierplek met een herkenbare eigen identiteit 
stapsgewijs te ontwikkelen. Vanuit de andere vierplekken wordt daar waar nodig bijgesprongen. 

  

 

 

 
Catharinakerk verlicht in 
december 

 
 
 
 

Geloken Pasen in Wehl 
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De uitwerking naar concrete stappen binnen de gemeente 
vanuit het GemeenteBreed Beraad is door corona wat stil 
komen te liggen. Dit weer nieuw elan geven is gelukt door toe 
te werken naar een ‘nieuwe’ start na de coronatijd. De start is 
gemaakt en elke vierplek is nu bezig om de doelen van de 
toekomstige vierplek te concretiseren. Hierbij worden ze 
ondersteund door een brede stuurgroep GBB. In 2022 zullen 
de plannen breed worden gedeeld en vastgesteld om verder 
onze gemeente te vormen naar de toekomst. 

Ook de scholing ‘Kerk naar buiten’ die dominee Ina Veldhuizen volgt zal handvatten geven bij de 
invulling. 
 
In het eerste weekend in september is de rode loper uitgerold en met verschillende 
feestelijke activiteiten is het nieuwe seizoen geopend. Het thema voor het nieuwe 
jaar: ‘Een nieuw begin’. Dit nieuwe begin was vooral een feest om te vieren dat we 
als kerk weer open konden! De uitnodiging hebben we naar velen gedaan en  
met velen hebben we het feest kunnen vieren.  
 
In Wehl is door het overhandigen van het boek ‘300 jaar protestantse kerk in Wehl’ 
aandacht besteed aan de lange geschiedenis van de kerk in Wehl.  
 
De kerkenraad heeft met de vertrouwenspersonen verder doorgepraat over veiligheid. Wat is 
veiligheid en hoe kunnen we een veilige kerk zijn. Een onderwerp waarvoor we doorlopend aandacht 
moeten hebben. Dit gaat gebeuren en wordt ook gedeeld met de gemeente. 
 
De herdenkingsvieringen voor degenen die niet meer in ons midden zijn, zullen in het eerste weekend 
van november worden gehouden.  
 
De diaconie heeft in de 40 dagen tijd aandacht gevraagd voor de nog steeds schrijnende situatie van 
de vluchtelingen in Griekenland. 
 
De kerkrentmeesters vormen een werkgroep die gaat onderzoeken hoe verdere 
verduurzaming/vergroening in de gemeente kan worden ingezet. 
 
De voormalige kosterswoning in Wehl wordt in samenwerking met verschillende andere partijen 
omgebouwd tot een Parentshouse, waar gescheiden ouders een plek kunnen hebben met hun 
kinderen. 
 
Het vinden van ambtsdragers die een bestuurlijke overstijgend rol hebben is lastig. Gelukkig is er een 
nieuwe voorzitter voor de kerkrentmeesters gevonden en is de scriba bereid gevonden om nog wat 

langer aan te blijven. Een vacature voor 
voorzitter van de kerkenraad wordt verwacht. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De nacht van….  
afsluiting Zoom In 
voor de jongeren 

 

Taizéviering 


