Haaksbergen, 19 februari 2021

BESTUURSVERSLAG 2020
Bestuur
We hebben als bestuur een bewogen jaar achter de rug. In het eerste halfjaar kwam dit
door ziekte, het aftreden van een oudste na een time-out, het in de luwte gaan van een
oudstenechtpaar, dat later het advies kreeg hun taken definitief neer te leggen. In het
tweede halfjaar had dit advies en het overlijden van de gemeenteleider een grote impact.
Er was geen sprake meer van een oudstenteam op volle sterkte. Het
gemeenteleiderschap moest overgenomen worden en een aantal andere taken verdeeld.
Daarnaast kregen we met de coronapandemie te maken met al zijn beperkingen voor
vergaderingen, samenkomsten en onderlinge contacten.
Vergaderingen
Het oudstenteam is elke maand bij elkaar geweest. Tot maart met zes oudsten. Vanaf die
tijd met vier en vanaf juni met drie. Een klein voordeel is dat er met drie oudsten sneller
en gemakkelijker besluiten genomen kunnen worden dan met zes. Maar vaak kon er
alleen digitaal overlegd en vergaderd worden en dat is verre van ideaal. Zeker als het om
onderlinge relaties en spanningen daarin gaat. Van de besproken zaken (uitgezonderd
het pastoraat) werden notulen gemaakt. Na elke vergadering is steeds kort verslag
gedaan in de uitgegeven (digitale) nieuwsbrief.
Ledental
Het ledenaantal is iets teruggelopen. Er zijn 2 mensen overleden. Ook hebben enkele
mensen hun lidmaatschap opgezegd. De spanningen tussen de oudsten onderling en het
idee dat er geen beleid in de gemeente was waren hier de oorzaak van. Gelukkig werden
ook enkele nieuwe leden ingeschreven en is er een baby opgedragen.
Diensten
Elke zondag is er een dienst gehouden totdat de coronamaatregelen dat in maart
onmogelijk maakten. Sindsdien is er geprobeerd middels een gemeentebrede app elke
zondag een liturgie aan te bieden met links naar liederen en een preek. Een link naar de
Henkieshow is er voor de kinderen. Nadat we in juli weer diensten in aangepaste vorm
konden houden met maximaal 30 personen, zijn we ook begonnen opnames te maken en
die via een livestream te delen. Zodoende kunnen thuisblijvers onze eigen dienst digitaal
meebeleven. Deze livestream is steeds professioneler en stabieler geworden. De licenties
bij de CCLI moest worden uitgebreid om dit legaal te kunnen doen. Vanaf half november
is het aantal bezoekers tot 15 verminderd, terwijl de andere kerken in Haaksbergen
besloten helemaal geen bezoekers meer toe te laten.
Kringen
De beide kringen zijn dit jaar voortgezet. Maar vanaf half maart vanwege corona
stopgezet. Eind juni is het seizoen afgesloten met een gezamenlijke avond in de
buitenlucht. In september zijn de kringen weer begonnen, nu deels digitaal en deels
fysiek (maximum eerst van zes, later drie bezoekers.) Dit heeft de kringen qua
deelnemers geen goed gedaan. In de donderdagavondkring is het onderwerp nog het
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boekje over de Heilige Geest. De woensdagavondkring is begonnen aan de serie van ds.
Bottenbley over corona en de eindtijd.
Bidstond
De bidstond wordt eens in de veertien dagen gehouden. Het echtpaar waar we de
bidstonden hielden heeft aangegeven dat ze dat niet langer kunnen doen. De bidstond is
ook stopgezet tijdens de coronamaatregelen. In de zomer, tussen de eerste en tweede
golf in, zijn er nog bidstonden geweest bij oudsten.

Activiteiten
Pasen
Er zijn geen activiteiten met Pasen georganiseerd vanwege corona.
Pinksteren
In oecumenisch verband was er op de zaterdag voor Pinksteren een dienst opgenomen.
Deze werd op eerste Pinksterdag uitgezonden.
Startzondag
De startzondag is “coronaproof” gehouden. ’s Morgens was er een speciale kinderdienst
met Jan de Goochelaar.’s Middags kwamen we bij elkaar achter het Harmoniegebouw. De
kinderen konden daar spelen, voor de volwassenen was er een gezellige quiz. Tot besluit
werd genoten van het zelfgemaakte eten, dat iedereen had meegebracht.
Kerstactiviteiten
Kerstnachtdiensten met volle kerken waren vanwege corona onmogelijk. Voor kerstavond
hebben we meegewerkt aan het oecumenische kerstevent “Kerst in Haaksbergen”. Zie
verder onder oecumene.
Op Kerstavond, eerste kerstdag en “derde” kerstdag zijn er samenkomsten geweest met
een max. van 15 bezoekers.
Alpha-cursus
Er is geen Alpha-cursus georganiseerd. Vanwege gebrek aan belangstelling. Corona liet
alleen digitale Alpha-cursussen toe.
Bèta-cursus
De beide Bèta-cursussen hebben doorgelopen tot maart. Vanwege de coranamaatregelen
zijn beide toen gestopt. Ze zijn nog niet weer opgestart. Beide cursussen zijn bijna aan
het einde van de cursusstof.
Muziekteam
Het muziekteam kan op dinsdagavond repeteren in de bestuurskamer in het
Harmoniegebouw. Deze ruimte is niet ideaal voor muziek. Eind februari heeft het
muziekteam nog een workshop gevolgd onder leiding van Athalja en Rutger Barneveld.
Om de visie van het muziekteam duidelijk te krijgen en de aanbidding beter te kunnen
ondersteunen. Vanwege corona zijn de repetities en het meewerken aan de diensten met
ingang van half maart gestopt. Ook in de livestream werken we met opgenomen
uitvoeringen van de liederen. Het muziekteam voelt het niet kunnen oefenen en
uitvoeren als een groot gemis. Er zijn inmiddels minder muzikanten en zangers. Het
muziekteam verzorgt nog wel de zangleiding van de dienst/livestream. Die taak komt
eigenlijk neer op het geheel leiden van de dienst, uitgezonderd de preek.
Ontmoetingsmiddagen/BOAZ-groep
Aan het begin van het jaar is er geen ontmoetingsmiddag geweest in zijn oude vorm.
Door corona is dit helemaal stil komen te liggen. Per september zijn deze
ontmoetingsmiddagen vervangen door ontmoetingsochtenden onder de naam BOAZHarmoniegebouw Uitterhoevestraat 7 Haaksbergen
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groep. (Bemoediging - Ontmoeting - Aandacht - Zorg voor elkaar). Op de eerste
donderdag van de maand in het Harmoniegebouw. In september heeft zo’n ochtend
plaatsgevonden. Daarna is er vanwege corona van afgezien.
Kinderen
Elke zondag wordt er tijdens de dienst een dienst voor de kinderen gehouden. De inhoud
van deze dienst wordt door de leiding van de kinderdienst verzorgd. Daarnaast is er in
samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Haaksbergen een kinderclub
opgezet voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Eénmaal in de maand op vrijdagmiddag
onder de naam Rainbow Kids. Bestemd voor kinderen van gemeenteleden van onze
gemeente en van de PKN maar ook voor vriendjes en vriendinnetjes. Door corona is er
vanaf maart een abrupt einde gekomen aan de Rainbowkids. Als er geen diensten
gehouden worden zijn er uiteraard ook geen kinderdiensten. Tijdens corona hebben we
als vervanging via een link de Henkieshow aangeboden. Deze show is echter het meest
geschikt voor kleine kinderen.
In september, toen het leek dat alles weer wat beter ging, hebben we wel tijdens de
startzondag Jan de Goochelaar in de dienst gehad. In oktober moesten we al weer
afschalen naar max. 30 bezoekers en hebben we de kinderdiensten weer stopgezet.
Er is een start gemaakt met “Bible-basics” voor de kinderen van de bovenbouw van de
basisschool en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs. Helaas moest dit ook
door corona weer gestaakt worden.
Tieners
De tieners van onze gemeente kunnen eenmaal per maand op zondag deelnemen aan
het tienerontbijt. Tijdens en na dat ontbijt wordt er met hen gesproken over hun levensen geloofsvragen. Er is een klein team van mensen die dat verzorgt. Na de komst van
corona is dit stil komen te liggen. In september is er nog een gezamenlijke maaltijd
geweest op een zondagavond in het Harmoniegebouw. Een poging om de tieners in
november nog eens bijeen te laten komen is gestrand. Tieners zijn moeilijk op één
tijdstip bij elkaar te brengen.
Pastoraat
Het pastoraat is in principe de verantwoording van alle gemeenteleden. Omzien naar
elkaar. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kon men daarvoor bij de coördinator
Pastoraat terecht en/of bij één van de oudsten. In praktische zin heeft de gemeente naar
elkaar omgezien tijdens de moeilijke coronatijd. Er is veel gebeld, er zijn kaartjes
gestuurd en bloemen bezorgd. Ook de gemeente-app is een medium dat voor onderlinge
verbinding zorgt.
Techniek
De geluidstechniek functioneert prima. Tijdens de corona tijd heeft één technicus zich
omwille van corona teruggetrokken. De overblijvende technicus heeft veel tijd en energie
gestoken om elke zondag thuisblijvende gemeenteleden een livestream aan te bieden
waarmee de dienst gevolgd kan worden. Daarvoor zijn ook weer nieuwe medewerkers
nodig, zoals een cameraman. De techniek voor de livestream is al vrij goed maar kan
nog wel beter. Daar wordt volgend jaar aan gewerkt.
Website
De nieuwe website wordt door een aantal gemeenteleden als redactie onderhouden zodat
deze bij de tijd blijft. Gemeenteleden kunnen inloggen en alle gemeentegegevens die
voor hen van belang zijn via deze site inzien. Er is aandacht besteed aan mensen die niet
vaardig zijn met de computer door van de digitale nieuwsbrief een papieren nieuwsbrief
te maken en deze bij drie gemeenteleden te bezorgen. Hetzelfde geldt voor de ledenlijst
en het rooster. Die worden aan meer gemeenteleden bezorgd, omdat een aantal leden
niet kan printen. Het zou fijn zijn als deze taak door iemand overgenomen kan worden.
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Laagdrempelige diensten
De laagdrempelige diensten die door enkele gemeenteleden worden georganiseerd zien
we als een welkome aanvulling. We besloten één van deze diensten per jaar speciaal
voor kinderen te houden. Dit jaar zijn er geen Laagdrempelige diensten gehouden.
Vanwege corona was dit niet mogelijk.
Oecumene
Sinds eind 2019 draaien we als proef mee in het oecumenische pastoresconvent. Hierin
zijn de Protestantse Kerk Haaksbergen-Buurse en de Roomskatholieke parochie St.
Franciscus van Assissi vertegenwoordigd In september 2020 is het Leger des Heils er ook
bij gekomen.
De activiteiten waar we aan deelgenomen hebben zijn:
Digitale Pinksterdienst.
Deze dienst werd gehouden in de PKN. De zaterdag ervoor konden mensen uit heel
Haaksbergen een kaarsje komen aansteken in de kerk. RTV-Sternet heeft een opname
gemaakt van de dienst en deze als een Youtubefilmpje op hun site gezet op eerste
Pinksterdag om 10.00 uur.
De oecumenische vredesdienst in september.
Tijdens deze dienst waren er bezoekers welkom. Daarom is deze dienst gehouden in de
Pancratiuskerk. Daar konden de meeste bezoekers in met inachtneming van de 1,5
meter afstand.
De kerstnachtdienst.
De PKN, Joshuagemeente en Leger des Heils hebben samen met RTV-Sternet in een
gelegenheids samenwerking een kerstnachtevent “Kerst in Haaksbergen” gemaakt dat op
donderdag 24 december om 21.00 uur door RTV-Sternet als Youtubefilm op hun site is
geplaatst.
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