
Verslag Gemeenteavond 25 mei 2021 

Deze avond werd gehouden in de kerk en niet in het Ontmoetingshuis i.v.m. de corona 
maatregelen.                                                                                                                                                                                           
Vooraf aanmelden, dragen van mondkapje tot zitplaats en op 1,5 m afstand van elkaar.                                                    

In totaal waren er 29 mensen aanwezig.  

Ds. Bert Altena opent de avond met het lezen van Handelingen 2 : 43 – 47 ;  Het leven van 
de eerste christenen. Zij hadden alles gemeenschappelijk, verkochten alles en deelden het 
geld uit. Aten hun voedsel met vreugde en in eenvoud van hart.                                                                                                                                                                          
Aansluitend een gedeelte uit een interview met Broeder Malachias, abt van de abdij 

Lilbosch bij Echt in Limburg, een zelfvoorzienende kloosterboerderij.                                                                                                     
“Een rentmeester ging elk jaar de boeren af om daar de pacht te innen. Met dat beeld is 
rentmeester een hele eenzijdige term aldus broeder Malachias, alsof de financiële 
opbrengst het enige is. De houding van armoede en nederigheid zegt hem meer dan 
rentmeester zijn. Een rentmeester is een gebruiker, je hebt de aarde en alles in bruikleen. 
Niets is jouw eigendom. Alles is ‘van God en voor elkaar’. Een belangrijke notitie die ook in 

de Regel van Benedictus naar voren komt. In het Latijn van de Regel van Benedictus staat 
voor nederigheid het woord ‘humilitas’. Uiteindelijk is dat ‘humus’, vruchtbare grond, waarin 
God zijn werk kan doen. Wij mogen de humus, de bodem daarvoor zijn. Je moet God laten 
werken en spreken en laten binnenkomen in jou, dus humus zijn, humilis, nederig en 
ontvankelijk. Dan kan wat God zaait en geeft een optimale rijkdom krijgen, vrucht krijgen in 

ons mensen.”  

Hierna gaf Harry de Ruiter (voorzitter) een overzicht van de avond.                                                                                       
Voor de pauze geven de kerkrentmeesters en de diaconie toelichting op de financiën van 
2020. Na de pauze wordt er een presentatie gegeven over de toekomst van onze 
gemeenschap, waarna we met elkaar in gesprek gaan. 

De voorzitter van de KRM Jacob Maat verontschuldigt zich eerst dat er geen stukken 
klaargelegd waren om vooraf aan deze avond in te zien, maar zijn nu alsnog uitgedeeld en 
Jacob geeft toelichting. De rekening 2020 laat een tekort zien van bijna 17.000 euro 
( begroot was 6700 euro) en dit zal in 2021 hoger zijn ivm de corona. Ook laat de begroting 
grote bedragen aan uitgaven zien, maar dit zullen goede investeringen zijn in duurzame 
voorzieningen. De Kascommissie is nog bezig met de controle van het financiële jaar 2020, 

voor deze avond geldt dus nog een voorbehoud. Er zijn dit jaar twee nieuwe opvolgers bij 
de kerkrentmeesters. Elly vd Berg (secretaris) en Betsy Weemstra (financiën). Na de 
toelichting zijn er nog een paar vragen. Vraag: hoe lang kunnen we nog doorgaan met het 
interen op de reserve?   ER is nu nog voldoende ruimte, maar tekorten lopen wel op. Het 
weerhoudt ons er nu niet van ook eenmalige uitgaven te doen on het kader van 

duurzaamheid en techniek (beeld en geluid). Vraag : Hoeveel leden geven via de Givt-app                                                                                                       
Gemiddeld zijn dat zo’n 15 personen, en dat is redelijk normaal gezien de samenstelling van 
onze gemeente, er zijn circa 40 unieke gebruikers.                             



Jacob geeft aan als er nog vragen zijn, om dan telefonisch contact op te nemen of via de 
mail. De voorzitter bedankt de KRM voor al het werk wat er gedaan is en geeft het woord 
aan de Diaconie om toelichting te geven op hun stukken.   

De voorzitter van de Diaconie Herma v Goor geeft toelichting op het verslag. De Diaconie is 

blij dat ondanks de corona de diaconie financieel goed gesteund is door collectes en giften, 
waardoor zij hun werk kunnen blijven doen. De gezamenlijke vergadering met de diaconie 
van Eelde en Zuidlaren kon gelukkig wel plaatsvinden. Het gebruik maken van de 
voedselbank in de gemeente valt redelijk mee. Online wordt er ook veel steun aangeboden 
aan diaconieën waar veel te leren en te delen is. Ondanks de corona zijn er toch nog wel 

veel dingen die wel door kunnen gaan.  

Marieke Schoon (financiën) geeft toelichting op het financiële gedeelte. De begroting laat 
een klein positief bedrag zien. Dit is te danken aan de extra giften die zijn ontvangen.   Wat 
ook opvalt is het stukje grondbezit wat nu veel hoger gewaardeerd wordt. Dit is gedaan in 
de richtlijn van de PKN. Het stukje grond wordt al jaren verpacht aan een boer uit Vries. 
Deze pacht is voor onbepaalde tijd.Er komen verder geen vragen en de voorzitter bedankt 

voor het vele werk wat er gedaan is. 

Na de pauze gaan we met elkaar van gedachten wisselen over hoe we de draad weer 
oppakken na Corona. In de nieuwsbrief van zaterdag 22 mei j.l. zijn al een paar vragen 
voorgelegd om alvast over na te denken. Er is eerst een inleiding van de voorzitter.( Deze 
inleiding is ook te vinden op de website van de kerk)                                                                                                                                                                  

Centraal staan de vragen :                                                                                                                                                                 
Hoe gaan we verder na de corona-periode;                                                                                                                    
Wat heeft deze periode ons gebracht;                                                                                                                                              
Heeft de corona-periode je geloof veranderd, en zo ja, op welke manier;                                                                                       
Ben je anders gaan denken/voelen over je verbondenheid met de kerkelijke gemeenschap;                                          

Wat zouden we als kerk niet meer of juist wel moeten gaan doen. 

We gaan met elkaar in gesprek over deze vragen en horen en luisteren naar elkaar hoe we 
de afgelopen periode beleeft hebben. Veel mensen hebben de zondagse dienst gemist en 
vooral de ontmoeting met elkaar. Het heeft ook rust gegeven in het dagelijks leven, omdat 
je zoveel dingen “moet” doen, wat nu is weggevallen.                                                                                                                                                                          
Om toch met mensen in contact te blijven, moet je daar zelf harder voor werken. Zelf vaker 

even de telefoon pakken of aan iemand een mailtje sturen. Het is aandacht geven en 
aandacht ontvangen. Het is verrassend als je elkaar weer ontmoet. Een mens is zo 
ontzettend kwetsbaar.Fijn dat er zondagsbrieven gestuurd worden, geeft toch een 
verbondenheid. De online diensten worden goed ervaren. Je kan eventueel later ook de 
dienst bekijken.  Een nadeel is wel dat je thuis niet zo geconcentreerd bent bij de dienst. Je 

bent eerder afgeleid. Ook het gezamenlijk vieren van het Avondmaal wordt gemist.                                                                                                        
In de dienst is er geen samenzang, maar thuis kun je uit volle borst meezingen.                                                                       
Het aantal mensen dat thuis de dienst meebeleeft, is groter dan het aantal mensen op 
zondag in de kerk. Met de online dienst kan ik alles beter volgen en goed verstaan. In de 
kerk versta ik niet alles.  Je moet zelf wel actief blijven. Soms is het wel goed zo. Ik sla maar 



een keer over. Fijn dat elke dag de kerk open is, om zo maar even binnen te lopen.                                                                                        
Complimenten voor de voorgangers hoe zij met al hun creativiteit de diensten verzorgen. 
Eerst vanuit de huiskamer, later vanuit de kerk. En elke week een zondagsbrief zorgt voor 
verbondenheid.  De online diensten moeten blijven naast de fysieke diensten.                                                                                             

Ook leerhuizen zoals de uitzending met Frits de Lange zijn zeer positief ervaren. Zo kan je 
ook verbinding maken met mensen buiten de kerk. Jongeren worden gemist en ook hun 
inbreng. Samen iets doen. Jong en oud. Een musical?   

Rondvraag:   We moeten vertrouwen hebben dat het goed komt.                                                                
Het koffiedrinken na de dienst van Pinksteren bij de overbuurman was verrassend. Dat is 

anders kerkzijn dan vroeger. 

Ds. Bert Altena sluit de avond af met het voorlezen van Lied 970 uit het Liedboek. 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,                                                                               
vlammen zijn er vele, één is het licht,                                                                                                                                          
wij zijn één in Christus. 

Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven,                                                                                            

ranken zijn er vele, één is de stam,                                                                                                                                                
wij zijn één in Christus. 

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus,                                                                             
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,                                                                                                                                    
wij zijn één in Christus. 

Velen mogen dienen als onze Heer, Hij wast onze voeten,                                                                                                                 
velen mogen dienen als onze Heer,                                                                                                                                             
wij zijn één in Christus. 

Leden zijn er vele, één is zijn kerk, wij zijn Christus’ lichaam,                                                                                                         
leden zijn er vele, één is zijn kerk,                                                                                                                                                     

wij zijn één in Christus. 
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