
Jaarverslag 2019 voor kerk en diaconie.

Al langere tijd was ik in gedachte bezig met het schrijven van dit jaarverslag.
Wat wil je vertellen in zo’n jaaroverzicht? In het bedrijfsleven gaat een jaarverslag vaak over de
behaalde resultaten. En dan zijn vooral resultaten in geld of winst belangrijk.
Maar wat is nu belangrijk in een jaarverslag van een kerk?

Alle leden tezamen vormen de kerkgemeenschap van Woerdense Verlaat.
Er zijn een aantal mensen uit onze gemeente van woonplaats veranderd. En in de gemeente moesten
we afscheid nemen van mevrouw v. Oudenallen-Alberts en Piet v.d. Sar. Maar we mogen nog steeds
voortbouwen op hun inzet en geloof.
Per 31 december 2019 had onze kerk 162 leden;
89 belijdende leden
64 doopleden
7 vrienden
2 ongedoopt

Al wat langer had ik de tekst in m’n hoofd; God werkt door de gemeente als geheel. Alle leden zijn
een onderdeel van het lichaam van Christus, we vormen deze gemeente met elkaar. Allemaal met
onze eigen kwaliteiten en gaven die we inzetten voor het werk van God. Iedereen op een andere
manier en iedereen is even belangrijk.

Zo zijn er mensen die ontzettend goed zijn in het organiseren. Zo was er aan het begin van het jaar
het concert van Reyer. Een prachtige avond ter ere van God.
Andere mensen zijn weer heel erg goed in het zich inzetten voor de minder bedeelden. Denk
bijvoorbeeld aan het jaarproject van de Z&E waarbij Margreet Smit een muskatlon heeft gelopen om
aandacht te vragen voor het werk van Compassion.
Een ander mooi voorbeeld daarvan is de Dorcas voedselactie. De vele vrijwilligers die uren in de
supermarkten hebben gestaan om voedselpakketten te verzamelen.
De organisatoren van het oudejaarscafé hebben zich ingezet om de verbinding te zoeken onder de
bewoners van Woerdense  Verlaat.
En toen Rik en Caroline even terug waren in Nederland is er verbinding gezocht door middel van een
informatieve avond en sportieve activiteit, het poldersporten.  En tijdens het startweekend was het
bezoek aan Haarlem bijzonder. En dat is allemaal georganiseerd door mensen die daar goed in zijn.

Er zijn ook veel speciale diensten gehouden in  de kerk. En achter de schermen is er veel
voorbereiding geweest om dit alles brengen, denk aan de gezinsdiensten, gezamenlijke dienst met
het Noordse Dorp, openluchtdienst, schooldienst, zangdienst, kerstnachtdienst. Vele uren van
overleg en regelen gaat daaraan vooraf. Wat een inzet van die mensen uit de gemeente. Allemaal
gemeente leden die zich inzetten voor het werk van God.

Zo zijn er ook mensen die heel goed zijn in financiën en die zich inzetten voor het onderhouden van
het kerkgebouw. En hoe gewoon lijkt het dat de deur van de kerk elke zondag weer opengaat, een
schone kerk, die elke week wordt schoongemaakt, dat  er een voorganger is, een organist, een
koster, de kerkauto, bloemen in de kerk. De beamer die bediend wordt, een weekbrief in onze



handen en een website met informatie. En elke week wordt dit voorbereidt door mensen. Wauw,
wat een inzet!
Er zijn mensen die heel goed kunnen zingen of met hun creatieve kwaliteiten zulke mooie dingen
kunnen maken ter ere van God. En denk ook eens aan trouwe kerkbezoekers die week in week uit de
lofzang tot God gaande houden in zang, woord en gebed.  Wat gaaf om te bedenken dat er altijd
mensen zijn die zich hiervoor inzetten, ook als je zelf even niet kunt.

Zo is er ook een aantal mensen zeer begaan met de jeugd. Denk aan het organiseren van de
tienerdiensten, de kindernevendiensten en jeugdclub. Bijna elke week wordt er nagedacht over een
thema, knutsel of activiteit om de kinderen te leren over God en het geloof.

En als we genieten van een paasontbijt, of een BBQ dan zijn hier in de voorbereiding mensen mee
bezig geweest om in te schatten hoeveel er ingekocht moet worden, dingen klaargezet en verzorgt.
De tuin die onkruidvrij is, het grind netjes geharkt, een klok die het doet. De rondom de kerk die elke
twee maanden weer wordt gemaakt gevuld met inspirerende verhalen en bemoedigingen. En
natuurlijk wordt het blad ook rondgedeeld door de diverse mensen.

In september hebben zijn er weer nieuwe leden van de  kerkenraad bevestigd. Janco, Els en ikzelf.
We hebben afscheid genomen in de kerkenraad van Gerrit, Aagje en Jaap. Ook dank voor de inzet
van de mensen in de kerkenraad.

Maar daarnaast gebeurd er ook zoveel moois ter ere van God, wat minder zichtbaar is…
Elk gesprek dat gevoerd is over het geloof, elke gebed dat is uitgesproken, elk bezoek aan een zieke
of jarige. Alle kopjes koffie die zijn geschonken en ook weer opgeruimd. Elk klein gebaar naar de
medemens, een kaartje, een bloemetje , een gesprekje….

We zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Christus. Allemaal met onze eigen kwaliteiten en
gaven die we inzetten voor het werk van God. Van zichtbaar tot onzichtbaar, van grote taak tot
kleine taak, van dichtbij tot ver weg. Elke inzet was belangrijk! Wauw wat een jaar!

Met vriendelijke groet, Mirjam (scriba)


