Jaarverslag 2020 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort

i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen.
Iedere zondag werden kerkdiensten gehouden. Alleen als er iets bijzonders was, wordt die dienst benoemd.
Elke maand werden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in het zorgcentrum: Huize de Bodaan.
(Zomermaanden staat dit stil)
Elke 3 weken werden er kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we deels aan
meewerken. (Zomermaanden staat dit stil)
Echter door de coronacrisis is het normale per 15 maart stopgezet.
De kerkdiensten in de Bodaan zijn in 2020 niet hervat, wel vanaf het najaar in Nieuw Unicum.
Januari
• “Kerkomroep.nl” is in de lucht en de eerste kinderziekten van eind vorig jaar zijn verholpen. Men kan Live
luisteren of achteraf terugluisteren.
• Zondag 5 jan. ging ds. John Vrijhof voor en hadden we tijdens de dienst de introductie van de “Mentimeter” voor
communicatie met de gemeente tijdens de dienst. Na de dienst onze nieuwjaarsreceptie met Driekoningentaart,
gebakken door Maarten en Nadia. In de taart wordt een steentje meegebakken en wie het treft krijgt een
kroontje op zijn/haar hoofd en is die dag koning. Daarna was er een drankje en hapje en een toespraak van de
voorzitter Yvonne met microfoon, bediend door Stef.
• Woensdag 8 jan. was er Gesprekskring met onderwerp de Doornse Catechismus.
• Maandag 13 jan. was er kerkdienst in de Bodaan met ds. John Vrijhof, geassisteerd door Barbara en Hanneke.
• Zaterdag 18 jan. was er een oecumenische viering in Nieuw Unicum met diaken Gert Jan van der Wal.
• Zondag 19 jan. ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal.
• Donderdag 30 jan. werd een tijdelijk Holocaust monument “Levenslicht” onthuld op het kerkplein. Sprekers
waren rabbijn Spiero en burgemeester Moolenburgh. De 308 namen van de vermoorde Joodse inwoners werden
genoemd door Wilma, Linda en Maaike.
• In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden.
Februari
• Zaterdag 8 feb. was er een oecumenische viering in Nieuw Unicum met ds. John Vrijhof.
• Maandag 10 febr. was er kerkdienst in de Bodaan met ds. John Vrijhof, geassisteerd door Barbara en Hanneke.
• Woensdag 12 febr. was er Gesprekskring met onderwerp de Doornse Catechismus.
• Zaterdagavond 22 febr. was er een pianorecital door organist van Beach Pop Singers, de Bulgaarse Borishlav
(Bobo).
• Zaterdag 29 febr. was er een oecumenische viering in Nieuw Unicum met diaken Gert Jan van der Wal.
• Zaterdagavond 29 febr. was er een presentatie door Ton Drommel van de Babbelwagen over ”Oud Zandvoort”.
• De kerk kwam in het nieuws via een documentaire over een langgeleden gemeentelid: Simon Paap, hij ligt
begraven in onze kerk. Er kwam een standbeeld van hem en een boek over hem uit.
Maart
• Het corona virus slaat ook in Nederland toe.
• Maandag 9 mrt. was er een kerkdienst in de Bodaan met ds. John Vrijhof, geassisteerd door Ankie en Hanneke.
Toen gaven we al geen handen meer en probeerden afstand te houden.
• Woensdag 11 mrt. was er Gesprekskring met onderwerp de Doornse Catechismus.
• Er komen beperkende maatregelen, geen kerkdiensten en vanaf 15 mrt. krijgt Nederland intelligente Lock down.
• Zaterdag 14 mrt. ging NL Doet door in afgeslankte vorm. De monumentale kaart met Joodse namen werd met
beton verankerd in de kerktuin en ingepakt om later onthuld te worden. Ook werd er schoongemaakt en geverfd
• Zondag 15 mrt. was er voor het eerst een kerkdienst zonder publiek vanwege het coronavirus, wel uitgezonden
via Kerkomroep.nl. De komende tijd zullen de kerkdiensten verzorgd worden door ds. John Vrijhof of een
Gaspredikant, Mariette, Nadia en Greet, die op de vleugel Onno begeleidt.
• Elke woensdag werd van 12.00-12.15 uur de kerkklok geluid voor “Hoop en Troost” door Mariette en Stef.
• Vrijdag 20 mrt. nam John Vrijhof het initiatief om een grote partij rozen, ontvangen uit Aalsmeer, rond te (laten)
delen aan oudere gemeenteleden om ze in deze crisis een hart onder de riem te steken.

•

De website, die eerst beheerd werd door Elias, is nu opnieuw gebouwd door Cecilia met Marga op de
achtergrond. Het nieuwe adres wordt: www.kerkzandvoort.nl

April
• Voor het kerkblad wordt gekeken naar een andere manier van uitkomen. Te denken valt aan digitaal. Daarvoor
moet een andere manier van communiceren geregeld worden. Op de oproep om via contact@kerkzandvoort.nl
het telefoonnummer en e-mailadres door te geven, kwam weinig reactie.
Wel een paar zeer bejaarde gemeenteleden, die smeekte het papieren kerkblad door te laten gaan.
• Zondag 5 april ging ds. Pieter Terpstra voor en waren er drie boeketten bloemen voor Mariette, Greet en Onno.
• Maandag 6 april werden er opnames gemaakt door ZFM in onze kerk en in de Agathakerk om met Pasen uit te
zenden. John, Greet en Onno gaven acte de préséance. Echter werd hiervan weinig uitgezonden.
• In de week van Pasen werden ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag via Kerkomroep.nl uitgezonden.
• In deze week ontvingen gemeenteleden of meelevenden uit de zorginstellingen en de mensen die op de lijst
stonden voor een bloemengroet een Paaskaart. Initiatief van John en Hanneke en met hulp van een paar
vrijwilligers rondgebracht.
• Zondag 12 april was het Pasen en werkte ook Andries op de Bugel mee en werd door John de Paaskaars 2020
aangestoken en beschreef hij de afbeeldingen. (Een bootje geteisterd door de storm en vier visjes, treffender in
deze crisis kon niet). Steeds stonden Mariette, Greet & Onno paraat.
• Zondag 19 april ging ds. Leon Rasser voor.
• Zondag 26 april ging Jolien Nak voor en werd bij de rotonde staande gehouden, waar ze heen ging. Ze
antwoordde naar het strand van Gennesaret. De verkeersregelaar keek verbaasd en liet haar maar doorgaan.
• Maandag 27 april was het Koningsdag. Van 9.45 tot 10.00 uur werd de Kerkklok geluid door Arno. Stef en
Mariette zonden het klokgelui uit via Kerkomroep.nl.
Mei
• Teun maakte van de nood een deugd en zette de kerkvloer opnieuw in de beits.
• In mei gingen de diensten met ds. John Vrijhof of Gastpredikant, Mariette en Greet & Onno gestaag door en
uitgezonden via Kerkomroep.nl. Gastpredikanten waren ds. Seeleman en ds. Marijke Gehrels.
• Half mei benaderde ds. John Vrijhof per brief de ongedoopte ingeschreven gemeenteleden. Via een
antwoordenveloppe konden deze mensen aangeven of zij: uit de administratie verwijderen of ingeschreven
blijven met keus wel/ niet contact.
Na de zomer heeft John Vrijhof een evaluatie gemaakt: 27 mensen op hun verzoek uitgeschreven, 6 mensen
verwijderd (overleden of verhuisd), 5 mensen geclassificeerd als “Meegeregistreerden”, omdat hun partner of
huisgenoot lid is van onze kerk en 10 mensen geclassificeerd als “Vrienden”, ze willen betrokken blijven.
Helaas hebben ca. 100 personen niet gereageerd via de antwoordenveloppe.
• Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, was er geen kerkdienst en het dauwtrappen verviel ook.
• Zondag 31 mei was het Pinksteren. Ds. John Vrijhof ging voor, Greet weer achter de vleugel, Andries blazend op
de Bugel en Onno zingen.
• Ook werd in deze maand de kerkzaal door de weeks beschikbaar gesteld als klaslokaal voor groep 8 van de ONS
met onderwijzeres Maaike, die tot de risicogroep behoort. Hier kon ze afstand tot de kinderen bewaren en
kwam ze geen volwassenen tegen, behalve de predikant, die ook nog een lesje Godsdienstonderwijs gaf.
Behalve leren waren de kinderen ook creatief bezig: tuintafeltjes en paal met houder voor ontsmettingsmiddel
zijn door hun in de kleuren geel/blauw geverfd. Ook werd er onkruid gewied.
• Door de kinderen werd het Jeugdjournaal ingeseind en werden er opnames gemaakt en uitgezonden.
Juni
• Begin juni werd door de overheid de intelligente Lock down versoepelt. De kerkenraad heeft een Gebruiksplan
voor de Kerkdiensten opgesteld:
Vooraf aanmelden per zondag, maximaal dertig personen, bij binnenkomst naam en telefoonnummer
opschrijven, de lijsten worden 4 weken bewaard. Dan kunnen we in het geval van een besmetting contact met u
opnemen en uw gegevens aan het RIVM doorgeven voor contactonderzoek. Verder handen ontsmetten bij de
ontsmettingspaal op hoogte, dus ook toegankelijk voor rolstoelers. Alleen welkom als men geen
luchtwegklachten of koorts heeft.
Steeds de 1.50 meter afstand bewaren. De stoelen staan ruim uit elkaar. Er is geen gemeentezang en geen
koffiedrinken. Ook handen schudden of lichamelijk contact is verboden. Kerkomroep blijft doorgaan!
Er zijn vier coördinatoren aangesteld om alles in goede banen te begeleiden. Ze dragen hesjes met de tekst:
“Houd moet, Heb lief”.

•
•
•
•
•
•
•

De collecten worden vervangen door 3 houtenschalen, die bij de ingang op een tafel staan.
Zondag 14 juni waren de aangemelde gemeenteleden welkom. Ds. John Vrijhof ging voor. Uiteraard is het
dezelfde formule met Greet & Onno. Naast de vrijwilligers waren 15 gemeenteleden.
Zondag 21 juni ging ds. Mataheru uit Hoorn voor. Zijn vader was jarenlang predikant en hij groeide hier op.
Maandag 22 juni werd de Hofploeg opgestart met een maaltijd met VIS. De eerste klus is het aanleggen van een
looppad naar de monumentale kaart met de Joodse namen. Ook ging Pieter weer verder met het
buitenschilderwerk.
Zondag 28 juni ging ds. John Vrijhof voor en werd er afscheid genomen van het duo Greet & Onno. De voorzitter
bedankten hen met naast woorden ook met een bos bloemen en cadeaubon. Onno gaat verhuizen en Greet
neemt even rust, maar is na de vakantie weer beschikbaar in een andere vorm.
Organisten gaan weer spelen. John en Hanneke stellen een “orde van dienst in coronatijd” op. De liederen
worden voorgedragen door de predikant of gezongen.
De werkzaamheden van Onno om gastpredikanten van informatie te voorzien en aan de Zandvoortse Courant
door te geven wie er preekt, werden overgenomen door Hanneke.
Dinsdag 30 juni heeft de kerkenraad weer vergaderd. De zomer openstelling van de kerk gaat niet door.

Juli
• Per 1 juli werden de Lock down verder door de regering versoepeld. Er mogen max. 100 mensen in de kerk.
Dus vooraf aanmelden vervalt. Wel blijft registratie verplicht en worden de lijsten 4 weken bewaard.
• Ook werden de regels rond Verhuur van het jeugdhuis versoepeld.
• Tijdens de vakantie van ds. John Vrijhof bleef het rustig.
• Gastpredikanten waren ds. Hop, ds. Marijke Gehrels, ds. Sjaak Verwijs, ds. van der Schee en ds. Stobbelaar.
•
•
•
•
•

Augustus
Zondag 9 augustus ging ds. John Vrijhof voor en werd Hanneke herbevestigd tot Ouderling-Scriba en ontving de
eerste miniatuur van onze kerk. Het orgel werd bespeeld door André en zijn vrouw Heleen zong Hanneke
namens de gemeente toe vanaf de orgelgalerei.
De miniaturen van de kerk zijn van plastic en in verschillende maten te koop. € 8,50/ 11,-/ 13,50/ 16,- opgeven
bij ds@zandvoort.nl Ze zijn gemaakt door de groep “De Verbeelding”. Bij deze groep werken mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, die graag iets willen ontwikkelen en bereiken.
Dinsdag 18 augustus heeft de kerkenraad vergaderd. Startzondag vervalt. Verder kwamen aan de orde het
Jaargesprek met de predikant (John had een verslag gemaakt van het afgelopen jaar) en het nieuwe beleidsplan.
Zondag 30 augustus ging ds. Jolien Nak voor en speelde Greet als organist op de vleugel. Ook speelde ze samen
met Maaike (dwarsfluit).
De gemeente kreeg vanwege de corona een extra Kerkbalans in de bus.

September
• Vanuit de Werkgroep Eredienst (Lida en Marijke) ontstond het idee om oudere kwetsbare gemeenteleden, die
door de corona niet in de kerk komen, te bezoeken en een video te maken, waarbij ze een groet voor de
gemeente konden achterlaten. In de volgende diensten werden steeds twee video’s afgespeeld.
• Zondag 6 sept. ging ds. John Vrijhof voor en stonden we stil bij Startzondag met thema “het Goede leven”. Het
buitenprogramma ging niet door. Wel was er in de dienst Muzikale omlijsting: Willem (orgel) en Andries (bugel)
vanaf de orgelgalerei en beneden bij de Vleugel: Greet, die Maaike & Rob begeleidde. Ook klonk “eine kleine
Nachtmusik” van Mozart door Greet (vleugel) en Maaike (dwarsfluit). Via de video kreeg de gemeente de
groeten van Marijke Sinke, Froukje Paap, Cor Dees en Maarten Keur. Tevens kregen Eline en Willem- Pieter de
“Bijbel in de gewone taal” uitgereikt door de voorzitter, daar zij de lagere school doorlopen hadden.
Na de dienst werd er koffie geserveerd. De kerkzaal was als terras ingericht met de geschilderde buitentafels. Op
die manier kon er ook beter afstand gehouden worden.
• Woensdag 9 sept. herstartte ds. John Vrijhof de Gespreksgroep Doornse Catechismus.
• Gemeenteleden of meelevenden uit de zorginstellingen en de mensen die op de lijst stonden voor een
bloemengroet kregen rond startzondag een kaart met afbeelding STARTBAAN en met een passend gedicht.
• Zondag 20 sept. ging ds. John Vrijhof voor en werkte naast Arjan Woudenberg (orgel) ook Annet (zang) & Arno
(vleugel) mee. Via de video kreeg de gemeente de groeten van Pieter Postuma en Nienke Lammersen.
• Vanaf eind september werd er geen koffie meer geserveerd wegens de toenemende coronabesmettingen en is
het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in de kerk verplicht. Max. mogen 30 mensen in de kerkdienst.
• De Predikant heeft reeds bij veel gemeenteleden de App “Kerkomroep” geïnstalleerd.

Oktober
• Zondag 4 okt. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Willem. Ook was er muzikale omlijsting door Greet
(vleugel) en Maaike (Dwarsfluit) en liederen werden gezongen door Marijke en Maaike.
Via de video kreeg de gemeente de groeten van fam. IJspeert en Hoogvorst.
• Woensdag 7 oktober Gespreksgroep Doornse Catechismus.
• Zondag 11 okt. ging ds. Seeleman voor en organist was Henk. Sopraan Minouska zong het “Agnus Deϊ” uit de
Krönungsmesse van W.A. Mozart.
• Dinsdag 20 okt. heeft de kerkenraad vergaderd. Het nieuweconcept beleidsplan 2021-2027 wordt aan de
gemeente via het kerkblad toegestuurd voor feedback. Vanuit het Jaargesprek met de predikant kwam niet
alleen naar voren wat goed loopt, maar ook waar voor de gehele kerkenraad verbeterkansen liggen. Op zondag
Voleinding zal de kerkdienst alleen toegankelijk zijn voor de nabestaanden.
• Zondag 25 okt. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Cees. Liederen werden gezongen door Maaike en
Madelief en er was muzikale omlijsting door Greet (vleugel) en Maaike (dwarsfluit). Via de video kreeg de
gemeente de groeten van To de Vries, Lenie Faber en dhr. Drenth.
November
• Zondag 8 nov. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Willem. Ook werkten Maaike en Greet mee.
• Vanaf 15 nov. stond de Schoen weer in de kerk voor giften sinterklaascadeaus voor “arme” gezinnen.
• Zondag 22 nov. was het Zondag Voleinding. De dienst was alleen toegankelijk voor nabestaanden. Wel werd de
dienst uiteraard uitgezonden via Kerkomroep en maakte de broer van Yvonne een video, die aftespelen was via
de website www.kerkzandvoort.nl. Ds. John Vrijhof ging voor, organist was Willem en muzikale omlijsting werd
verzorgd door Greet (vleugel) en Irene & Anna (fluit). Ook zong Arno het lied van Kinga Ban: “Ik zal er zijn”.
December
• Dinsdag 1 dec. heeft de kerkenraad vergaderd en werd het nieuwe beleidsplan 2021-2027 (aangepast op enkele
wensen vanuit de gemeente) goedgekeurd.
Het ouderen kerstfeest ging niet door. Daarvoor in de plaats kregen de ouderen en zieken, verzorgd door de
Diaconie, een feestelijke tas met daarin: Kerstnummer van Opendeur, boekje “Dankbaar” met gebeden en
overdenkingen en een amaryllis bol. De echtparen kregen een pak koekjes extra. Door veel vrijwilligers werd dit
voor Kerst rondgebracht.
• In december had de ONS een project om levensmiddelen te verzamelen voor “arme” gezinnen met de actie
“omgekeerde Adventskalender”. Een 80 kerstpakketten zijn er in Zandvoort rondgebracht.
• Zondag 6 dec. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Maarten. Cecilia bracht vanuit Nieuw Unicum een
Amaryllis bol in knop mee als teken van verbondenheid.
• Zondag 13 dec. ging ds. Nico Paap voor en organist was Willem. Ook heeft onze gemeente een bijdrage geleverd
aan het ONS project.
• Zondag 13 dec. wordt er in de avond een strenge Lock Down afgekondigd.
• Zaterdag 19 dec. was er in Nieuw Unicum een dubbele Kerstdienstviering, geleid door ds. John Vrijhof.
• Zondag 20 dec. ging dr. Teunard van der Linden voor en organist was Cees.
Om 12.00 uur werd de Monumentale kaart met de namen en adressen van Joodse Zandvoorters onthuld door
rabbijn Spiero en dr. van der Linden. Wegens corona werd het een sobere bijeenkomst met op afstand
vertegenwoordigers van de kerkenraad en de stichting Joods Monument Zandvoort. De pers (TV NH en
Zandvoortse courant) was wel vertegenwoordigd.
• Op verzoek kwamen er vele duizenden DE punten binnen, waarvan pakken koffie gekocht kunnen worden.
• De automatische glazen deuren bij de ingang van de kerkzaal werden ingemeten en betaald vanuit giften.
• Donderdag 24 dec. ging de Kerstavond dienst niet door. Wel was er via Kerkomroep een vooraf opgenomen
dienst, verzorgd door Annet & Arno, te beluisteren. Deze is vastgelegd door Cecilia en via de website te bekijken.
• Vrijdag 25 dec. Kerstochtend ging ds. John Vrijhof voor. Aan de dienst werkten mee Willem, (orgel), Andries
(bugel), Greet (vleugel) Maaike (dwarsfluit) en de liederen werden gezongen door Marijke en Sam vanaf de
orgelgalerei. Vooraf aanmelden was voor deze dienst verplicht.
• Zondag 27 dec. ging ds. Seeleman voor en organist was Henk. Sopraan Minouska zong o.a. het “Maria
Wiegenlied” van Max Reger.
• Eind van het jaar stopt Anne-Marijke als Penningmeester Diaconie. Ze is wel bereid haar opvolger in te werken.
• Oudejaarsavond ging de oecumenische kerkdienst vanwege corona niet door.
Scriba, januari 2021

