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Terugblik
• Corona heeft ons flink dwarsgezeten
• Gemeentezijn stond flink onder druk
• Met elkaar toch het beste van gemaakt
• Dank aan:

* Adrian voor telkens inspelen op wisselende omstandigheden
* iedereen betrokken bij het live kunnen volgen van de diensten; 

maken van de PP, klaarzetten, opnemen en zorgen dat de diensten live komen 
* de zangers, de lectoren, de zondagschool en de kosters
* alle ambtsdragers: de diakenen (aanpassing Avondmaal), jeugdouderlingen, 

pastoraal ouderlingen, kerkrentmeesters
* Marianne Bouman voor het maken van roosters en liturgieën
* iedereen die op wat voor wijze dan ook haar/zijn best heeft gedaan

het omzien naar elkaar vorm te blijven geven.
* pastorale ouderlingen voor het initiatief en de uitvoering vd gemeentebrief



Terugblik 2
• Financieel is 2021 best goed gegaan:
• Hogere opbrengsten kerkbalans en collecten dan begroot (2x € 2.000)
• Hogere opbrengst onroerende zaken (€ 3.000)
• Maar ook hogere kosten gebouwen door energieprijzen en hogere 

dotatie aan groot onderhoud (plan is nu up to date)
• Geen afschrijving op pastorie meer
• Lagere kosten predikantsplaats (is geheel landelijk)
• Al met al ipv begroot tekort van € 3.405 overschot van € 9.297
• Reden tot dankbaarheid, maar niet zonder zorgen voor de toekomst
• Diaconie: overschot € 2.273 door meer collectegeld en minder onder-

steuning door Corona -> wordt in 2022 extra ingezet



Vooruitblik
• Gelukkig mag er weer heel veel
• Kerkdiensten worden weer behoorlijk goed bezocht
• Uitzenden van diensten blijft
• We keren weer terug naar de liturgie van voor corona met bv het votum en groet + 

drempelgebed door de ouderling van dienst
• Alleen het moment met de kinderen is wat eerder in de dienst
• We kunnen weer koffie drinken na de dienst
• Kerk anders draait weer
• We vergaderen weer gewoon in de Koren-aar ipv via de computer
• De gemeentebrief blijft (we kijken of we de verspreiding nog kunnen uitbreiden)
• Wel vacatures voor jeugdouderling, diaken, pastoraal ouderling, ouderling 

kerkrentmeester



Vooruitblik
• Gemeentemiddag op 18 juni:

* inloop vanaf 13.30 uur
* start programma om 14.00 uur
* diverse leuke activiteiten voor jong, middelbaar en wat ouder
* rond 17.30 uur: afsluiten met Chinese maaltijd 
* aanmelden kan per mail naar info@hervormdsleeuwijk.nl

zie de gemeentebrief en de website wat u dan moet doorgeven;
er liggen ook aanmeldformulieren op de tafels

* was vorig jaar erg leuk -> komt allen!

mailto:info@hervormdsleeuwijk.nl


Samenwerking met de 
Gereformeerde kerk

• Zie het papier dat u heeft gekregen (komt ook op de website)

• Vanaf 2004 al onder één landelijk dak, de PKN

• We doen al diverse dingen samen (diensten, jeugdwerk, muziek)

• Theologisch veel overeenkomsten; diversiteit binnen de kerken is 
groter dan ertussen 

• Gesprek over de toekomst van de samenwerking heeft door 
corona een tijd stil gelegen -> nu weer opgepakt



Samenwerking met de 
Gereformeerde kerk

• Als eerste stap willen we nu gezamenlijk en in gelijkwaardigheid een visie 
ontwikkelen

• waarbij het eigene van beide kerken als waardevol wordt ingebracht
• om zo te komen tot een nieuwe en duidelijke stap in het uiteindelijk samengaan 

van onze kerken
• daarbij realiseren we ons dat we beide pluriform zijn
• en dat in de te verwoorden visie wordt aangegeven hoe we ruimte  geven aan 

diversiteit en respect voor diverse belevingen
• en tegelijk de gemeenschap bewaard en bevorderd wordt.
• Commissie van 2 x 3 gemeenteleden (1 kerkenraadslid maar niet predikant of 

voorzitter; 2 gemeenteleden) met mogelijk ondersteuning van landelijk 
deskundige  -> belangstellenden kunnen zich melden bij Gijsbert



Samenwerking met de 
Gereformeerde kerk

• Verder heel concreet:

• Op eerste Pinksterdag 5 juni heeft ieder een eigen dienst, maar daarna 
drinken we gezamenlijk koffie in het park tussen de beide gebouwen

• Op zondag 1 januari 2023 houden we een gezamenlijke dienst met om 
10.00 uur ontmoeting / nieuwjaarwensen / koffie -> daarna een kort 
ochtendgebed

• We onderzoeken hoe we in de publiciteit meer gezamenlijk kunnen 
optrekken

• Het project “De kerk, daar zit muziek in” zetten we voort



Gesprek, vragen en gezellig 
samenzijn

???

Later mag ook


