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JAARVERSLAG    2020 
 
Het bestuur bestaat  uit: 
 Wim van Waveren Hogervorst voorzitter tot 1 oktober 
 Gea Logtenberg   voorzitter  na 1 oktober 
 Nel Bohré    secretaris 
 Hans Berkhoff   penningmeester 
Riek Jaarsma- de Haan  notulist 
 Theo Somsen   alg. lid  sinds 1 okt. 
 
Op 1 jan. 2020 telde onze vereniging 79 leden/begunstigers op 31 dec. waren dit er  76  
De voorganger is mevr. Marianne Visch-de Bruin, zij is aangesteld voor één dagdeel per week. 
In dit vreemde jaar heeft zij veel telefonisch contact met de leden gehad. 
In de diensten spelen 3 organisten/pianisten: 
Jan van Garderen (coördinator), Wim van Waveren H. en Mart Lookman. 
 
Manda v.d. Wal en Jan van Garderen, zorgen dat er iedere dienst een voorganger is. 
Joke Regterschot-v.Gortel zorgt voor een schone kerk en Dik Jacobs zorgt voor een warme kerk.(Hij kan de 
kachel vanuit huis aanzetten) 
Er zijn dit jaar 26   diensten geweest. 
In  11   vieringen ging onze eigen voorganger voor. 
 
 
Toen in febr/maart bleek dat de kerken bijna geen bezoekers meer mochten ontvangen , zijn we eigenlijk 
direct met live-stream diensten gaan werken. Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Hans Berkhoff en Dik 
de Bruin. Als bestuur hebben we hen carte blanche gegeven om alles aan te schaffen wat nodig was. 
Zo hebben we de 14-daagse vieringen slechts 1 keer moeten missen. 
We merken dat velen en niet alleen “eigen mensen” naar de diensten kijken en dit ook waarderen. 
 
Er waren dit jaar nog wel enkele speciale diensten: 

- In januari was er een kanselruil dienst, waarin ds. Lavooy voorging 
- De vesperdiensten werden dit jaar  uitgezonden: 

Maandag  Marianne Visch-de Bruin 
Dinsdag  Leni Wittekoek-Ottevanger 
Woensdag Gea Logtenberg 
Donderdag Theo Somsen 
Vrijdag  Marianne Visch-de Bruin /Nel Bohré 
Jan van Garderen verzorgde de muzikale omlijsting 

- De Hagepreek was een dienst waarbij we elkaar weer lijfelijk konden ontmoeten en werd gehouden in 
de tuin van Lammy Allons en Rob Maas. 

- In diezelfde tuin vond ook de startzondag plaats. 
- In de Gedachtenisdienst herdachten we : Elly Wolters-de Graaf; Joop Zalmann; Henny Haas-Boveree 

Minie Brummel- Denekamp. 
Rob Maas  verzorgde in deze dienst de muzikale omlijsting met zang en gitaarspel. 

- In de Kerstdienst speelde Hugo van Veen op alt blokfluit samen met Wim van W.-H. op orgel/piano 
 
Riek Jaarsma en Leni Wittekoek zorgden ook in deze tijd  weer voor symbolische bloemstukken in de Paas- 
en Kersttijd. 
Heel plotseling overleed Reijer Kleiboer, Hij zal volgend jaar met Allerzielen herdacht worden. 
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In  dit jaar zijn veel bijeenkomsten niet doorgegaan. 
De films konden nog bekeken worden. 
Op 20 feb. was de lezing :” Een Handvest voor Compassie” door Dirk v.d. Glind. 
Op 6 feb. was de koffie ochtend  o.l.v. Maria Bolijn  zij sprak over rituelen  
 
De cursus “Vrijheid” o.l.v. Marianne Visch- de Bruin  is slechts 1 keer geweest  
 
Op  1 oktober werd de zgn. ledenvergadering gehouden. 
De leden/begunstigers hadden de stukken thuis gekregen. Wanneer er vragen waren konden ze die voor 1 
okt. stellen, en zou er antwoord komen. Er is gelukkig positief gereageerd, en zo vond er een 
bestuurswisseling plaats tussen Wim en Theo.  Wim werd bedankt met een mooi boeket bloemen en een 
vvv.bon die door Gea en Nel na de dienst van  4 oktober  bij hem thuis werden bezorgd. 
 
Natuurlijk is contact onderhouden met de leden nu moeilijk.  
Nel Bohré zorgt om de 14 dagen voor een digitaal “nieuwsbriefje” , met een liturgie voor de komende zondag. 
Wanneer er belangrijk nieuws is, krijgen de leden die niet digitaal te bereiken zijn, een brief. 
Voor de kerst heeft het bestuur alle leden een  kerstpakketje thuis bezorgd. 
We merken dat er onderling contact is , 
 
De contacten met de plaatselijke kerken verloopt veelal tussen de voorgangers. 
Dit jaar hebben we meegedaan met het project “Kerst in Vaassen” 

Marianne verzorgde 6 lezingen over de vrouwen uit  het geslachtsregister van Jezus. 
Gea en Nel declameerden nieuwe kerst liederen  terwijl Wim van W. piano speelde 
Peter en Ellen Schermers bliezen op de midwinterhoorn (deden ze ook voor de kerstdienst) 
Wim speelde Christmas Carols  en Theo maakte reclame voor onze boeken. 
Riek zorgde voor een mooie achtergrond. 

 
In het Vaassens Weekblad is ook dit jaar de rubriek “Kerkkronkels “voortgezet. 
In ” Klankbord”  het maandblad van de Grote Kerk te Epe, publiceren we ook. 
Alles bij elkaar genomen, kunnen we toch op een goed verenigingsjaar terugzien. 
Mocht er behoefte zijn aan een gesprek, bel een van de bestuursleden of de voorganger. 
 
 
 
 
 
 
 


