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 JAARVERSLAG  2021 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Gea Logtenberg  voorzitter 
Nel Bohré   secretaris 
Hans Berkhoff  penningmeester 
Riek Jaarsma-de Haan notulist 
Theo Somsen  lid 
 
Op 1 januari 2021 telde onze vereniging 76 leden/begunstigers en op  31 dec. waren dit er 69. 
De voorganger is mevr. Marianne Visch-de Bruin, zij is aangesteld voor één dagdeel per week. 
Ook dit jaar was  een moeilijk jaar voor haar, met een operatie en de corona perikelen. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig goede communicatie middelen, om toch enigszins met elkaar in 
contact te blijven. De live-stream diensten worden goed gevolgd, en niet alleen door onze eigen 
leden. 
In de diensten spelen 3 organisten/pianisten: 
Jan van Garderen, Wim van Waveren Hogervorst en Mart Lookman. 
 
Manda v.d. Wal en Jan van Garderen zorgen dat er iedere dienst een voorganger is. 
 De secretaris stuurt de liturgie van de dienst naar de leden en belangstellenden met eventueel 
gemeentenieuws. 
Joke Regterschot-v. Gortel zorgt voor een schone kerk en Dik Jacobs zorgt voor een warme kerk 
Lous Heine maakt afspraken voor de huisbezoeken van de voorganster. 
 
Er zijn dit jaar 24 diensten geweest, In 9 diensten ging Marianne Visch- de Bruin voor. 
 
Alle leden/begunstigers hebben dit jaar de 40 dagen kalender gekregen 
Wij hebben goed meegewerkt aan “Pasen in Vaassen” 
Marianne  hield 6 meditaties over de “Vrouwen rond Jezus” 
Verder werkten mee Theo, Gea, José, Wim en Rob. 
De live-stream vesper diensten in de Stille week werden verzorgd door “eigen mensen”: 
Maandag Marianne Visch 
Dinsdag Bert Jansen 
Woensdag Theo Somsen 
Donderdag Gea Logtenberg 
Vrijdag Marianne Visch/ Nel Bohré 
Jan van Garderen  bespeelde het orgel in deze vespers. 
Leni en Riek zorgden voor toepasselijke bloemschikkingen. 
 
Tussen 11 mei en 14 november konden de diensten weer bijgewoond worden. 
 
De Hagenpreek kon dit jaar niet doorgaan. Con Hesselink tobt met haar been en er dreigden ook 
regenbuien, daarom was deze dienst in het kerkje.   
 
I.p.v. een uitstapje hielden we een lunch bij Hans Berkhoff. Het mooie weer en de lekkere brodjes 
werkten goed mee aan deze gezellige bijeenkomst. 
 
Na de  startdienst “Geloof in de toekomst” gingen we traditioneel koffiedrinken bij van Rossum. 
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In de Gedachtenisdienst hebben we Reijer Kleiboer en Minie Roeterdink herdacht. 
Hans Berkhoff  had een mooie 7- armige kandelaar gesmeed waarin 7 kleurrijke kaarsen stonden. 
Het boeket bloemen had dezelfde kleuren. 
Mooi dat alle kerkgangers weer een drijfkaarsje konden aansteken. 
 
Kerst was helaas weer een dienst zonder publiek.  
De kerstboom stond in de deuropening voor in de kerk. 
Lammy Alons heeft een mooi beeld gemaakt van de  “Alfa en de Omega” deze beelden zullen ook in 
de nieuwjarsdienst een rol spelen en in de Paasdienst van 2022. 
Rina Nass en Mart Lookman zorgden voor een sfeervolle muzikale  omlijsting. 
Peter Schermers blies op de midwinterhoorn. 
De oudere leden kregen namens de gezamenlijke kerken een azalea. 
Marianne Visch-de Bruin zorgde voor een mooie kerstgroet.  
 
Het bestuur is dit jaar 9 keer bij elkaar geweest. 
Op  5 juli vertelt Marianne dat zij een jaar eerder wilt stoppen dan de bedoeling was. 
We besluiten dit in de ledenvergadering aan de leden bekend te maken. 
 
De ledenvergadering op 1 maart was een  “papieren vergadering” Men had de papieren thuis 
gekregen ( financieel verslag en jaarverslag) , er zijn geen opmerkingen binnen gekomen, dus die 
verslagen zijn goed gekeurd. 
Op 14 oktober was er weer een echte vergadering, die ook thuis gevolgd kon worden. 
Meteen na de vergadering heeft Hans deze opnamen gewist. 
In deze vergadering is het vertrek van Marianne aangekondigd, men vindt het jammer, maar men 
heeft ook alle begrip voor haar besluit. 
In januari zullen de leden de procedure voor een opvolg(st)er toegestuurd krijgen. 
 
Begin december overleden de heren Kees Rutsen en Henk Schreurs beiden waren 81 jaar oud. 
 
De eerste helft van 2021 zijn alle films/lezingen geannuleerd. 
In de tweede helft zijn we positief gestart met een lezing van 
 ds. Bas Zitman over “Het Lam Gods” 
en een koffiemorgen,”Hoe gaat het ermee?” 
 maar helaas na half november zaten we weer in een lock down en we merkten ook dat veel mensen 
het toch een beetje spannend vinden om de diensten bij te wonen. 
 
Er zijn dit jaar wel boekenmarkten gehouden, helaas zonder koffie, maar met een prachtige 
opbrengst van ruim € 1000,- 
 
De p.r. van onze vereniging loopt via de vaste lijnen. 
Het mooie programmaboekje  wordt bezorgd bij  150   adressen in en rond Vaassen. 
De voorganger schrijft regelmatig een Kerkkronkel in Vaassens Weekblad. 
Iedere maand schrijft Riek een stukje  in Klankbord. 
In de Schaapskooi en Vaassens Weekblad worden onze diensten aangekondigd. 
De buren rond het kerkje ontvangen een Kerstgroet.  
 
 
 
 
 
 
 
 


