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1. Algemeen  
Tot maart konden de activiteiten volgens het jaarprogramma plaatsvinden, maar in korte tijd veranderde de gehele 
wereld en kwam het gemeenteleven tot stilstand. Er ontstonden nieuwe manieren om met elkaar in contact te blijven. 
Onze Gemeente nam, op de locaties Rotterdam (als eerste in Nederland) en Breda, deel aan het landelijke project om 
digitale kerkdiensten aan te bieden via het YouTube-kanaal van de Broederschap. Koen Holtzapffel besloot zijn 
studieverlof, met als thema ‘Bijbelse gelijkenissen en parabels’, uit te smeren over een langere periode, zodat ook hij 
tijdens deze crisis beschikbaar bleef voor pastoraat. Uit dit studieverlof komt in samenwerking met collega’s nog een 
publicatie voort. Vergaderingen van bestuur en kerkenraad werden dit jaar veelal digitaal gehouden. Tijdens de 
landelijke zoom-vergaderingen werd gediscussieerd over de toekomst van de Broederschap. Rotterdam had er grote 
zorgen over dat er meer werd gekeken naar vernieuwing en te weinig aandacht was voor de meer traditionele manier 
van kerkzijn, over de inhoud van de predikantenopleiding en over de financiering van alle voorgenomen plannen. De 
Beleidsvisie, voorheen Beleidsplan, werd tijdens de AV van Bestuur in november met enige aanpassing naar aan-
leiding van gevoerde discussies en met enkele kritische woorden en onze drie Rotterdamse stemonthoudingen aan-
genomen en zal komend jaar verder vorm krijgen. Dit jaar maar één Algemene Vergadering van Leden en Vrienden, 
zodat de jaarcijfers, begroting, jaarverslag Gemeente en de landelijke beleidsvisie aan de Gemeente kon worden voor-
gelegd. Door alle maatregelen kon er slechts bescheiden aandacht worden besteed aan de 25-jarige predikants-jubilea 
van Koen Holtzapffel en Tjaard Barnard. Om dit toch feestelijk te gedenken waren er bloemen, een taart en voor elk 
een karikatuur. De renovatie van het voorplein kwam gereed. Het werd met nieuw gemetselde pijlers, 
een smeedwerk hek, nieuwe bestrating, bankjes en nieuwe aanplant geheel in oude luister hersteld.   
 

2. Kerkdienst/Liturgie 
Bij het voortduren van de crisis werd besloten digitale kerkdiensten in eigen beheer  
te laten opnemen door een professioneel filmteam en deze via ons eigen YouTube- 
kanaal aan te bieden. De kerk komt naar je toe! De opnames waren afhankelijk van de geldende 
maatregelen, zonder publiek of met een gering aantal kerkgangers, volgens een streng protocol van 
aanmelden, triage bij binnenkomst, handen ontsmetten, mondkapjes tot aan de zitplaats, niet 
gezamenlijk zingen tijdens de dienst en geen ontmoeting na afloop van de dienst. Korte tijd werd er 
virtueel koffiegedronken en nagepraat over de dienst. Het was toch niet hetzelfde als elkaar  

daadwerkelijk ontmoeten. Mensen zonder computervaardigheden kregen de preek per post thuis gestuurd. In de 
zomermaanden konden de fysieke kerkdiensten met dertig kerkgangers voor korte tijd weer plaatsvinden. In deze tijd 
namen de kosters het geluid van de diensten op, zodat mensen die niet naar de kerk konden of wilden komen dit via 
SoundCloud konden terugluisteren. Uiteindelijk maakten hier veel minder mensen gebruik van en werd na het ingaan 
van de nieuwe lockdown, opnieuw besloten tot opname van de kerkdiensten voor ons eigen YouTube-kanaal. Ook de 
kerstdiensten konden dit jaar geen doorgang vinden. Voor het eerst geen vijf meter hoge kerstboom in de kerkzaal, 
maar al in november een klein kerstboompje in de Kerkenraadskamer, zodat de kerstsfeer zichtbaar was tijdens de 
opnames. Nu we voor lange tijd niet in de kerk kunnen samenkomen, blijkt ons kerkgebouw toch een belangrijke rol 
te spelen in het gemeenteleven.  
 

3. Toerusting/Winterwerk 
Tot half maart kon het jaarprogramma met als thema ‘Bijbelse helden en ons levensverhaal’ worden  
gevolgd. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten ontstond er dit jaar met de komst van onze nieuwe 
organist Jos van der Kooy een mooi muziekprogramma. De kerkdiensten werden een feest van preek 
en muziek en tijdens de maandelijkse openstelling op de zondagmiddag was er voorafgaand aan de 
afsluitende vesper een orgelconcert. Deze concerten trokken ook veel belangstelling van buiten onze 
Gemeente. Tenslotte werden interactieve bijeenkomsten georganiseerd rond het kerklied. Samen zingen en met elkaar 
praten over de betekenis van de liederen. Vlak voor het uitbreken van de coronapandemie maakten onze predikanten 
met een groep van 31 leden en vrienden van onze Gemeente een inspirerende reis naar Israël, waarbij de belangrijkste 
plaatsen in het Heilige Land werden bezocht. Een deelneemster werd in de Jordaan gedoopt. Frans van den Ban 
maakte een uitgebreid verslag van deze reis. Voorafgaand aan de reis deelde Piet Bogaards, tijdens een bijeenkomst 
‘Tussen koffie & lunch’, aan de hand van dia’s zijn reiservaring in Israël. Half maart moesten alle activiteiten in het 
kerkgebouw vanwege de coronalockdown worden afgelast. Veel werd onzeker, maar met elkaar probeerden we er het 
beste van te maken. Kringen probeerden, de anderhalve meter onderlinge afstand in acht nemend, nog bijeen te 
komen in ons grote kerkgebouw in Rotterdam, in het kerkgebouw in Breda of probeerden het via een 
zoombijeenkomst. Het bleef behelpen. Om toch woord en inspiratie aan te bieden, zijn er vanaf april miniconcerten 
opgenomen en aangeboden via ons YouTube-kanaal: bekende liederen gespeeld op het orgel, toegelicht door onze 
predikanten en vaak gezongen door alt Nicky Bouwers. In de zomer kwam er versoepeling van de maatregelen en 
konden sommige activiteiten op kleine schaal doorgang vinden. De Roze Viering met als thema ‘Dare to…’ kon in 
september nog in ons kerkgebouw plaatsvinden, maar november bracht opnieuw strenge maatregelen door de tweede 
coronacrisis, resulterend in een nieuwe lockdown. Alle activiteiten werden daardoor tot aan het eind van het jaar 
afgelast. 
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4. Pastoraat 
In 2020 werden zes mensen vriend van onze Gemeente en was er één herinschrijving als lid. Het aantal leden en 
vrienden nam dit jaar met 48 af, voor het overgrote deel door overlijden, en komt daarmee op 294 leden en 217 
vrienden. Door de coronapandemie kreeg het predikantswerk een andere invulling. De veiligheid van predikanten en 
Gemeente stond daarbij voorop. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen werden geen of slechts weinig 
huisbezoeken afgelegd. Vanwege de gepaste onderlinge afstand ontstonden ‘tuin’-bezoeken of pastorale gesprekken 
tijdens een rondje om het huis. Toen ook dat niet meer mogelijk was, werd er heel wat afgezoomd, gemaild of geappt. 
Het was even wennen, maar het was altijd beter dan helemaal niets. Contactleden stuurden meer kaarten of pleegden 
vaker een telefoontje om te informeren hoe het ging. Een van de jonge remonstranten maakte tekeningen 
en stuurde die naar leden en vrienden die wat extra aandacht konden gebruiken. Zo probeerden we 
elkaar op afstand vast te houden. Het blijft volhouden en hopen op betere tijden. Wanneer de 
kerkdiensten weer in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden, kan ook het initiatief voortgang vinden, 
waarbij we een kaart sturen die door alle kerkgangers is ondertekend en waarmee we laten zien dat we 
meeleven met mensen voor wie het leven even niet meezit.  
 

5. Diaconaat 
Daar waar hulp nodig is, zoekt de Diaconale Commissie, namens en in samenspraak met de Gemeente, naar wegen, 
die hulp te bieden. Kernpunt hierbij is herkenbaarheid van de gekozen doelen, waarbij ook wordt bekeken of de 
bijdrage vanuit de Gemeente een wezenlijk verschil kan maken bij een project. Daarnaast houden leden van de 
commissie nauw contact met vertegenwoordigers van deze doelen. Een tweede pijler is noodhulp op projectbasis of 
na een persoonlijke aanvraag, die altijd vertrouwelijk wordt behandeld. In het afgelopen jaar werd vanwege de 
overheidsmaatregelen ook de wijze van collecteren aangepast. Er kon niet meer door onze collectanten worden 
gecollecteerd, maar kerkgangers doneerden na afloop van de dienst het collectegeld in een gereedstaande 
collecteschaal en na afloop van de digitale kerkdiensten was er een QR-code te zien waarmee men kon bijdragen. De 
opbrengst is steeds gelijk verdeeld over Diaconie en Gemeente. Het ontvangen bedrag voor de Diaconie werd volgens 
het opgestelde rooster bestemd voor het gekozen doel. In de dit jaar door de commissie opgestelde beleidsnotitie werd 
vastgelegd vanuit welke visie de commissie wil doneren, welke relatie de commissie heeft tot de Kerkenraad, de 
CoZa en de instelling Geloof & Samenleving en hoe men in overleg met de Kerkenraad een groot legaat wil besteden.  
 

6. Samenwerking 
In het voorjaar werd in het kader van het project ‘preken voor andermans parochie’ een dienst gehouden waarin 
rabbijn Albert Ringer preekte. De gezamenlijke zomerdiensten met de doopsgezinden vonden dit jaar alleen in ons 
kerkgebouw plaats. Nadat de omvang van de coronapandemie duidelijk werd, deden wij samen met andere kerken in 
Rotterdam mee aan het project ‘klokken van hoop’. Als teken van hoop en troost, om mensen met elkaar te verbinden 
en als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening, hebben van 18 maart t/m 5 mei om 12 uur 
ook onze kerkklokken geluid.  
 

7. Jongerenwerk 
In de afgelopen jaren hebben met regelmaat enthousiaste vrijwilligers de predikanten ondersteund bij het opzetten van 
activiteiten voor jongeren. Dat loopt een bepaalde periode goed, totdat er geen nieuwe jongeren meer toetreden tot de 
kring van deelnemers. Op dit moment is er daarom geen jongerenwerk binnen onze Gemeente, maar participeren we 
alleen in het studentenpastoraat in Rotterdam.  
 

8. Publiciteit, werving, beleid en toekomstperspectieven.  
Nadat het gemeenteleven tot stilstand was komen, ontwikkelde zich een enorme 
creativiteit om op een andere manier woorden ter bemoediging en inspiratie aan de 
eigen Gemeente te bieden en velen buiten onze Gemeente te laten zien wat wij te bieden hebben. Niet alleen is onze  

digitale presentie enorm toegenomen door Facebook, ons YouTube-kanaal, SoundCloud en met de actuele 
website, maar ook werd de frequentie van de nieuwsbrief en het kerkblad werden verhoogd. Op 
Facebook, met bijna 1500 volgers, worden dagelijks berichten geplaatst, veelal luchtig van toon, maar 
zeker serieus en met diepgang. Landelijke berichten worden daar gedeeld en er wordt geadverteerd voor 
activiteiten en kerkdiensten. Het Youtube-kanaal heeft ca. 300 abonnees, die daar de filmpjes van de 
kerkliederen en de kerkdiensten bekijken. Om de Gemeente zo goed mogelijk op de hoogte te houden van  

het kerkelijk werk, verscheen het kerkblad tweewekelijks met een aangepaste inhoud. Geen aankondigingen van 
activiteiten, maar korte verslagen over hoe leden en vrienden zich staande hielden in deze crisistijd en wat hen juist 
nu de inspiratie gaf dit alles aan te kunnen. Herkenbare verhalen, maar ook verhalen van bemoediging. Verhalen van 
Titus van Hille over de versieringen in de kerkzaal, waar we even niet konden samenkomen en die uiteindelijk zijn 
samengebracht in een mooi boekje. Er waren zelfgemaakte gedichten en cartoons, veel foto’s en inspirerende 
verhalen van onze predikanten. We zijn nog niet klaar met het bestrijden van deze coronacrisis, maar blijven hopen 
dat het nieuwe jaar verbetering brengt. Streven is, ook in het post-coronatijdperk een levende en levendige 
gemeenschap te vormen met zeggingskracht naar binnen en naar buiten. Daarbij zijn geestkracht, veerkracht en 
verbeeldingskracht nodig. We blijven elkaar vasthouden, al zit er nog even anderhalve meter tussen.  


