Jaarverslag seizoen 2020-2021
Waardevol Leven Gemeente, 24 september 2021

Gemeenteavond 22 maart 2021
Dit seizoen was alles anders dan anders. Vanwege Covid-19 en de RIVM maatregelen daaromtrent
vond de gemeenteavond dit seizoen pas plaats op maandag 22 maart 2021 i.p.v. 6 oktober 2020,
zoals in eerste instantie de bedoeling was. Hierbij kon je via de livestream de vergadering volgen of
op aanvraag in de zaal.
Het voorgenomen besluit wat op de extra vergadering van 2 juli 2020 is gecommuniceerd om
Christiaan Beukema en Karlien Elzes te beroepen als voorganger en mede-voorganger van de
Waardevol Leven Gemeente is na de zomervakantie in werking gesteld. In het seizoen 2020-2021
nemen we een jaar de tijd om te groeien van herkenning naar erkenning van de roeping van
Christiaan en Karlien.

Bijzonder seizoen / Jaaroverzicht
Zoals al werd genoemd was dit een bijzonder seizoen. De wekelijkse bijeenkomsten zijn live in de
kerkzaal, na de zomervakantie beginnen we met maximaal 100 personen en de livestream. Op
zondag 30 augustus is de startzondag en hebben we een generatiedienst waar
het jaarthema bekend wordt gemaakt: “Schijn in mij, schijn door mij.”
Vervolgens starten we het nieuwe seizoen met een week van vasten en
bidden. Van 6 t/m 13 september 2020 hebben we als gemeente een week
apart gezet om God te zoeken.
Op zondag 4 oktober hebben we een feestelijke doopdienst.
Vanaf 11 oktober wordt het bezoekersaantal verlaagd naar 30 mensen. Dat
betekent dat de meeste mensen de diensten nu online volgen via de livestream.
De kerstnachtdienst is buiten opgenomen en gelivestreamd. In kleine setting werden er kerstliederen
gezongen en het kerstverhaal verteld. Heel sfeervol!
Op zondag 27 december hebben we een getuigenisdienst, waarin verschillende mensen hun verhaal
met ons delen.
Op 30 december organiseren de tieners een Oliebollen drive-in om geld in te zamelen voor Pas cu
Pas.
De jaarteksten zijn deze keer verstuurd naar alle mensen die bij ons in het bestand staan, i.p.v. ze op
het podium neer te leggen.
In de week van 17 t/m 24 januari is het de landelijke Week van gebed. Thema ‘Blijf in mijn liefde’. In
ons gebouw is elke avond vanaf 20:00 uur een bidstond.
Op eerste Paasdag, zondag 4 april, houden we een doopdienst in de ochtenddienst!
De jaarlijkse gemeenteavond wordt gehouden op maandag 22 maart; op dinsdag 30 maart een
financiële avond.
Op zondagmiddag 28 maart 2021 om 13.00 uur is er digitaal voor groep 6, 7 of 8 het 'super gave
party spel' georganiseerd.
In het weekend van 24 en 25 april zijn Gerard en Lydia de Groot bij ons in de gemeente geweest en
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hebben ons bediend.
Op zondag 25 april is er na de dienst een Walk Through voor de kinderen, het thema van de Walk
Through is Oranje Boven.
In april/mei is er een gemeente-brede enquête gehouden, waarmee de oudsten en adviseurs in de
breedste zin de gemeente aan het woord willen laten, omdat we samen willen bouwen en groeien.
In mei is een begin gemaakt met het veranderen van het plein voor de kerk. Voor de ruimten van
Tante Muis langs is o.a. gras, (speel)tegels en speelmogelijkheden aangelegd.
Op dinsdag 22 juni organiseren de vier kerken in Loppersum een Gebedsbijeenkomst in aanloop naar
Groningenzondag op zondag 27 juni.
Op zondag 4 juli, de afsluitzondag, is er een Eindfeest voor de kinderen.
Gelukkig hebben we wel elke zondag dienst, John Bosker en Rick Hoogstra waren er elke week om de
livestream te verzorgen. Voor de kinderen wordt er vanaf november in de week op woensdag een
filmpje online gezet, waarin een boek wordt voorgelezen door verschillende mensen (Lia, Truus,
Bianca, Alinda, Kees Bos, Ellen en John) en vanaf januari is er wekelijks een filmpje te zien tijdens de
zondagochtenddienst over de belevenissen van Bart en Roy (gemaakt door Hendrik, Elske en Lemuël
Uuldriks) en een lied wordt gezongen (door Carla, Cato en Rosa). En John maakte en plaatste
wekelijks de filmpjes voor de kinderen op YouTube!
Pas halverwege juni 2021 mochten er weer meer mensen naar de samenkomsten komen.

Bijzondere projecten
Om de saamhorigheid in de gemeente te benadrukken, is er met Kerst 2020 en Pasen 2021 een
Advents- en Paasproject in de gemeente.
Met Kerst wordt er een Adventspakket uitgedeeld, 24 dagen voor kerst, om samen toe te leven naar
Kerst door elke dag een cadeautje uit te pakken met een bijpassende tekst erbij.
En met Pasen wordt er in de veertigdagentijd voor Pasen een Paastas rondgedeeld, waarin je elke
zondag tot aan Pasen een cadeau mag openen wat betrekking heeft op de voorbereiding voor Pasen.
Beide projecten zijn erg gewaardeerd door de WLG-ers.

Sprekers die dit seizoen bij ons hebben gesproken:
Van ‘buiten’: Mattheus van der Steen, Sven Leeuwestein, Menno Colijn, Ruben Flach, Bert Piet, Wim
Hoddenbagh, Kees Goedhart, Gerard de Groot en Esther Vorsterman van Oijen. Uit onze eigen
gelederen: Jonathan Vergauwen, Christiaan Beukema, Wiebrand van Weerden, Karlien Elzes en
Marcel Meems.

Door-de-weekse-activiteiten
Net zoals aan het einde van het vorige seizoen zijn er veel vergaderingen en teambijeenkomsten niet
doorgegaan of vanaf huis d.m.v. een virtuele ontmoeting (via Zoom o.i.d.). Het gebedsteam is wel
elke week bij elkaar geweest (op 1,5 meter afstand) en ook het muziekteam repeteerde gewoon. Ook
de Israël-gebedsavonden zijn altijd doorgegaan, maar wel in aangepaste vorm.

Actie jeugd
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De tieners zijn nog steeds verbonden met en actief voor Pas cu Pas, een stichting die zich inzetten
voor Roma jongeren in Reghin (Roemenië) en omliggende dorpen. In de herfstvakantie van 2021
gaan ze er naartoe. Inmiddels is er al een stuk grond aangeschaft in Reghin. Ze zijn nu bezig met de
voorbereidingen van de reis.

Veranderingen
In de afgelopen periode hebben we op verschillende plekken nieuwe mensen mogen verwelkomen.
Aan het begin van het seizoen stopt Priscilla Brouwer als afdelingshoofd Kinderwerk. Elske Uuldriks
heeft dit van haar overgenomen. Christiaan en Marjon Beukema hebben het stokje van
afdelingshoofd Aanbidding overgegeven aan Iwan Kuipers. En na het stoppen van Kees en Petra
Dekker in september 2019 als afdelingshoofd Levensgroepen heeft de oudstenraad deze plek eerst
overgenomen. Ondertussen zijn we blijven uitkijken naar nieuwe afdelingshoofden. We zijn erg blij
dat we Niels en Bianca Bos bereid hebben gevonden om deze plek in te nemen!
In het oudstenteam is Marko Kloosterhof gestopt als oudste per 1 januari 2021 en is nu toegevoegd
aan onze adviseurs.
Peter Grashuis en Marcel Meems zijn begonnen als aspirant-oudste, zij lopen eerst een jaar mee.
Vanaf april is het hostteam uitgebreid met een aantal enthousiaste WLG-ers: Bianca Bos, Alinda
Broekema en Michel Penninga.

Verdere gebeurtenissen:
We hebben 2 doopdiensten gehad, waarin 5 mensen gedoopt zijn:


Op 4 oktober zijn Michel Penninga, Bennie & Geanne Sterenberg en Willem Toornstra (de
laatste drie van een andere gemeente) gedoopt.



Op 4 april is Miranda Haak gedoopt.

We hebben 1 opdraagdienst gehad, waarin 1 kindje is opgedragen:
Op 2 mei is Joanne Milou, dochter van Mark en Mariska Meima opgedragen.

Er zijn 4 kinderen geboren:
Op 9 februari is Louise Sarah geboren, dochter van Elzo en Marijke Zuidema
Op 12 februari is Anna Saar geboren, dochter van Peter & Marleen van der Zwaag
Op 26 februari is Marit Eva geboren, dochter van Laurens & Bettie Persoon
Op 16 juni is Sara Elina geboren, dochter van Michel en Marleen Penninga

We hebben 3 jubilea gevierd:


Op 3 februari waren Rudolf & Esther Veldkamp 40 jaar getrouwd



Op 24 mei waren Annemieke Brouwer en haar man 25 jaar getrouwd



Op vrijdag 11 juni waren Henk & Martha Bol 45 jaar getrouwd
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Er zijn geen huwelijken ingezegend dit seizoen.
Op 25 april is Joram, de zoon van Jan Gerrit en Annie Dekker, overleden.
Op 11 mei is Laura, de dochter van Jacques Haaksma en Alies Kap, overleden.
Op 13 augustus is Johan Lommerts overleden op de gezegende leeftijd van 92 jaar.
We mochten 9 nieuwe mensen welkom heten (tenminste zij die zich ingeschreven hebben in
mijnWLG). Er zijn 11 mensen die zich hebben uitgeschreven.
Janet Bolt-Brouwer heeft afscheid genomen van de gemeente na jarenlang deel van onze gemeente
te zijn geweest. En ook Gert & Anneke Veenstra hebben afscheid genomen van de gemeente, na
jarenlang een relatie op afstand te hebben gehad, ze wonen al jaren in Duitsland als zendelingen.

Loppersum, 24 september 2021

Ina Venema- Kuiper
(secretaresse Waardevol Leven Gemeente)
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