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Voorwoord
In dit jaarverslag kijken we terug op de gebeurtenissen in 2020.
We beginnen het jaar nog met gewone samenkomsten in het Scheepke.
Wanneer de coronapandemie in alle hevigheid losbarst, besluiten we om de diensten digitaal
te gaan houden met het programma ZOOM. Het valt niet altijd mee om iedereen ingelogd te
krijgen, soms is er geen beeld of geluid bij een enkele deelnemer. Jan blijkt onstuitbaar in het
oplossen van de diverse problemen. We worden gelukkig ook steeds handiger in het werken
met de nieuwe mogelijkheden. Laten we eerlijk zijn, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat is het
fijn om Aart en Ronie op deze wijze eens wat vaker te zien en te horen! Een uurtje later beginnen
is ook best prettig.
Adri van der Berk hoeft ook geen drieënhalf uur te rijden om in Alblasserdam te spreken.
Aan de andere kant missen we wel het samenzijn. Na de eerste coronagolf kunnen we in
september weer samenkomen en de uitgestelde jaarvergadering houden. Met de tweede golf
worden de regels nog strenger. We mogen wel diensten houden, maar besluiten weer om dit
vanwege de gezondheidsrisico’s voor een aantal gemeenteleden niet te doen en hervatten de
ZOOM diensten.
Dit betekent niet dat het Scheepke niet gebruikt wordt, integendeel. De Bethabara gemeente
maakt dankbaar gebruik van de beschikbare ruimte op de zondag. Er worden soms vijf diensten
gehouden vanaf 9:00 tot 22:00 uur! Later begint de CGA met streamingdiensten. We kunnen in
het najaar ook oefenruimte aanbieden aan het kinderkoor Samuël, dat niet meer in de andere
kerken mag oefenen vanwege de Covid regels. Wat is het een zegen om dan een eigen gebouw
te hebben! Het viel niet mee om ze in de drukbezette agenda te plaatsen. Maandag catechisatie,
dinsdagavond en donderdagavond en soms ook vrijdagavond Bethabara samenkomsten.
Woensdagavond hele gebouw met samenkomst CGA. Soms moet je gewoon om hulp vragen.
Wanneer het antwoord in je hart dan zo duidelijk is: “Laat de kinderen tot mij komen en
verhindert ze niet”, dan weet je ook dat je vol moet houden. De eerste avond was ik zelf
aanwezig om het koor wegwijs te maken. En ik kan vertellen dat het heel ontroerend was om
de lofprijzing uit de monden van deze kinderen te horen. Zeker op een moment dat de
lofprijzing verstomd is in zoveel kerken.
Op 5 maart is er een uitvoering geweest en op dit moment wordt er gewerkt aan een CD. Het
koor wil graag vast blijven oefenen in 't Scheepke.
Aan het eind van het jaar 2020 is er een nieuwe Sabbatsgemeente die op de zaterdagochtend
gaat samenkomen.
De extra huurinkomsten kunnen we goed gebruiken voor de ondersteuning van onze
zendelingen. Het is bijzonder om elk jaar weer te zien hoe de benodigde middelen ruimschoots
binnenkomen.
We mogen God dankbaar zijn dat onze leden niet ziek zijn geworden door de Covid-19.
Helaas hebben enkele leden hun lidmaatschap beëindigd en zijn een paar leden niet langer in
staat om de diensten te bezoeken. We hebben een bijzonder trouwe groep, maar deze begint
nu wel erg klein te worden.
Goed om deze zorg voor de toekomst met elkaar te bespreken.
Gelukkig weten we hoe dit eindigt: “Wat de toekomst brengen moge, ……………. Amen!
Namens het bestuur van de Evangelische Gemeente ‘t Scheepke,
Arno van der Lecq
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Agenda
Algemene Ledenvergadering 28 juni 2021
1.

Opening

2.

Door de leden ingebrachte agendapunten.

3.

Notulen algemene ledenvergadering 28-09-2020

4.

Bestuursverkiezing

5.

Jaaroverzicht secretaris

6.

Financiën

7.

Onderhoud/verhuur gebouwen

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Aftredend: Wim Fiole - reeds afgetreden
Jan Verkerk - herkiesbaar als oudste
Steven Verkerk - herkiesbaar als penningmeester
Voorgedragen als bestuurslid: Maroeska Geerdsema

Jaarrekening 2020
Verslag kascontrolecommissie
Verlenen décharge
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
28 september 2020 in ’t Scheepke te Alblasserdam
Aanwezige raadsleden: Arno van der Lecq, Jan Verkerk, Steven Verkerk en Corrie
Geerdsema.
Met kennisgeving afwezige raadsleden: Wim Fiole.
Aanwezige leden: 11
Met kennisgeving afwezige leden: 4
1.
Opening
In Hebreeën 7 wordt gesproken over een geestelijk anker. Al is de oceaan nog zo diep,
het anker raakt de bodem om het schip tot rust te laten komen. Je hebt dan ook een
lang ankertouw nodig. Jezus is ons geestelijk anker en aan Hem kunnen we ons allemaal
vasthouden.
Hierna vraagt Jan een zegen voor de avond en zingen we Mijn Anker.
2.
Door leden ingebrachte agendapunten.
Er zijn geen agendapunten ingebracht.
3.
Notulen algemene ledenvergadering 25 november 2019.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, dus worden de notulen goedgekeurd, getekend en
geparafeerd.
4.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Corrie Geerdsema.
Er zijn 19 stembriefjes verzonden en terugontvangen 15, die allen Corrie hebben
herkozen.
5.
Jaarverslag
Het jaarverslag van de secretaris wordt doorgenomen. Arno deelt mede dat de diensten
van Ashuv Eleicha zijn gestopt. De cursus Hebreeuws zal doorgaan, maar daar worden
we nog over geïnformeerd.
De naam van st. Ikabod is gewijzigd in: st. Bethabara, dit betekent plaats om over te
steken.
Alle andere verslagen worden doorgenomen.
6.

Financiën

Jaarrekening .

De staten worden doorgenomen. Helaas is er maar weinig rente ondanks het hoge
bedrag dat op de bank staat. De huren worden allemaal netjes voldaan.

Begroting.

Sinds juli heeft de CGA € 25,= meer overgemaakt.
Er is geld gereserveerd voor een nieuwe laptop.
Voor Roni Deelen is inmiddels een bedrag gereserveerd.

Verslag kascontrolecommissie.

Arno leest het verslag voor, waarna hij aan de leden vraagt om décharge te verlenen.
De ledenvergadering stemt hiermee in, zodat hierbij décharge wordt verleend.
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7.
Onderhoud/verhuur gebouwen.
De CGA is medegebruiker en betaalt een bijdrage, dus geen huur, zij delen in de kosten
en maken schoon en repareren, wanneer nodig. Het grote onderhoud is dit jaar i.v.m.
corona achterwege gebleven.
De huur van Asuv Eleicha is gestopt. St. Ikabod heeft in de coronatijd 4 of 5 diensten op
zondag.
Van kinderkoor "Samuël" is een verzoek gekomen om een ruimte te huren om te
oefenen. Afgesproken is dat zij op donderdag kunnen oefenen voordat St. Bethabara
de ruimte nodig heeft.
De panelen die aan de zijkant lagen opgeslagen zijn inmiddels via marktplaats verkocht.
Het geld dat we hiervoor hebben gekregen (€ 700,=) wordt gedoneerd aan Mercy Ships.
Het plan was om dit jaar het schilderwerk aan te pakken; dat is helaas niet gebeurd. We
gaan nu een offerte aanvragen om het werk te laten doen.
Afgelopen weekend heeft een Messiaanse gemeente (naam te moeilijk) in ons gebouw
op vrijdag en zaterdag een dienst gehad. De leden van deze gemeente wonen
voornamelijk in Nieuw Lekkerland. Zij hebben in H.I.Ambacht een zaal.
8.

Rondvraag

Maya: Vraagt hoe het met Cor en Tini van Pelt gaat? Afgelopen zondag waren zij voor

het laatst en hebben kenbaar gemaakt hun lidmaatschap te willen beëindigen. Ook
heeft Pietje Verseveld aan Jan laten weten haar lidmaatschap te willen beëindigen.
Jan: Vraagt om een nieuw kascontrolelid. Leny van der Lecq is volgend jaar nog lid en
Maya Swart heeft zich aangemeld als nieuw lid.
9.
Sluiting.
Arno besluit de avond met dankgebed.
Goedgekeurd en ondertekend in de Algemene Ledenvergadering van ......-......-2021.
A.A. d.d. Lecq (voorzitter)

C.H.Geerdsema-van Anrooij (secretaris).
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Jaaroverzicht 2020
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
1e Penningmeester:
2e Penningmeester:
Bestuurslid:

A.A. van der Lecq
C.H. Geerdsema-van Anrooij
J. Verkerk
S. Verkerk
W. Fiole

Vergaderingen.

Dit jaar heeft het bestuur 6 maal vergaderd. Door alle coronamaatregelen waren er 3
vergadering in 't Scheepke en de andere 3 waren via zoom. Er was één Algemene
Ledenvergadering; door corona was deze pas op 28 september 2020. Vergaderingen
met de CGA gingen door corona niet door.

Leden.

In januari 2020 hadden we 26 leden. Dit jaar is ons 1 lid ontvallen; op 2 december is op
86 jarige leeftijd Rika de Bruijn overleden.
Dit jaar hebben ook 3 leden hun lidmaatschap opgezegd en wel Cor en Tini van Pelt en
Pietje Verseveld.

Diensten.

Dit jaar is een heel vreemd jaar geweest. Op 12 maart heeft de Raad besloten om geen
diensten meer in 't Scheepke te houden. Dit allemaal door de coronamaatregelen. Door
Jan Verkerk is er toen nagedacht en gewerkt aan een manier om digitaal de dienst te
kunnen volgen. Op 5 april was het zover en konden we allen inloggen. Het werkte heel
goed en de sprekers hebben veelal hieraan meegewerkt. Op 19 juli hadden we weer
dienst in 't Scheepke, waarin we ook het Avondmaal hebben gevierd. Ook in september
hebben we een paar maal in 't Scheepke een dienst gehouden. In oktober zijn we weer
overgestapt op zoom en dat was op 31 december nog steeds zo.
We hebben nog wel op 5 januari een dienst kunnen houden met een maaltijd na de
dienst.
Ondanks de corona hebben we op 10 september een thema avond (wel aangepast)
kunnen houden. Spreker was Oscar Loohuis.

Activiteiten.

Helaas ook door de corona zijn de bidstonden en de inloopmiddagen dit jaar vervallen.
Wel is de Week van Gebed (20-25 januari) doorgegaan met op vrijdagavond de
Bijbelquiz. Een aantal mensen van onze gemeente hebben hieraan meegedaan en we
eindigden op de derde plaats met 143 punten (na een gedeelde 1e plaats met 145
punten).
Zoals zo veel gemeenten zijn er door de coronamaatregelen veel activiteiten niet
doorgegaan. Maar door de kunde van de techniek van Jan (daar mogen we wel even
melding van maken) hebben we toch iedere zondag een dienst gehad en zelfs met een
zangdienst. Heel fijn was het dat Aart Deelen via zoom ook enkele keren kon spreken.
Zo zijn er dus toch veel dingen geweest waar we God voor mogen danken en we bidden
dat deze corona crisis snel weer minder mag worden. Maar we mogen ons gezegend
weten, ook in het volgende jaar.
Corrie Geerdsema (secretaris)
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Oudste
Beste Allemaal,
2020 begon niet helemaal zoals ieder jaar gewoon begint, want in december 2019
hadden we voor het laatst senioren gehad en begonnen we dit jaar er langzaam om te
kijken hoe we dit op konden volgen met gezellige en ook leerzame middagen met
workshops of zo.
Wel zijn alle leden zoveel mogelijk elke week aanwezig en wat onze ervaring is dat dit
niet uit gewoonte is maar omdat men gevoed wil worden door het woord dat gesproken
gaat worden.
Dit jaar was ook weer bijna volledig gevuld met sprekers, met dank aan Corrie
Geerdsema, die dit verzorgd heeft.
De bidstonden waren ook elke keer weer goed bezocht 1x in de 14 dagen een
dinsdagavond, totdat ineens eind februari Corona in opkomst kwam, wat niet lang
daarna in een pandemie veranderde en de dienst op 8 maart 2020 met Henk Fijnenberg
ineens de laatste in 't Scheepke zou zijn.
Dit was voor ons even heel snel schakelen hoe we dit verder op zouden gaan pakken.
Na een aantal telefoongesprekken de weken hierna met de leden was al snel duidelijk
dat men toch een dienst wilde daar men de live diensten misten.
Omdat Zoom voor mij niet onbekend was, omdat Ellie hier ook mee werkte door het
volgen van workshops, leek mij dit wel een geschikt programma en ik ben hiermee aan
de gang gegaan.
Na een flink aantal testen en veel instructies doorgeven en ook thuis bij een aantal
mensen alles instellen en testen was op zondag 5 april de 1e online samenkomst met
spreker Jan Verschoor, dat na wat opstart problemen bij sommige mensen toch gelukt
was kon deze dienst beginnen en dat de eerste was van een lange reeks, zoals later zou
blijken.
Om de diensten zo veel mogelijk door te laten gaan zijn alle sprekers gebeld over hoe
we verder zouden gaan. Er waren 2 sprekers die niet mee wilde doen met Zoom.De
andere sprekers hadden er gelukkig geen problemen mee en hebben zoveel mogelijk
op de afgesproken data het woord gesproken.
Waar wat gaten vielen werden deze met andere sprekers die wel wilden spreken
opgevuld en waar helemaal geen spreker beschikbaar was, hebben we deze met een
You-tube spreker opgevuld. Dit was gelukkig maar 3x nodig als ik me niet vergis.
Fijn was ook dat het al snel de normale diensten werden zoals we die gewend waren:
opening met gebed, de zangdienst, elke keer door iemand die normaal ook de
zangdienst deed, het woord door de sprekers en eindigen met gebed en de zegen.
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In juli (4x) en augustus (1x) weer diensten in ’t Scheepke gehouden daar het onder
voorwaarden weer mocht, maar de meeste mensen voelde zich er niet echt prettig bij,
dus weer terug naar de Zoom diensten.
Llater in September nogmaals een poging gedaan met diensten in ’t Scheepke te
houden, maar na 3 diensten weer terug naar de Zoom diensten omdat de Corona weer
heftiger werd, ook hier in Alblasserdam.
Als ik het zelf eerlijk mag zeggen ben ik blij dat we onze diensten op deze manier
konden doen; we zagen elkaar konden, spreken met elkaar en ook werden er aan het
einde van de dienst veelal leuke gesprekken gevoerd, maar soms ook heel serieuze en
aangrijpende dingen met elkaar gedeeld.
Het voordeel van Zoom was ook dat we wat meer konden genieten van het spreken
door Aart Deelen en Adri van den Berk,wat onder normale omstandigheden meestal
maar 1 keer per jaar gebeurde..
Ook voor Martin Lelie was dit een uitkomst om ook op deze manier het woord te delen
met ons en als het nodig was ook extra kon spreken.
Hoewel het voor mij veel werk was/is om deze Zoom diensten te doen, ben ik blij dat
de Heer er elke keer weer bij was en veel zorgen van ons weg nam in veel situaties.
Het enige wat ik persoonlijk in deze tijd wel miste was het Avondmaal, maar goed daar
zijn we ook overheen gekomen.
Verder waren ook Maroeska en Steven een gezegende aanvulling voor onze gemeente,
ook in deze corona periode, met het maken van de speciale roosters en het spreken van
het woord en het doen van de zangdiensten.
De extra diensten welke voor dit jaar door Wim Fiole georganiseerd waren werden de
eerste 4 in het 1e gedeelte van het jaar allemaal afgelast, het 2e gedeelte van dit jaar
stonden ook 4 avonden ingepland hiervan zijn er 2 door gegaan en 2 afgelast, ondanks
de beperkingen waaronder deze door gegaan zijn waren dit gelukkig zeer geslaagde
avonden.In het 2e gedeelte zijn er onder de geldende corona regels wel 2 van de 4 extra
diensten nog doorgegaan.Dit waren in september een avond met Ds. Oskar Lohuis en
in december met Ds. Kees van Velzen. Beiden heel gezegende en leerzame avonden.
Ook willen we alle andere mensen die niet genoemd zijn en altijd helpen met
werkzaamheden die altijd weer moeten gebeuren als aanvulling/voorbereiding op de
dienst van welke aard dan ook bedanken.
U allen willen wij op deze manier bedanken voor uw inzet en hulp en Gods zegen
toewensen dat u dit elke keer weer met liefde doet.
Rest ons alleen Jezus te bedanken voor al deze zegeningen voor dit afgelopen jaar, en
u nog te zeggen dat we ook dit komende jaar weer met elkaar als één lichaam met
Jezus als Hoofd van onze gemeente verder zullen gaan.
Jan en Ellie Verkerk
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Website

Beste broeder en zuster,
Zoals u weet is de website van onze gemeente al meer dan 11 jaar actief op www.tscheepke.nl
Het laatste jaar zijn er i.v.m. de corona pandemie weinig activiteiten geweest en zijn alleen de
hoogst noodzakelijke data bijgehouden.
De preken zijn voor zover als het mogelijk was opgenomen en op de website gezet bij de
diensten van 2020.
Ook is er een nieuwe player op de website gezet om de preken af te luisteren omdat de
huidige player niet meer ondersteund werd.
Het voordeel van deze nieuwe player is dat de preek ook direct door u kan worden
gedownload op uw PC of tablet of telefoon en u deze dan later als het uit komt kan
beluisteren.
Hierdoor wordt de historie van de preken voorlopig even beschikbaar vanaf 2019.
De rest van het archief vanaf 2010 blijft bestaan en is op aanvraag te verkrijgen.
Zoals u weet staat er een link naar leden.
Als u interesse heeft en hier ook gebruik van wilt maken laat het dan aan mij weten dan kan
ook uw persoonlijke wachtwoord actief gemaakt worden en kunt u ook hiervan gebruik
maken.
Tevens hopen wij dan ook op een reactie van uw zijde betreffende de kwaliteit van de website
om deze nog mooier en uitgebreider te maken.
Jan Verkerk
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