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Algemeen 

- Sinds december 2019 was onze gemeente vacant, de eerste maanden stonden volop in het 
teken van de beroepingsprocedure. Er werd een beroepingscommissie ingesteld, een profiel-
schets opgemaakt en de vacature werd geplaatst op de diverse websites. De procedure liep 
een aantal maanden vertraging op vanwege de coronamaatregelen. Toch is onze gemeente 
erin een geslaagd om, mede met behulp van en dankzij de moderne technologie de procedure 
tot een goed einde te brengen. Er werd met succes een beroep uitgebracht op ds. J. Fischer 
(predikant te Emmen-Zuid), die op 28 februari 2021 zal worden bevestigd. 

- Als gevolg van de beperkingen i.v.m. de pandemie konden veel (geplande) activiteiten geen 
doorgang vinden. Waar mogelijk werd, uiteraard met de geldende maatregelen op creatieve 
wijze geprobeerd om toch momenten van ontmoeting te organiseren. Tweemaal werd een 
koffieochtend gehouden in de buitenlucht. De Startzondag kreeg een sobere invulling, maar 
dankzij het mooie weer kon buiten een ontmoeting plaatsvinden. 

- Vergaderingen werden op gepaste afstand van elkaar georganiseerd. 

- In november werd door een aantal mensen van de groep ‘Bijbels Koken’ aan een groot aantal 
gemeenteleden soep gebracht. 

 
 
Kerkdiensten in coronatijd 

- Na het aankondigen van de (1e) lockdown werden de kerkdiensten stopgezet per 22 maart. 

- Het was mogelijk om heel snel een aansluiting te realiseren via kerkdienst gemist. Op 1e 
Paasdag waren wij voor het eerst online (audio) te volgen. 

- Toen de maatregelen werden versoepeld werden de kerkdiensten weer opgepakt per 7 juni. 
Uiteraard met inachtneming van alle voorwaarden en maatregelen die uitvoerig werden 
beschreven in een gebruiksplan. 

- De Gedachteniszondag werd op gepaste wijze gevierd met een kerkdienst in de ochtend voor 
max. 30 mensen en een inloopmiddag voor alle belangstellenden die ter nagedachtenis aan 
een geliefde een kaars konden aansteken in de kaarsenboom. 

- De werkgroep ‘Eredienst Anders’ heeft dit jaar twee diensten georganiseerd, een vóór en 
een ín coronatijd. Beide diensten waren zeer geslaagd. 

- Met de aanscherping van de maatregelen tijdens de 2e lockdown moesten wij helaas weer 
overschakelen op online diensten, zoals ook tijdens Kerstmis. 

- Het hele jaar door hebben wij een beroep gedaan op gastpredikanten. Slechts enkele keren 
lukte dit niet, door de kerkenraad werd dan de dienst verzorgd. 

 
 
Klavertje-4  

De samenwerking met de drie omringende gemeenten (Silvolde, Gendringen-Bontebrug en  
’s-Heerenberg-Zeddam) werd uitgebreid.  

- In de Stille Week werd elke avond gezamenlijk een Avondgebed gehouden, gevolgd door een 
gezamenlijke dienst op Stille Zaterdag.  

- Iedere woensdagavond is er een vesperdienst in een van de Klavertje-4 kerken.  

- De Pinksterdienst werd samen gevierd evenals een oecumenische dienst in juni en een 
seniorenkerstviering.  
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Pastoraat  

- Voor een aantal dagdelen per week werd een emeritus predikant bereid gevonden voor het 
(crisis)pastoraat. 

- Ouderlingen deden, waar mogelijk, bezoekwerk bij huwelijksjubilea e.d. Bezoekmedewerkers 
bezochten 80 plussers (op gepaste afstand).  

- Waar bezoek niet mogelijk was, werd telefonisch contact onderhouden. 
 
 
 
 
College van Diakenen  (CvD) 

- We zijn dit jaar gestart met 3 diakenen. Helaas moest één wegens familieomstandigheden 
stoppen. Toch hebben wij wel het e.e.a. kunnen realiseren. 

- Vanwege corona waren er geruime tijd online kerkdiensten, zodat niet fysiek kon worden 
gecollecteerd. Via het kerkblad en de website werd steeds het collectedoel met rekening-
nummer vermeld en de oproep aan de gemeenteleden om zelf te doneren. 

- Wij volgden het collecterooster van Kerk-in-Actie en daarnaast en daarnaast collecteerden 
wij voor lokale doelen. Samen met de PG Silvolde en Gendringen-Bontebrug agendeerden 
wij een aantal collectes per jaar voor het SchuldHulpMaatje(pc)project.  

- In het weekend waarin de Oogst-/Dankdienst plaatsvond, riepen wij gemeenteleden op 
producten in te leveren voor de Voedselbank. De opbrengst was fors en alles werd in dank-
baarheid door de Voedselbank aanvaard. 

- Een hoogtepunt voor ons was het tekenen van de lening-overeenkomst tussen onze diaconie 
en de stichting Het Dagelijks Bestaan in Zutphen (actief op het snijvlak van jeugdhulpverlening, 
sociale activering, zingeving, onderwijs en arbeid). In de loop van dit jaar wil iemand van deze 
organisatie in een kerkdienst in Terborg of Etten iets vertellen over de manier van werken 
met de groepen jongeren in Zutphen. Zo willen we onze gemeente meer betrekken bij wat 
we als diaconie doen. 

- Voor het volgend jaar zoeken we nieuwe bestemmingen voor vrijkomende gelden. Er is een 
aantal langlopende leningen, waarvan de looptijd op verschillende momenten stopt. 
Normaal gesproken wordt dan een nieuwe looptijd automatisch door het SKG vastgelegd, 
maar wij willen graag een overzicht van de bestedingen, want als er zich urgentere of – in 
onze ogen belangrijkere – doelen aandienen die de moeite waard zijn ze te steunen, moeten 
we de gelegenheid hebben daar eens goed over na te denken. 

- Onze diaconie heeft ook enkele stukken grond. Van de pachtovereenkomst van één van die 
stukken grond moet de pachtovereenkomst opnieuw vastgesteld worden. Dat is ook een punt 
van extra aandacht, omdat we in deze tijd ons natuurlijk steeds meer bewust worden van de 
problemen van het klimaat en de verduurzaming van onze maatschappij, dus ook de landbouw. 
Daarbij wordt het voor ons steeds belangrijker dat we verantwoorde keuzes maken. 

- Het seniorenreisje kon helaas (vanwege corona) niet doorgaan.  

- Wat wel kon doorgaan was de Kerstviering voor senioren, net vóór de tweede lockdown, en 
de aanwezigen waren zeer positief hierover. 

- Een speerpunt voor 2021 is om te komen tot meer structuur en een betere takenverdeling, 
waarmee inmiddels is gestart. 
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College van Kerkrentmeesters  (CvK) 

- De toren van de kerk in Terborg is volledig gerestaureerd het afgelopen jaar (houten delen 
vervangen en geschilderd, de klokwijzers opnieuw verguld, etc.), dit was een omvangrijke 
klus en grote kostenpost.  

- Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans. 

- De jaarrekening 2019 is in verband met Corona eerst in concept in FRIS ingevoerd (en mooi 
binnen de gestelde termijn). Kort daarna ontvingen wij van het CCBB een akkoord.  
In september zijn alsnog de benodigde verklaringen getekend en bij het CCBB ingediend. 

- Er is een begroting voor 2021 opgesteld, deze is in het online programma van PKN ‘FRIS’ 
ingevuld. De begroting heeft op onze website ter-inzage gestaan en is na ondertekening door 
de kerkenraad ingediend en geaccordeerd door het CCBB. 

- In verband met de beperkingen door Corona, heeft er dit jaar geen gemeenteavond plaats 
gevonden om de begroting en jaarrekening toe te lichten. 

- De taken met betrekking tot het algehele beheer van de begraafplaatsen worden langzaam 
aan verdeeld over meerdere verantwoordelijke personen, het is namelijk een omvangrijke 
taak, welke tot op heden op één persoon rustte. Dit zal ook in 2021 nog verder vorm krijgen. 

- De pastorie is na vertrek van de dominee afgelopen jaar enige maanden verhuurd geweest. 
In aanloop naar de komst van dominee Fischer begin 2021 is de tuin alvast in het najaar 
opgeknapt. 

- De archivering van CvK documenten vindt digitaal online plaats, dit verhoogt de toegankelijkheid, 
samenwerking en is toekomstgericht.  

- Afgelopen jaar zijn een aantal vergaderingen niet doorgegaan vanwege de COVID pandemie, 
na enige tijd hebben wij dit wel weer hervat, maar met de benodigde voorzorgsmaatregelen. 

- De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters heeft in de laatste vergadering van het 
jaar afscheid genomen. Vanaf januari 2021 is er een nieuwe voorzitter en tevens nog een 
nieuwe kerkrentmeester te verwelkomen. 
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