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Jaarverslag 2019-2020 Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN) 

 

Bijgaand vindt u een beknopt overzicht van de uitgeoefende activiteiten 

over het jaar 2019 en 2020. 

 

Eredienst en pastoraat 

De eredienst is het afgelopen twee jaar de plek van samenkomst voor de 

gemeente gebleven. We hebben alle zondagen en de kerkelijke 

feestdagen diensten kunnen houden, vanaf half maart 2020, liep dat 

anders. Zie daarvoor de paragraaf Corona. 

Tijdens 7 van de diensten hebben we ook het Heilig Avondmaal mogen 

vieren. 

We drinken elke laatste zondag van de maand gezamenlijk koffie, na 

afloop van de dienst, tot half maart 2020. 

De Hemelvaartsdienst wordt gezamenlijk met de gemeente van Abbenes 

gevierd. De dienst wordt het ene jaar in Abbenes gehouden en het andere 

jaar in Bennebroek. Er wordt aansluitend aan die dienst afgesloten met 

het gezamenlijk koffiedrinken. 

 

Onze gemeente heeft deelgenomen aan diverse oecumenische diensten. 

In het najaar hebben we de gezamenlijke Vredesdienst mede vorm 

gegeven. Onze predikant en een aantal gemeente leden zijn bij de 

voorbereiding en de dienst zelf betrokken en wordt in een van de vier 

betrokken kerken gehouden. 

 

Onze predikant en de pastorale medewerker hebben het pastoraat 

verzorgd en veel bezoekwerk verricht. 

 

De Hervormde Vrouwendienst bezoekt ook veel gemeenteleden en heeft 

via kaartjes aandacht voor gemeenteleden en de oudere mensen uit de bij 

de kerk behorende dorpen: Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek. 

 

Corona 

Half maart 2020 kwam Nederland in een lockdown terecht vanwege de 

verspreiding van het virus Covid-19. 

De kerkdiensten werden daardoor ook stil gelegd. Na 2 weken zijn de 

diensten in onze kerk weer opgestart, via de online verbinding op 

kerkomroep. Via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 

kunnen de gemeenteleden de dienst volgen en alle leden zijn op de 

hoogte gebracht. Diegene zonder een internetverbinding hebben op hun 

verzoek een kerkradio geïnstalleerd gekregen. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159
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De liturgie wordt elke week aan veel gemeenteleden en luisteraars van de 

online diensten verzonden. Elke week wordt de liturgie geplaatst op onze 

website en op onze facebook pagina. In de maanden april en mei heeft de 

kerkenraad een protocol opgesteld. Vanaf 1 juli 2020 werden de diensten 

in de kerk (coronaproof) opgestart. Per 8 juli werd het ook weer mogelijk 

om te zingen. De aanwezigen melden zich voor de kerkdiensten aan. De 

liturgieën worden nog steeds verzonden. De liturgie wordt nog steeds elke 

week op de website geplaatst en op facebook. Het blijkt dat hierdoor het 

aantal luisteraars voor de kerkdiensten is gegroeid. Hoe lang de 

coronamaatregelen aanhouden is onbekend, maar voor onze gemeente is 

het mogelijk gebleken, toch samen kerkdiensten te houden in een online 

en offline variant. 

 

Overige activiteiten 

Zomerzangavonden 

In 2019 zijn er diverse zangbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn 5 

zomerzangavonden gehouden en een kerstsamenzang. Op deze avonden 

en middag komen gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente die 

graag bekende geestelijke liederen zingen. De voorbereidingscommissie 

zoekt uit de beschikbare bundels liederen uit en stelt een diverse liturgie 

samen. Voorafgaand aan het zingen wordt een PowerPointpresentatie op 

de muur geprojecteerd; de getoonde teksten met mooie foto’s geven stof 

tot nadenken. 

Halverwege het zingen wordt een gedicht voorgedragen. Na afloop van 

een aantal van deze zangavonden wordt koffiedrinken georganiseerd. Na 

de kerstsamenzang hebben een aantal gemeenteleden op warme 

chocolademelk en Glühwein getrakteerd en kregen we krentenwegge; een 

zeer gewaardeerde actie. 

Vanwege Corona zijn de zomerzangavonden in 2020 ingevuld door een 

online orgel- en zangavond. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest (zonder 

gemeenteleden) waarin afwisselend orgelspel en zang te horen was. De 

kerstsamenzang zal naar alle waarschijnlijkheid om dezelfde wijze worden 

vormgegeven. 

 

Kerknieuws 

Er zijn jaarlijks 12 exemplaren van het kerkblad genaamd Kerknieuws 

uitgebracht. In dit blad wordt het nieuws uit de gemeente doorgegeven 

aan de lezers. Naast het kerkblad, worden elke zondag de mededelingen 

op de kerkmuur (via de beamer) geprojecteerd van gemeenteleden die in 

het ziekenhuis zijn opgenomen, dan wel weer thuis zijn gekomen. In de 

coronatijd is werd de beamer niet gebruikt.  
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Om de gemeente en iedereen daarbuiten van informatie te kunnen 

voorzien wordt gebruik gemaakt van de website 

www.hervormdpknbennebroek.nl. Verder kent de gemeente een 

facebookpagina, waarop de alle diensten en bijeenkomsten worden 

aangekondigd en er met bezoekers van de pagina kan worden 

gediscussieerd. 

 

De hervormde vrouwendienst (HVD) heeft het afgelopen jaar een aantal 

activiteiten verzorgd: 

- In 2019 werd een busreis georganiseerd. 

- De woensdag voor Pasen organiseert de HVD een Paasmaaltijd. Voordat 

deze broodmaaltijd met zelfgemaakte groentesoep kan worden 

genuttigd wordt eerst een Paasliturgie doorlopen. 

- De laatste woensdag voor Kerst vindt een Kerstmiddag plaats. Hier 

komen de voornamelijk oudere gemeenteleden (en anderen) bij elkaar 

en doorlopen een Kerstliturgie. 

- Door een aantal dames uit de gemeente wordt gebreid of gehaakt. De 

producten worden vervolgens naar Oost-Europa gebracht om daar 

mensen te helpen. Ten behoeve hiervan wordt er garen ingezameld. 

- Verder worden er onder leiding van de pastorale medewerkster elke 

maand bijeenkomsten gehouden waarin het gebed en gesprek centraal 

staan. 

Vanwege Corona zijn de HVD-activiteiten in 2020 beperkt van aard 

geweest. 

 

Open monumentendag 

In het Open Monumentenweekend is de kerk op zaterdagmiddag 

opengesteld. Bezoekers kunnen de kerk bekijken, luisteren naar orgelspel 

en de toren beklimmen. Vrijwilligers zijn aanwezig om toelichting te 

geven. 

De kerk is in 2019 bezocht door 2 schoolklassen (met leraren) van de 

Willinkschool. Onder begeleiding konden de kinderen kennismaken met 

het fenomeen ‘monument’. Vooral de toren inklimmen vinden ze leuk. 

Helaas is in 2020 de Open Momumentendag vanwege corona niet 

doorgegaan. 

 

Kerkgebouw 

In het afgelopen jaar is het kerkgebouw vele malen verhuurd voor Trouw- 

en Rouwdiensten.  

 

 

 

http://www.hervormdpknbennebroek.nl/
http://www.hervormdpknbennebroek.nl/
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Pauwconcerten 

In 2019 is gestart met het organiseren van kamermuziekconcerten, 

waarin hoogwaardige kamermuziek (vaak op oude instrumenten) ten 

gehore is gebracht. Hiervoor is de Stichting Pauwconcerten opgericht 

waarvoor een website is gemaakt: www.pauwconcerten.nl. Er zijn 6 

concerten geweest. 

De concerten van 2020 zijn vanwege corona naar 2021 verplaatst. 

 

http://www.pauwconcerten.nl/

