Vastgesteld door de kerkenraad op 22 september2022

Jaarverslag 2021-2022 Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN)
Bijgaand vindt u een beknopt overzicht van de uitgeoefende activiteiten
over het jaar 2021 en 2022 (coronatijd).
Sinds begin 2021 is onze predikant met emeritaat en is ds. C. Bakhuis uit
Abbenes onze consulent en ondersteunt zij onze gemeente waar dat nodig
is.
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 een aantal van die diensten hebben we ook het Heilig Avondmaal
mogen vieren.
We drinken sinds half 2022 elke twee weken gezamenlijk koffie, na afloop
van de dienst. Dit was vanaf het moment dat dit weer kon, na het
verlaten van de meeste corona maatregelen.
De Hemelvaartsdiensten 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..
Het aantal diensten is minder geworden, door het sluiten van de
Katholieke kerk in Bennebroek en het emeritaat van de predikant van de
collega gemeente.
Onze consulent en de pastorale medewerkers verzorgen het pastoraat en
bezoekwerk. Ons team is aangevuld met een 2e Pastoraal medewerker.
De Hervormde Vrouwendienst bezoekt veel gemeenteleden en heeft via
kaartjes aandacht voor de veelal oudere gemeenteleden en uit de dorpen
die kerk behorend: Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek.
Corona
Half maart 2020 kwam Nederland in een lockdown terecht vanwege het de
verspreiding van het virus Covid-19.
In 2021 en begin 2022 werden er gedurende diverse weken, vanwege
corona, enkel online diensten gehouden. Gelukkig beschikten we sinds de
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herfst van 2021 over camera’s en schermen in de kerk, waardoor het voor
de mensen thuis beter was om de diensten mee te maken.
Via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 kunnen de
gemeenteleden de dienst met enkel geluid volgen. Via de link
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2528 met beeld en geluid. Van
gemeenteleden horen we dat het mee kunnen kijken echt een verrijking
is. In coronatijd zijn we gestart met het versturen van de liturgieën naar
al onze bekende emailadressen. Zowel van gemeenteleden als van andere
geïnteresseerden. De liturgie wordt elke week geplaatst op onze website
en onze facebook pagina. Het blijkt dat hierdoor het aantal bezoekers
samen met het aantal kijkers en luisteraars van de kerkdiensten is
gegroeid. Daarnaast neemt het aantal mogelijkheden voor de inzet van de
schermen en de techniek daarom heen toe, zodat inzet van de
kerkgebouw meer mogelijkheden biedt.
Overige activiteiten.
zomerzangavonden
In 2021 zijn er diverse zangbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn 4 online
zomerzangavonden gehouden en een kerstsamenzang. In 2022 zijn er
gelukkig 4 zomerzangavonden geweest, waarbij we gemeenteleden en
mensen van buiten de gemeente die graag bekende geestelijke liederen
zingen, mochten ontvangen. De voorbereidingscommissie zoekt liederen
uit, uit de beschikbare bundels, en stelt een diverse liturgie samen.
Voorafgaand aan het zingen wordt een PowerPointpresentatie op de muur
geprojecteerd. Deze presentaties geven via de teksten stof tot nadenken
terwijl mooie foto’s worden geprojecteerd. In 2022 was het voor het eerst
mogelijk om deze PowerPoint bij de online mensen te laten zien.
Halverwege het zingen wordt een gedicht voorgedragen. Verder bestaat
de liturgie uit de geestelijke liederen. Na afloop van een aantal van deze
zangavonden werd koffiedrinken georganiseerd. Na afloop van de
kerstsamenzang hebben een aantal gemeenteleden op warme
chocolademelk en Glühwein getrakteerd. Verder kregen we krentenwegge.
Een zeer gewaardeerde actie.
kerknieuws
Er zijn jaarlijks 12 exemplaren van het kerkblad genaamd Kerknieuws
uitgebracht. Middels kerknieuws 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. Om de gemeente en iedereen daarbuiten van informatie te
kunnen voorzien is een website gemaakt en in 2014 on line gegaan. De
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naam van de website is www.hervormdpknbennebroek.nl. Verder kent de
gemeente een facebookpagina, waarop de bijzondere diensten en
bijeenkomst worden aangekondigd en er met bezoekers van de pagina
kan worden gediscussieerd. De webmaster heeft veel contact met mensen
van buiten de gemeente, mede door de berichten die via de website of de
Facebookpagina binnen komen.
De hervormde vrouwendienst (HVD) heeft afgelopen jaren, door corona,
een beperkt aantal activiteiten georganiseerd.
In 2022 is het mogelijk geweest om de woensdag voor Pasen een
Paasmaaltijd te houden. Voordat de broodmaaltijd met zelfgemaakte
groentesoep kan worden genuttigd wordt eerst een Paasliturgie doorlopen.
De laatste woensdag voor Kerst wordt een Kerstmiddag georganiseerd.
Hier komen de voornamelijk oudere gemeenteleden (en anderen) bij
elkaar om een Kerstliturgie te doorlopen.
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 ook wol ingezameld.
Verder worden er onder leiding van een van de pastorale medewerkster
elke maand bijeenkomsten gehouden waarin het gebed en gesprek
centraal staan. Een van de bijeenkomst is in het verzorgingstehuis. Door
corona mogen daar geen mensen van buiten het huis bij zijn. Daarom
wordt er ook een bijeenkomst in het Jagershuis georganiseerd.
Open monumentendag.
In het open monumenten weekend is de kerk op zaterdagmiddag voor
bezoek opengesteld. Bezoekers kunnen de kerk bekijken, luisteren naar
het orgel en de toren beklimmen.
Door corona is dit een aantal jaren onmogelijk geweest. In 2022 was de
kerk weer open. WE ontvingen bijna 30 bezoekers, die kennis konden
maken met het kerkgebouw, de begraafplaats en de klokkentoren.
Gedurende een deel van de middag speelde een organist op het orgel.
In het afgelopen jaar is het kerkgebouw vele malen verhuurd voor
Trouwdiensten en Rouwdiensten. Daarnaast is het kerkgebouw gebruikt
voor muziekopnames. Ook zijn er diverse keren concerten in het
kerkgebouw georganiseerd, vanwege de prachtige akoestiek. In 2021 en
2022 is dit vanwege Corona soms maar beperkt mogelijk geweest.

3

