Jaarverslag mei 2019 - juni 2020
Gereformeerde Kerk Postwijck te Baambrugge.
In dit jaarverslag wordt beschreven hoe het afgelopen jaar in onze gemeente vorm is gegeven aan
het dienen van onze Heer en van elkaar. Het geeft een feitelijke beschrijving van gebeurtenissen en
heeft niet als doel een getuigenis te zijn. Toch kan het lezen van deze verslagen ons herinneren aan
de dingen die wij het afgelopen jaar met elkaar hebben meegemaakt. Hopelijk zal het ons daarmee
ook wederom bepalen bij wat we daarin met elkaar in geloof hebben kunnen delen, hoe wij
bemoedigd en opgebouwd zijn. Laat het ons ook aanmoedigen om blijmoedig en gelovig vol te
houden en ons in te blijven zetten voor de opbouw van de gemeente.

Kerkdiensten
De kerkdiensten, ochtend- en avonddiensten, zijn tot eind maart 2020 om beurten in Postwijck en in
de Dorpskerk gehouden. In die periode is er eenmaal in de maand in de avond lofprijzingdiensten
waarin een gast of soms een gemeentelid een getuigenis geeft. In deze diensten zingt het koor.
Op 8 september was er de gemeentezondag in Postwijck. Na de dienst was er een gezamenlijke
maaltijd. Met de kerstdagen waren er verschillende diensten. Op vrijdagavond, 20 december vond
´Ingewikkeld Kind: een alternatieve kerstvoorstelling´, uitgevoerd door de groep Volk om een vreemd
verhaal, een collectief van songwriters en muzikanten dat eigentijdse muziek schrijft bij eeuwenoude
christelijke verhalen. De Kerstnachtdienst op 24 december begon dit jaar opnieuw om 22.00 uur. Na
afloop van deze dienst was er gelegenheid om chocolademelk te drinken op de Jeugdzolder. We zijn
verheugd dat we een aantal nieuwe bezoekers konden verwelkomen. Op Kerstochtend was er om
10.00 uur een dienst in de Dorpskerk.
Diensten in het kader van Dankdag voor gewas en arbeid en Biddag voor gewas en arbeid werden op
woensdag 6 november 2019 en woensdag 12 maart 2020 gehouden.
Na elke kerkdienst is er koffiedrinken en ontmoeting in of buiten de kerk. De dienstdoende koster
verzorgt dit.
Vanwege de maatregelen van overheidswege om de besmetting met het Corona-virus tegen te gaan,
konden vanaf zondag 22 maart de diensten niet plaatsvinden in de kerk zelf. In periode van 22 maart
tot en met 28 juni is op zaterdagmiddag een opname gemaakt van de kerkdienst die via een link naar
YouTube en kerkomroep.nl door gemeenteleden op zondagochtend kon worden bekeken. De
muziekgroep en organisten zorgden voor begeleiding van de liederen die door een klein aantal
aanwezige gemeenteleden zijn meegezongen. Het was een bijzondere tijd, waarin de samenkomst
van de gemeente, het samen zingen en bidden erg is gemist. We zijn blij dat met de digitale middelen
de ochtenddiensten niettemin, met alle beperkingen die de situatie met zich bracht, doorgang
hebben kunnen vinden.
Ook de diensten in de Veertigdagentijd en Pasen waren via kerkomroep.nl en YouTube te beluisteren
en te zien. Op Palmzondag hebben de kinderen van de kindernevendienst thuis palmpasenstokken
gemaakt. Via Buurbook zijn ook kinderen in het dorp daarvoor uitgenodigd. De prachtige stokken die
zijn gemaakt hebben de kinderen na afloop van de dienst via internet aan elkaar en anderen laten
zien. De vespers die normaliter in de Stille Week worden georganiseerd, konden niet doorgaan.
Voor de momenten van gedenken op de maandag (6 april), dinsdag (7 april) en woensdag (8
april) in de Stille Week is aan gemeenteleden een liturgie toegezonden om thuis het gedenken van
Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden te gedenk vorm te geven via tekst, beeld en/of
muziek. Op Witte Donderdag (9 april) vieren wij normaliter met elkaar het Heilig Avondmaal.
Ondanks dat het niet mogelijk was fysiek niet bij elkaar te komen, is de dienst doorgegaan. De dienst

op Pasen (12 april) heeft een extra feestelijk karakter gekregen doordat veel gemeenteleden heben
bijgedragen met bloemen die tijdens de openstelling van de Dorpskerk
op Stille Zaterdag (11 april) zijn gebracht. De bloemen zijn na afloop weggebracht naar
gemeenteleden en dorpsgenoten.

Muziekgroep
Wekelijks levert de muziekgroep (piano, gitaar, viool en/ of fluit) een bijdrage aan in de dienst. Er
worden twee lofprijzingsliederen gezongen onder leiding van de muziekgroep. Ook begeleiden zij het
kinderlied. Er is een muziekcommissie die de liederen uitkiest en zorgt dat deze worden doorgegeven
aan de predikant en koster.

Beroepingswerk
Op 17 januari 2019 hebben dhr. Jerrit Vellenga en zijn vrouw zich tijdens een gemeenteavond
voorgesteld aan de gemeente. Naar aanleiding van deze avond heeft de gemeente aangegeven dat
zij dhr. Vellenga als een geschikte predikant voor onze gemeente Postwijck zien. Omdat hij nog bezig
was met de afronding van zijn studie, was een beroep in janari 2019 nog niet mogelijk. Wel heeft
Jerrit sinds 1 september als pastoraal werker in de gemeente gewerkt.
Op 24 oktober heeft dhr. Vellenga zijn masterthesis met een voldoende, waarmee de studie tot een
einde kwam. Vervolgens heeft op woensdag 27 november het toelatingsgesprek (colloquium) met de
PKN plaatsgevonden, waarna dhr Vellenga formeel beroepbaar was. Nadat gezamenlijk met de
Dorpskerk de benodigde goedkeuringen van de classicale vergadering zijn verkregen, werd op 13
januari, gezamenlijk met de Dorpskerk, een beroep op dhr. Vellenga uitgebracht. Wij zijn verheugd
dat hij dit beroep heeft aanvaard.

Intrede ds. Vellenga
Op 9 februari vond de feestelijke dienst van bevestiging en intrede van dhr. Jerrit Vellenga plaats.

Verkenningscommissie
Naar aanleiding van de gemeentevergadering van 17 januari 2019 werd een verkenningscommissie
samengesteld die heeft onderzocht of en zo ja, onder welke voorwaarden het mogelijk zou zijn te
komen tot een fusie tussen Postwijck en de Dorpskerk. Op advies van deze commissie is tijdens de
gemeentevergadering van 20 juni 2019 besloten om met Dorpskerk een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan op grond waarvan kan worden gekomen tot het
gezamenlijke beroepen van een predikant. Met de Dorpskerk is overeenstemming bereikt over het
beroepen van een predikant voor in totaal 0,6 fte, waarbij Postwijck bijdraagt aan de kosten voor 0,4
fte en de Dorpskerk voor 0,2 fte. Om de samenwerking verder te kunnen uitbouwen is tevens
besloten een tweetal commissies in te stellen: een commissie die zich zal bezighouden met het
ontwikkelen van een visie op het kerk-zijn in Baambrugge en een die het toekomstige gebruik en de
exploitatie van de kerkgebouwen zal onderzoeken.

Samenwerking met de Hervormde Gemeente
Het jeugdwerk en de kringwerk wordt samen met de Dorpskerk georganiseerd. Ook wordt
gezamenlijk elk kwartaal een Proficiat-middag georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
de oudere gemeenteleden en hebben als doel een gezellig samenzijn en het gezamenlijk vieren van
de verjaardagen van het voorbije kwartaal.
De kerkenraden vergaderen maandelijks gezamenlijk.

Commissie Avonddiensten
Omdat de avonddiensten tegenwoordig minder mensen trekken, heeft bezinning plaatsgevonden op
de avonddienst. Hiertoe is een commissie ingesteld met leden uit de de Dorpskerk en uit Postwijck.
De insteek van deze gesprekken was in eerste instantie een inhoudelijke bezinning op de
avonddienst, zonder direct de vraag te stellen: stoppen we ermee of halveren we het aantal
avonddiensten? Na drie avonden van uitgebreid gesprek heeft de commissie de gezamenlijke
kerkenraad geadviseerd om in de liturgische vormen van de avonddienst te variëren en deze
duidelijker te onderscheiden van de ochtenddienst. Het voorstel is gedaan om naast de bestaande
lofprijzingsdiensten, te variëren met een aantal andere vormen. De kerkenraden hebben het voorstel
van de commissie aangenomen. Vanaf 1 september 2020 zal een start worden gemaakt met de
avonddiensten in een andere vorm.

Postwijckpost en De Brug
Vanwege de samenwerking met de Dorpskerk is besloten Postwijckpost niet langer te laten
uitkomen. Postwijckpost is vervangen door een maandelijkse (in plaats van een driewekelijkse)
uitgave van De Brug. Driemaal per jaar verschijnt een uitgebreider katern (voorafgaand aan de
startzondag, in aanloop naar Kerst en in aanloop naar Pasen).

“Pannenkoek”bijeenkomsten voor jong en oud
Op de laatste zondag van de maand, aan het einde van de middag, vinden maaltijden plaats in het
clubgebouw van de IJsclub. Gezinnen met kinderen en andere gemeenteleden komen samen om te
zingen, te spelen, te eten en elkaar te ontmoeten. Er is steeds een groep van ongeveer 25 personen
waaronder ook dorpsgenoten die geen lid zijn van Postwijck of de Dorpskerk.

Kinder- en jongerenwerk
Kindernevendienst.
Tijdens de ochtenddiensten is er kindernevendienst. Dit jaar mochten we weer meer kinderen in de
crèche en kindernevendienst ontvangen. Daar zijn we buitengewoon blij mee! De leiding van de
kindernevendienst heeft besloten de groep op te splitsen zodat we de verschillende leeftijden een
programma op maat kunnen aanbieden. De oudste kinderen krijgen een programma aangeboden dat
bestaat uit het zingen van kinderliedjes, een bijbel verhaal en een verwerking die past bij het verhaal.
De jongste kinderen worden opgevangen op de Jeugdzolder en krijgen een peuterprogramma
aangeboden.
Kinderbijbelweek
De kinderbijbelweek met het thema SchatRijk! vond plaats van woensdag 21
augustus tot en met vrijdag 23 augustus en zondag 25 augustus (afsluitende dienst in het dorpshuis
De Vijf Bogen). Op vrijdagmiddag traden Elly & Rikkert op. Het was het een geslaagde week.
JOC (Join Our Club)
Het JOC wordt georganiseerd voor jongeren uit groep 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van de
middelbare school. Er komen veelal niet kerkelijke jongeren.
Catechese
Ds. Vellenga heeft een aantal avonden catechisatie gegeven.

Gespreksgroepen
Dit jaar kwamen er minder gespreksgroepen bij elkaar dan voorgaande jaren.
Diverse gemeenteleden uit de Dorpskerk en uit Postwijck vormden samen een kring op
maandagavond.
Ook kwam een tweede kring samen. Deze kring komt eenmaal per drie weken bij elkaar, op een dag
die gezamenlijk wordt bepaald. Soms wordt er vooraf met elkaar gegeten.

Gebed
Gebedsgroep maandag
Iedere maandagavond tussen 19.30 en 20.30 is er gelegenheid om samen te bidden voor
verschillende onderwerpen. Na zingen en Bijbellezen wordt met elkaar gebeden. Er is een trouwe
groep bidders van gemiddeld 4-6 mensen. Het is een interkerkelijke gebedsgroep die inmiddels al
ruim 25 jaar bestaat.
Nacht van Gebed
In de nacht van 1 op 2 juni was op de jeugdzolder De Nacht van Gebed van Open Doors. Er werden
tijdens deze bijeenkomst korte filmpjes bekeken over christenen in gebieden waar vervolging heerst.
Aansluitend werd steeds gebeden voor de verdrukte christenen.
Week van Gebed
Van 18 tot en met 25 januari was de Week van Gebed. Tijdens die week zijn er alle avonden in een
van de kerken binnen de gemeente De Ronde Venen bijeenkomsten waar met elkaar gebeden wordt.
Hiervoor was materiaal van de Raad van Kerken beschikbaar. Op donderdag 24 januari was er een
bijeenkomst in Postwijck.
Gebed voor de Venen
Ook dit jaar werd er maandelijks door interkerkelijke groep gebeden binnen de gemeente De Ronde
Venen.
Gebed in de dienst
In de lofprijzingsdiensten neemt het gebed een belangrijke plaats in. Er is gelegenheid om met elkaar
en voor elkaar te bidden. En daarbij ook open te staan voor ‘luisterend bidden’ en te ontvangen
vanuit gebed. Het is goed om dat met elkaar te oefenen en daar als gemeente in te groeien.

Zendingswerk Ds. Geluk
De gemeente ondersteunt het zendingswerk van ds. Matthijs Geluk bij zijn zendingswerk in Peru. Ds.
Geluk stuurt regelmatig een nieuwsbrief die in de Postwijck post wordt opgenomen.

We mogen terugzien op een gezegend jaar 2019-2020. Bovenal mogen we de Heer, onze God
danken, die ons bemoedigt en onze gemeente met zijn Geest sterkt en opbouwt.

