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1.  INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Gereformeerde Kerk Almkerk.  
In dit jaarverslag zijn de belangrijkste zaken, feiten en cijfers genoemd die op onze kerkelijke 
activiteiten betrekking hebben. 
2021 is ook voor onze kerk een bijzonder jaar geweest door de Corona-pandemie. Veel activiteiten 
konden daardoor niet plaatsvinden of moesten aangepast worden. Dat heeft alleemaal geleid tot 
grote gevolgen voor onze manier van kerkzijn. 
Met name noemen we hier de kerkdiensten die ook in 2021 voor een deel zonder kerkbezoekers 
hebben plaatsgevonden. We hebben veel moeten aanpassen en creatief met de ontwikkelingen 
moeten omgaan. 
Gelukkig hebben we dit ook met elkaar kunnen doen en de aanwezigheid en leiding van God 
mogen ervaren. Zo konden we toch met elkaar en met God verbonden blijven.   
 
Toch hebben zich in 2021 binnen onze kerk een aantal ontwikkelingen voorgedaan en hebben 
diverse activiteiten zij het soms anders van opzet plaatsgevonden. In dit jaarverslag wordt hierop 
nader ingegaan. 
 
Wij zijn er ons van bewust dat we zonder de betrokkenheid en inzet van heel veel vrijwilligers dit 
nooit tot stand hadden kunnen brengen. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet is zeker 
op zijn plaats.      
 
2.  DE KERKENRAAD 
De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de 
pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, 
evenals het besturen van de kerk en de organisatie van de erediensten.  
De kerkenraad wordt onderverdeeld in de (grote) kerkenraad en de kleine kerkenraad.  
 
2.1 De (grote) kerkenraad 
De grote kerkenraad (de kerkenraad) bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, de 
voorzitters van de ambtsgroepen, de wijkouderlingen, de wijkdiakenen en een ouderling-
kerkrentmeester. Vanuit de kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar diverse 
commissies en werkgroepen. De kerkenraad heeft in 2021 7 keer vergaderd. Enkele vergaderingen 
moesten digitaal plaatsvinden. In de grote kerkenraad komen alle zaken aan de orde die van 
belang zijn voor het goed functioneren van de kerk. Hier wordt het algemene beleid vastgesteld, 
wat veelal verder wordt uitgewerkt in de diverse ambtsgroepen of in de kleine kerkenraad. Alle 
verslagen van de vergaderingen van de ambtsgroepen worden ter kennis gebracht aan de grote 
kerkenraad en waar nodig verder besproken.  
 
Ambtsdragers 
Op zondag 19 september 2021 namen we afscheid van de volgende ambtsdragers:  
- Ad van Baast (diaken) 
- Jan Kant (ouderling-scriba) 
- Antoinette Kant-Visser (diaken) 
- Paul Schermers (jeugdouderling) 
 
Als nieuwe ambtsdragers werden bevestigd: 
- Marjan Bossers-Rook (ouderling) 
- Vincent van der Dussen (diaken) 
- Peter Kant (oudrling-scriba) 
 
Inge Trapman-van Dijk heeft als ouderling de functie van voorzitter van de ambtsgroep Kerk en 
Jeugd overgenomen en heeft dus derhalve de taak van jeugdouderling op zich genomen. 
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De kerkenraad bestond eind 2021 uit de volgende personen:  
● Predikant:     Ds. Bert Ridder 
● Voorzitter:    Kees Noorloos  
● Scriba:     Peter Kant  
● Ambtsgroep Pastoraat:    Piet Quartel (voorzitter) 
   Wijk A  ouderling:   Marjan Bossers-Rook 
   Wijk B  ouderling:   Thea van der Steen-de Peuter  
   Wijk C  ouderling:   Bas Verschoor 
   Wijk D  ouderling:   Frans de Boer 
   Wijk E ouderling:   Vacature 
   Wijk F  ouderling:   Gerda Nederveen 
   Wijk G  ouderling:   Wilna Schouten-van Tilborg 
● Ambtsgroep Missie en Diaconaat:  Zeger van der Stelt (voorzitter) 
   Wijk A  diaken:       Vacature 
   Wijk B  diaken:       Marian den Dekker-de Peuter 
   Wijk C  diaken:          Arend-Peter Verschoor (Penningmeester) 
   Wijk D  diaken:            Vincent van der Dussen 
   Wijk E  diaken:               Jacco Schermers 
   Wijk F  diaken:               Anita van de Meijden 
   Wijk G  diaken:               Zeger van der Stelt 
● Ambtsgroep Kerk en Jeugd:   Inge Trapman-van Dijk (voorzitter) 
● Ambtsgroep Eredienst:   Christa van As-Crielaard (voorzitter) 
● Ambtsgroep Beheer en Financiën:  Adriaan Raams (voorzitter) 

Gijs Kuipers (ouderling/ kerkrentmeester) 
● Notulist:     Leonie Kant-van Herwijnen (geen ambtsdrager) 

 
2.2 De kleine kerkenraad 
De kleine kerkenraad is belast met de behandeling en coördinatie van algemene zaken en de 
voorbereiding van de grote kerkenraadsvergaderingen en de uitvoering van besluiten van de 
kerkenraad voor zover deze niet aan de ambtsgroepen overgedragen zijn.  
In de kleine kerkenraad zijn, naast de predikant, de preses en de scriba, alle ambtsgroepen 
vertegenwoordigd. De kleine kerkenraad heeft 6 keer vergaderd. 
  
De kleine kerkenraad bestond aan het einde van dit jaar uit: 

● Predikant:     Ds. Bert Ridder 
● Voorzitter:    Kees Noorloos  
● Scriba:     Peter Kant  
● Ambtsgroep Pastoraat:    Piet Quartel (voorzitter) 
● Ambtsgroep Missie en Diaconaat:  Zeger van der Stelt (voorzitter) 
● Ambtsgroep Kerk en Jeugd:   Inge Trapman-van Dijk (voorzitter) 
● Ambtsgroep Eredienst:   Christa van As-Crielaard (voorzitter) 
● Ambtsgroep Beheer en Financiën: Adriaan Raams (voorzitter) 
● Notulist     Leonie Kant-van Herwijnen (geen ambtsdrager) 

 
2.3 De afvaardigingen commissies 
De afvaardigingen van de diverse commissies: 

● Classis/ ringen:                 Wilna Schouten-van Tilborg en 
Ds. Bert Ridder 

● Interkerkelijke werkgroep:  Christa van As-Crielaard 
● Werkgroep kerk-school-gezin:   Christa van As-Crielaard 
● Nodigen avondmaal:   Bas Verschoor en Gerda Nederveen 

 
2.4 Vervangingsregeling (conform kerkorde /plaatselijke regeling): 

● Voorzitter:    Adriaan Raams  
● Scriba:     Zeger van der Stelt  
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3.  DE AMBTSGROEPEN 
Binnen onze kerk zijn 5 ambtsgroepen actief. Deze ambtsgroepen zijn belast met de uitvoering 
van een aantal door de kerkenraad vastgestelde werkzaamheden en zijn verantwoording 
verschuldigd aan de (kleine) kerkenraad voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.  
Eenmaal per jaar presenteren de ambtsgroepen zich uitgebreid aan de kerkenraad. Dan wordt 
stilgestaan bij wat de ambtsgroep zoal doet, heeft gedaan of gaat doen. 
 
3.1  De ambtsgroep Pastoraat 
De ambtsgroep Pastoraat heeft de opdracht om de pastorale zorg in onze gemeente te verzorgen 
en de groothuisbezoeken te organiseren. De voorzitter van de ambtsgroep maakt deel uit van de 
kleine en grote kerkenraad. De ambtsgroep vergadert 4 keer jaar in aanwezigheid van de 
pastorale medewerkers, een diaken en alle wijkouderlingen. Daarnaast zijn de wijkteams, onder 
leiding van de wijkouderling/ pastorale medewerker actief. Twee of drie keer per jaar wordt in 
deze teams informatie uitgewisseld over onze kerkelijke wijken. 
Het jaar 2021 was door Covid een lastig jaar. Het werd gekenmerkt door versoepelingen, 
strengere maatregelen op het gebied van de gezondheid en een lockdown. Het viel vaak niet mee 
om het pastoraat in te vullen zoals wij dat gewend zijn. Toch keken wij om naar elkaar; werden er 
bezoeken afgelegd, waren er contacten via de telefoon, via de app, of gewoon op straat. Alle wijk- 
en pastoraalmedewerkers en wijkouderlingen verdienen daarom een compliment voor de wijze 
waarop zij hun werk hebben ingevuld. 
Helaas konden ook in 2021, voor het tweede opeenvolgende jaar, de geplande en voorbereide 
groothuisbezoeken door de pandemie geen doorgang vinden. Daarnaast was het ook niet mogelijk 
om andere activiteiten, waarbij wij met elkaar als gemeenteleden in contact konden komen, te 
organiseren. Iedereen kijkt uit naar de momenten dat de ontmoetingen voor onze gemeenteleden 
weer mogelijk zijn. Wij spreken de hoop uit, dat het pastorale werk dan weer met voldoende 
mensen opgepakt en uitgevoerd kan worden. 
 
3.2 De ambtsgroep Missie en Diaconaat 
De ambtsgroep Missie en Diaconaat (diaconie) wordt vertegenwoordigd door de diakenen. Jaarlijks 
verzorgen zij de volgende diaconale activiteiten: kerkrijden, kerkradio, collecteren, het verzorgen 
van de Avondmaalsvieringen, zorg voor mensen in financiële nood/armoede. De voorzitter van 
deze ambtsgroep maakt deel uit van de kleine kerkenraad.  
 
Met andere kerken in Almkerk vindt regelmatig overleg plaats over gezamenlijke diaconale 
activiteiten in ons dorp.  
 
In 2021 heeft de diaconie een bijdrage geleverd aan de onderstaande acties/activiteiten. 
 
Diaconale moestuin 

Wekelijks werkt een groep vrijwilligers op woensdagavond in de tuin. Het afgelopen jaar 
hebben we veel groenten, fruit en bloemen mogen oogsten. Groenten en fruit uit deze tuin 
worden gebruikt om mensen te helpen die het nodig hebben. Ook is een gedeelte van de 
oogst gedoneerd aan de Voedselbank. De bloemen uit de tuin worden gebruikt in de kerk 
en d’ Ontmoeting. 

 
Dorpsnetwerk 

De diaconie is ook betrokken bij het Dorpsnetwerk, een zorgnetwerk in Almkerk. Dit is een 
initiatief van de Dorpsraad en de diaconieën van de kerken in Almkerk. Het Dorpsnetwerk 
kan mensen kortdurende hulp bieden, mensen die niet in aanmerking komen voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en die geen mensen in hun eigen netwerk hebben om een 
beroep op te kunnen doen. In 2021 zijn er nagenoeg geen hulpvragen binnengekomen. 

 
Collectes/Schrijfactie 40-dagentijd 

In de veertigdagentijd is er een 40-dagentijdboekje verspreid dat is samengesteld door 
Roel Pierik met medewerking van enkele gemeenteleden. Middels 
Kerkwijzer/Kerkbrief/beamer is er aandacht geschonken aan de collectes, die voor 
verschillende projecten van Kerk in Actie tijdens de 40-dagentijd worden gehouden. Ook is 
er een schrijfactie voor gevangen gehouden in de 40-dagentijd. 
Onderdeel van de ambtsgroep Missie en Diaconaat is ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking). Deze geïntegreerde commissie heeft zich in het bijzonder 
ingezet voor een project van Brabant voor Moldavië. Er is geld ingezameld voor dit project 
door middel van de deeldoosjes en de jaarlijkse violenactie. Beide acties zijn succesvol 
verlopen. 
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Zwerfafval opruimen met jongeren 

Op een zaterdagochtend is er samen met kinderen/jongeren en een groep vrijwilligers 
zwerfafval opgeruimd in en rond Almkerk. Na afloop werd er friet gegeten in het Wapen 
van Emmickhoven. Deze actie werd gezamenlijk georganiseerd door de diaconieën van alle 
kerken in Almkerk.  

 
Gezamenlijke avondcollecten zomerperiode  

In de zomerperiode wordt er in de gezamenlijke avonddiensten gecollecteerd voor een 
doel, dat door de diaconieën gekozen wordt. Dit jaar is er gecollecteerd voor Hospice 
Altena.  

 
Diaconale dienst 

Ook dit jaar is er een Diaconale dienst gehouden. Frank v.d. Water heeft tijdens de dienst 
verteld over de stichting Siloam op Curaçao.  

 
Voedselbankactie 

De gezamenlijke diaconieën van Almkerk hebben in december weer een voedselbankactie 
gehouden bij de plaatselijke supermarkt. Deze actie heeft een mooie opbrengst 
opgeleverd. 
 

Biddag en dankdag 
Rondom biddag en dankdag worden er samen met de gemeenteleden goederen 
ingezameld voor een goed doel. Met biddag zijn er goederen ingezameld voor de stichting 
Hoop voor Albanië. Met dankdag gingen de ingezamelde goederen naar stichting GAiN, 
vluchtelingen in Griekenland. Beide inzamelacties waren een succes.  

 
3.3  De ambtsgroep Eredienst 
Deze ambtsgroep heeft tot taak alle werkzaamheden te verrichten die verband houden met onze 
erediensten. De voorzitter van de ambtsgroep maakt deel uit van de grote en de kleine 
kerkenraad. De overige leden maken geen deel uit van de kerkenraad.  
 
De erediensten zijn in 2021 ook anders verlopen dan gebruikelijk. We hadden niet de gelegenheid 
zoals gewoon was om elke week naar de kerk te komen voor de zondagse erediensten. In verband 
met corona waren we genoodzaakt om veel diensten online te organiseren. Of in een kleine setting 
We mochten als gemeente toch genieten van mooie diensten, van onze eigen predikant ds. Bert 
Ridder en van diverse gastpredikanten. Naast de gewone morgendiensten hebben we jaarlijks 3 
jongerenvieringen, dit jaar gehouden op 14 februari, 9 mei en 10 oktober. De voorbereiding voor 
deze diensten is in handen van een commissie die samen met de predikant hieraan vormgeeft. In 
de toekomst gaat deze commissie ook deelnemen aan de ambtsgroep eredienst. In 2021 hebben 
we een generatieve dienst op 26 september georganiseerd, de dienst die gepland stond van 7 
maart ging niet door vanwege Corona. Omdat het takenpakket van ambtsgroep kerk en jeugd 
nogal omvangrijk was is besloten dat een aantal onderdelen bij de ambtsgroep eredienst wordt 
ondergebracht. Het gaat om de oppasdienst, kerk school en gezinsdienst, interkerkelijke jeugd 
samenkomsten en de tentdienst.  
 
Koren en muzikanten  
Een jaarlijks terugkerend agendapunt is het uitnodigen van koren en muzikanten. Dit bijzondere 
jaar hebben i.v.m Corona veel gemeenteleden de zang verzorgd in de erediensten. De volgende 
koren en muzikanten hebben in 2021 meegewerkt in één of meerdere diensten: 

• Regina Ederveen harp  
• Christiane van As dwarsfluit  
• Jantine van Loon saxofoon  
• Janneke Straver piano  
• Nooit Gedacht, Martijn en Anja van Wijk en Fleur van Wijk.  
• Think Twice  
• Het kinderkerstkoor / kinderkerstmusical  
• Kerstkoor uit onze eigen gemeente (dit jaar in afgeslankte vorm).  
• Chiel van Breugel, trompet  
• Celis Dekker, organist  
• Zang:Corina de Peuter, Elly de Boer, Patricia Verschoor, Thea Groeneveld, Bas Verschoor, 

Jantine van Loon, Bert Hendriksen. Familie Herwig, Familie Alberts, Melissa den Hartog.  
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Organisatie avonddiensten  
Vanaf 2021 organiseren wij geen tweede dienst meer op de eerste zondag van de maand. Degene 
die een dienst willen bijwonen worden in de gelegenheid gesteld om de dienst in de Hervormde 
Gemeente bij te wonen. De tweede dienst blijft een aandachtspunt. De gezamenlijke 
themadiensten worden over het algemeen goed bezocht. Bij de gewone avonddiensten zien we dat 
het bezoekersaantal steeds kleiner wordt. We organiseren zangdiensten en vespers en kijken naar 
mogelijkheden om extra bijzondere diensten te maken met speciale aandacht voor verschillende 
doelgroepen. In 2021 hebben we twee keer een “kerk op schoot” dienst, georganiseerd waarvan 
de dienst van 7 februari online en die van 3 oktober weer live. De vijf uurdienst met broodmaaltijd 
ging niet door vanwege corona. De kerk school gezinsdienst kon op 14 november doorgaan met 
een beperkt aantal mensen in de dienst.  
 
Beamerteam  
Het beamerteam valt onder de verantwoording van de ambtsgroep. Voor het beamerteam is het 
jaar 2021 weer een jaar geweest met veel online diensten. Het professioneel mengpaneel en de 
vaste camera's in de kerk, dragen eraan bij dat het online uitzenden van een dienst heel goed 
gaat. Het is fijn dat er elke zondag weer een beamerpresentatie is. Alle liederen en lezingen 
worden geprojecteerd en soms een foto of filmpje als inleiding op de preek.  
 
Lectoren Groep  
In de Lectoren Groep zitten ook jeugd lectoren. Eén keer per maand leest er een jeugd lector. Er 
wordt dan soms gekozen om te lezen uit de Bijbel in Gewone Taal.  
 
Kindernevendienst/Kinderlied/kindermoment  
We sluiten met het kinderlied zo mogelijk aan bij de methode van de KND, “vertel het maar”, af en 
toe maken we ook gebruik van YouTube filmpjes. Ons streven is om diensten te houden waar 
iedereen zich welkom mag weten bij God en bij elkaar. In het jaar 2021 heeft de groep van de 
kindernevendienst zich uitermate ingespannen om mini online kindernevendienst te organiseren. 
Mooi was ook de kids kluis waar kinderen opdrachten uit mochten ophalen voor die week. Op deze 
manier bleven kinderen en ouders betrokken. 
 
3.4 De Ambtsgroep Kerk en Jeugd  
De doelstelling van Kerk & Jeugd is vastgelegd in een visie. Deze visie luidt als volgt:  
 
De Gereformeerde Kerk wil kinderen en jongeren vanuit Gods liefde vertellen over God. We maken 
ze vertrouwd met de Bijbel. Ze ervaren dat de kerk een veilige plek is en er ruimte is om te 
groeien op hun eigen manier. We leren en vieren met alle generaties samen. We begeleiden ze om 
te komen tot een geloofskeuze. Kinderen en jongeren ervaren dat ze deel zijn van de gemeente en 
worden uitgenodigd om een taak die bij hen past op te pakken. 
 
De Ambtsgroep Kerk en Jeugd bestaat uit de vertegenwoordigers van het clubwerk, d’n Opstap, 
Jeugdkerk, Meet & Eat en Emmickhoven groep, de jeugdwerker, jeugdondersteuners en de 
jeugdouderling. 
 
Jeugdwerk algemeen 
In 2021 zijn een aantal taken van de ambtsgroep “Kerk en Jeugd” ondergebracht bij de 
ambtsgroep “Erediensten”. Dit betreft:  
 Oppas 
 Kindernevendienst 
 Kerk School & Gezinsdienst 
 Jongerenviering 
 Jeugddiensten 
 
Door deze taakverlichting is er ruimte gekomen voor de verdere uitwerking van het jeugdplan. 
Ook zijn er nog twee jeugdondersteuners bij de ambtsgroep gekomen. De jeugdondersteuners zijn 
nu: Mariska Groeneveld (geloofsopvoeding), Christina Herwig (jeugdpastoraat) en Benjamin 
Verschoor (veilig jeugdwerk). Samen met Marian Timmermans als jeugdwerker is er hard gewerkt 
om de voorstellen uit het jeugdplan verder concreet te maken.  
 
Ook in 2021 heeft de coronacrisis nog de nodige aanpassingen gevraagd om in contact te blijven 
met kinderen en jongeren. De organisatie en de viering van het kinderkerstfeest was daarvan een 
treffend voorbeeld. 
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Door veel flexibiliteit en veel extra inspanning is het toch gelukt om op een mooie manier invulling 
te geven aan het kinderkerstfeest. Alle kinderen en jongeren hebben ook een presentje gekregen 
om te laten weten dat we als kerk aan ze denken.  
 
In 2021 zijn er mede door corona geen losse activiteiten geweest zoals Sirkelslag of Minibreak.  
 
Clubkamp 
Door corona was het clubkamp al 2 jaar niet doorgegaan. Gelukkig kon er aan het begin van het 
nieuwe seizoen wel een clubkamp georganiseerd worden. Ook de kinderen van het VO mochten dit 
keer mee aangezien zij dit nog te goed hadden. Dit was zo gezellig en geslaagd waardoor ook met 
het oog op het opbouwen van relaties, waarvoor een kamp uitermate geschikt is, is besloten om 
ook voor het volgende clubkamp de tieners en de leiding van de jeugdkerk uit te nodigen. 
 
Clubwerk (kinderen groep 3 t/m 8) 
Veel kinderen, ook van buiten onze kerk, bezoeken de clubbijeenkomsten. Door corona kon de 
club een paar keer niet doorgaan. Toch kwamen de kinderen gelijk weer trouw op het moment dat 
het weer wel kon. Het clubkamp bleek een mooie start van het clubseizoen. Vooral bij club groep 
3-4 is het animo bijna overweldigend te noemen. Dit seizoen is er een beroep gedaan op ouders 
om bij te springen. De leiding heeft door de jaren heen zelf voldoende materiaal en ervaring 
opgedaan om de clubavonden/middag op een goede manier in te vullen.  
 
D’n Opstap (1-2 VO) 
D’n Opstap wordt door de Hervormde en Gereformeerde kerk georganiseerd en vindt meestal 
plaats in de kelder van de Hervormde kerk. D’n Opstap is voor tieners van de eerste en tweede 
klas van het voorgezet onderwijs. Het seizoen loopt vanaf het startweekend tot aan begin juni. Dit 
jaar zijn er ook weer een paar avonden on-line gehouden door de maatregelen rondom corona. 
Tijdens het seizoen zijn er naast gewone avonden verschillende @homes waarbij tieners in 
groepjes een avond bij een vaste leiding thuis hebben. Dit jaar is het seizoen niet afgesloten  
met een kamp maar met een gezellige dag samen met de Nienix. 
 
Jeugdkerk (jongeren 1-2-3 VO) 
De jeugdkerk wordt iedere 1e en 3e zondag van de maand gehouden. Corona heeft ook in 2021 
wel invloed gehad op de bijeenkomsten. Er is zoveel mogelijk gekeken naar mogelijkheden om 
elkaar toch te blijven ontmoeten. Iedere dienst zijn er rond de 10 jongeren en er is onderling een 
goede sfeer. De onderwerpen worden door Marian aangereikt en door de leiding voorbereid en 
soms nog aangepast. Ook wordt de jeugd gevraagd om onderwerpen aan te dragen waar zij 
belangstelling voor hebben. De insteek is en blijft om relaties op te bouwen en te versterken en 
ook meer de verdieping te zoeken. 
 
Meet & Eat 
Meet & Eat is er voor de jongeren in onze gemeente van 15 t/m 17 jaar. De jongeren komen rond 
17.00 uur bij de leiding bij elkaar en er wordt gestart met een gezellig samenzijn. Er zijn drie 
verschillende groepen met elk hun eigen leiding. Marian levert de materialen aan en de leiding 
past dit zelf naar eigen inzicht aan. Elke avond wordt afgesloten met een maaltijd en dat maakt 
deze avonden gezellig met een stuk verdieping, oog voor elkaar en verbinding.  
Corona maakte het lastig om echt iets op te bouwen met de jongeren. De geplande “Heilige herrie” 
bijeenkomst is opgeschoven naar een later moment en verder is er gekeken naar andere 
mogelijkheden in de vorm van een wandeling of door in De Pomp bij elkaar te komen.  
 
Emmickhoven 
Maandelijks de Emmickhoven groep samen met jongeren van tussen de 18 en 25 van onze 
gemeente. Gelukkig konden er weer veelal fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Er is een 
vaste plek gevonden in de kleine zaal van De Pomp. Een mooie gezellige ruimte waar gebruik van 
kan worden gemaakt. In december was er helaas (weer) een lockdown. Toen is bij 
alle  (potentiële) bezoekers een attentie rondgebracht. Goed om te doen en om zo de jongeren 
extra aandacht en energie te geven. Er zijn de avonden diverse thema’s aan de orde geweest met 
hele bijzondere gesprekken met elkaar. Het was goed. 
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3.5 De Ambtsgroep Beheer en Financiën 
De ambtsgroep heeft als taak de financiële zaken van onze gemeente te registreren en te beheren, 
alsmede het beheer over de gebouwen en de ledenadministratie te voeren. 
De voorzitter van deze ambtsgroep neemt als kerkrentmeester deel in zowel de kleine als de grote 
kerkenraad. De tweede kerkrentmeester maakt alleen deel uit van de grote kerkenraad. 
In het jaar 2021 heeft deze ambtsgroep zich onder meer bezig gehouden met de navolgende 
zaken: 
 
Financiële exploitatie 
Voor de uitvoering van de zaken uit het onderhoudsplan, de vaste verplichtingen alsmede de 
ontvangen bijdragen uit de actie Kerkbalans startte het jaar met een begroting die uitkwam op 
een positief saldo van EUR 1.463,--. 
 
Het jaar 2021 is afgesloten met een tekort groot EUR 1.401,--. De definitieve jaarrekening 2021 is 
als bijlage bij dit verslag opgenomen. 
In het najaar is gestart met de voorbereiding van de actie Kerkbalans 2022. 
 
Actie voor het jeugdwerk 
Om financiële middelen in te zamelen voor uitvoering van het actieplan voor het jeugdwerk is een 
werkgroep gevormd. In de maanden augustus en september zijn onder de noemer “Join in” een 
aantal events georganiseerd. Sluitstuk was de actiedag op zaterdag 25 september. Door inzet en 
enthousiasme van velen kon er een prachtig resultaat van € 9.400,-- worden genoteerd. 
 
Personele zaken 
Vrijwilligersteams/beheerder 
Het gehele jaar is gewerkt met vrijwilligersteams en een beheerder. Deze werkwijze verloopt naar 
ieders tevredenheid. Wel ontstaan er steeds meer vacatures binnen verschillende teams. Er 
bestaan zorgen over de invulling van een aantal taken door vrijwilligers. 
Jeugdwerker 
Het contract met extern jongerenwerkster Marian Timmermans is verlengd tot 1 augustus 2022.   
Ambtsgroep Beheer en Financiën 
Erik de Groot is per 1 april 2021 toegetreden als lid van de ambtsgroep. 
 
In dezelfde maand heeft Betty van Mersbergen haar werkzaamheden neergelegd. De rol van 
coördinator van het Verjaringsfonds is overgenomen door Nolda Heijkoop-Groeneveld. De functie 
van voorzitter van de Activiteitencommissie kon dit jaar niet worden ingevuld. 
 
Ook in het jaar 2021 is het niet gelukt een vervanger te benoemen in de functie van 
penningmeester. Deze taak wordt nog altijd uitgevoerd door Truida Nieuwenhuizen-Timmer.  
 
Kerkrentmeester Gijs Kuijpers en secretaresse Anita Kant-van Herwijnen hebben hun periode met 
vier jaren verlengd. 
 
Onderhoudsplan/uitvoering werkzaamheden 
Er is voortgang gemaakt met de algehele inventarisatie van de gebouwen met aanbehoren voor 
opmaak van een nieuw onderhoudsplan. Er zijn kleine werkzaamheden in de pastorie uitgevoerd. 
 
In de laatste maanden van dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de 
daklijsten/-goten van de pastorie. 
 
Investeringen 
- Regietafel : in het middenschip van de kerkzaal is een regietafel gerealiseerd. Vanaf deze plaats 
  wordt de beamer en het geluid geregeld.  
 
- Kopieermachine : het huurcontract van het kopieerapparatuur kwam dit jaar te vervallen. De  
  machine is aangekocht. 
 
Kerk wijzer 
Vanwege de veelheid aan administratieve handelingen en uit kostenoverweging is besloten om  
het maandblad Kerk wijzer uitsluitend in abonnementsvorm aan te bieden, ook voor de bestaande 
lidmaatschappen. Betaling zal standaard via een jaarlijkse, automatische incasso plaatsvinden. 
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Verjaringsfonds 
In verband met beperkende Corona-maatregelen kon er gedurende een lange periode niet worden 
gecollecteerd voor het Verjaringsfonds. De felicitatiekaarten werden wel bij de gemeenteleden 
bezorgd. Hier werd een brief bijgesloten, waarin werd geattendeerd op de mogelijkheid tot giraal 
doneren. Twee gemeenteleden hebben een aantal nieuwe felicitatiekaarten ontworpen voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Om donatie te vereenvoudigen is hierin een QR-code opgenomen. 
 
Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om alle gemeenteleden hartelijk te danken voor 
hun bedragen, zowel in financiële zin als bij de verschillende vrijwilligersactiviteiten! 
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4.  OVERIGE ZAKEN  
 
Beleidsplan 
Voor het op te stellen nieuwe beleidsplan van onze kerk voor de komende jaren is een werkgroep 
beleidsplan benoemd, bestaande uit enkele gemeenteleden. In een extra kerkenraadsvergadering 
is er in samenspraak met de leden uit de werkgroep een presentatie geweest over het nieuw op te 
stellen beleidsplan. Het beleidsplan heeft de naam “Een begaanbare weg” gekregen. De 
kerkenraad was enthousiast om met het plan aan de gang te gaan. Conform de regels dient het 
beleidsplan eerst aan de gemeente voorgesteld te worden. Een avond waarop dit zou plaatsvinden 
was al vastgelegd. Echter er kwamen opnieuw scherpere regels rondom Corona, waardoor de 
kerkenraad zich genoodzaakt zag deze avond door te schuiven naar het voorjaar van 2022 
 
Samenwerking met de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en 
Focus op God 
Ook in 2020 is de samenwerking met de Hervormde Gemeente Almkerk, de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt en Focus op God gecontinueerd.  
Op verschillende niveaus vindt er regelmatig onderling overleg plaats tussen de kerken. Ook op 
diaconaal gebied wordt intensief samengewerkt. Het moderamen van de kerken is twee keer bij 
elkaar geweest. 
Met Kerst is er als groet, namens alle kerken van Almkerk, op elk adres in Almkerk de Kersteditie 
van “Echo” bezorgd 
 
Jaarlijks vindt er overleg plaats met de Hervormde Gemeente over onderwerpen die de 
samenwerking met beide kerken aangaan. Voornamelijk heeft dat betrekking op de gezamenlijke 
(avond)diensten. 
Tijdens de zomerperiode zijn er ook weer 4 gezamenlijke ochtenddiensten georganiseerd.  
We ervaren dat als een positieve samenwerking. 
 
Samenwerking met de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk 
Medio 2020 zijn we benaderd door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk 
met de vraag of we met elkaar in gesprek kunnen gaan over mogelijke samenwerking tussen 
beide kerken. De reden hiervoor was dat de kerk in Giessen-Rijswijk naar de toekomst 
onvoldoende draagkracht verwacht om als zelfstandige kerk verder te kunnen gaan. In 2021 is 
niet echt een vervolg gekomen op dit traject. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Giessen-
Rijswijk heeft namelijk besloten om in afgeslankte vorm zelfstandig door te gaan. 
 
 
Algemene gemeentevergadering  
Het is gebruikelijk dat we eenmaal per jaar een gemeenteavond houden waar de kerkenraad dan 
een toelichting geeft over de uitgevoerde werkzaamheden over het afgelopen jaar en de plannen 
voor het nieuwe jaar. Ook de financiële zaken worden dan gepresenteerd.  
In 2021 heeft deze bijeenkomst op 31 mei plaatsgevonden. Deze gemeenteavond vond plaats in 
de kerk en was (net als een kerkdienst) online te volgen. Alle stukken (jaarverslag en financiële 
verslagen) zijn digitaal aan de leden aangeboden. Daarbij is gelegenheid gegeven hierop te 
reageren. 
 
 
Startzondag 
De startzondag heeft plaatsgevonden op 26 september. In combinatie met de “Join In” van een 
dag eerder was er sprake van een soort startweekend. 
Het betrof een zondag waarop er voor één van de eerste keren geen ingrijpende beperkingen 
meer waren rondom Corona. De opkomst in de dienst was in vergelijking met de weken daarvoor 
heel hoog. Na de dienst zat het kerkplein vol met gemeenteleden die in het zonnetje genoten van 
een prettige start van het nieuwe kerkelijke seizoen. 
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5. Statistiek en financiële rapportages 
 
 
Statistiek 

Aantallen aan het eind van het jaar ‘21 ‘20 ‘19 ‘18 ‘17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 

Totaal aantal leden 891 898 918 921 914 919 931 933 939 944 945 

● Aantal doopleden 405 412 415 412 408 411 418 410 410 414 415 

● Aantal belijdende leden 486 486 503 509 506 508 513 523 529 530 530 

                   

Het ledenbestand neemt toe/af met -7 -20 -3 7 -5 -12 -2 -6 -5 -1 11 

● Erbij: gedoopt of ingekomen 22 13 26 39 25 33 26 42 19 31 37 

● Eraf: overleden of vertrokken 29 33 29 32 30 45 28 48 24 32 26 

                   

Aantallen per jaar:            

Aantal huwelijken 1 0 1 3 1 4 2 3 2 4 3 

Aantal kinderen gedoopt 8 2 3 8 8 4 9 10 6 9 9 

Aantal gem. leden belijdenis gedaan  5 1 0 6 5 5 0 6 3 4 4 

Aantal gemeenteleden overleden 6 11 14 12 11 10 6 13 8 11 3 

                   

Het gemiddelde kerkbezoek in:                  

● Aantal in de ochtenddienst * * 237 265 271 256 262 296 255 278 250 

● Aantal in de avonddienst * * 50 65 52   65   53 61 35 47 50 

 
*) Vanwege corona hebben in 2020 geen tellingen plaatsgevonden. In 2021 is er slechts één keer 
geteld, niet heel representatief, daarom zijn deze gegevens niet verwerkt. 
 
 
 
 
Financiële rapportages 
 
In de bijlagen zijn de volgende financiële jaarverslagen over 2021 opgenomen: 
 

● Bijlage A: Financieel jaarverslag van onze Kerk 
● Bijlage B: Financieel jaarverslag van Missie en Diaconaat  
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6. Nawoord 
Het voorgaande lezende mogen we concluderen dat we ondanks alle beperkingen toch in staat zijn 
geweest onze Bijbelse opdracht voor verkondiging van het Evangelie en het omzien naar elkaar 
gestalte te geven. 
We zijn dankbaar dat we dit mochten en konden doen onder de zegen van God en met de inzet 
van veel vrijwilligers.  
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de gemeenteavond op 30 mei 2022. 
 
 
 
 
 
de voorzitter,                                                                    de scriba, 
Dhr. Kees Noorloos      Dhr. Peter Kant 
  
 
 
 
 
 

 
  


