
 
 

Doop/Trouw/Rouw 

Doop: Er is dit jaar niemand gedoopt           

Geboren: Er waren dit jaar geen geboortes 

Overleden:  

Cees Blaauw                                                                  1 februari 2021  

Cees is Voorganger, Bestuurs- en Koorlid geweest.  

Gerda Prins                                                                 14 juni 2021 

Thea van Deijl-Veltman                                                     8 juli 2021 

Robert Bakker                                                  27 december 2021                                      
Robert Bakker heeft het koor en dirigent begeleid als Irina niet kon spelen 

Voorgangers 
Gekozen voorgangers: 

Bij de verkiezingen voor het jaar 2021 zijn op 7 februari 2021 zeven 
voorgangers gekozen voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2022. 
Gekozen zijn (in alfabetische volgorde): 

• Marc van de Giessen 

• Henk Kemper 

• Bert van der Meer 

• Jan Meijer 

• Ingeborg Schenkels 

• Helma Schenkeveld 

• Diana Vernooij 



Wij zijn wederom blij met 'vers bloed' onder de voorgangers in de persoon van 
Henk Kemper. Helaas heeft Bart-Jan van Gaart zich teruggetrokken. De overige 
zes voorgangers uit 2020 bleken allen graag bereid zich opnieuw verkiesbaar te 
stellen, waarop de 'voorgangerspool’ voor dit jaar uit zeven voorgangers 
bestond.  

Gastvoorgangers 

Het afgelopen jaar waren er 56 vieringen te verzorgen. Deze worden meren- 
deels opgevuld door de gekozen voorgangers en met zeven vaste voorgangers 
is dat makkelijker op te vullen. Echter komt het soms voor dat we de 
zogenoemde ‘tweede kring' voorgangers vragen om een viering voor te gaan. 
Gelukkig mochten we daar ook in 2021 dankbaar gebruik van maken 

In het afgelopen voorgangersjaar zijn de volgende personen gastvoorganger 
geweest. 

• Jan Andreae (14 november 2021) 

• Natasja Bakker (25 april, 15 september en 17 oktober 2021) 

• Gerrard Boot (7 februari en 29 augustus 2021) 

• Harris Brautigam (2 mei  en 18 juli 2021) 

• Hans Ernens (7 maart en 19 december 2021) 

• Bart-Jan van Gaart (2 april 2021) 

• Catrinus Mak (18 april 2021) 

• Noud-Lodewijk van Poppel (10 oktober 2021) 

Jaardoel 2020/2021 
In 2020 werd door Hans Gildemacher het Jaardoel Het Lilianefonds 
voorgedragen. Dit werd door de meerderheid gekozen. Elke tweede zondag 
van de maand was er een tweede collecte bestemd voor Het Lilianefonds. 

Vanwege Corona zijn er geen collectes geweest, daarom werd in 2021 Het 
Lilianefonds weer verkozen het jaardoel. 

 

 



Vieringen in 2021 

De vieringen  

Er zijn 55 vieringen gehouden. Dit aantal zijn naast de wekelijkse vieringen op 
zondag, de volgende diensten meegeteld: Seideravond, Goede Vrijdag  en 
Kerstnacht. Elke zondag waren de vieringen via Zoom te volgen. Een groot 
succes. Van 20 juni tot en met 12 november hebben we nog 28 vieringen in en 
vanuit De Duif gehouden. Alle andere zondagen was er een lockdown en zijn 
we alleen via Zoom gaan uitzenden. 

De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de 
Raad van Kerken in Nederland wordt aangereikt. Meestal wordt dan gekozen 
voor lezing uit het oecumenisch leesrooster. Maar regelmatig wijken 
voorgangers daar ook bewust van af voor bijvoorbeeld themavieringen of -
series. Er worden dan lezingen en/of aanvullende teksten gekozen uit onder 
andere apocriefe en/of aanverwante geschriften uit algemeen christelijke of 
ook andere tradities of religies. 

Bijzondere vieringen 

Kinderkerstviering 

Vanwege de avondklok hebben dit jaar helaas geen Kinderkerst kunnen 
houden. 

Kerstnachtviering 

Vanwege de avondklok kon de traditionele kerstnacht viering niet doorgaan. 
De viering was daarom verplaatst naar kerstochtend 10.30 uur en was 
vanwege de lockdown alleen via Zoom te volgen. 

Vredesvluchten 
Ook dit jaar hebben we ons betrokken bij de Vredesvluchten, een initiatief van 
Pax (voorheen Pax Christi) voor kerkelijke gemeenschappen in Nederland. Dit 
jaar hebben we drie keer een Duifje uitgereikt aan een persoon die zich inzet 
voor de Vrede. 

 

 



Mensen die dit jaar een Duifje ontvingen waren: 

•  28 feb Ellen Tiggeler de Jong (Hospice Nederland ) door Helma     
Schenkeveld 

•   23 mei   Sandra Bos van Stichting Burennetwerk door Jan Meijer. 

•   5 december Salah Said van Stichting Hart voor Tanzania door Diana    
Vernooij  

Voorgangersvergaderingen 
Op 16 januari, 29 mei en 18 september hebben we 3 vergaderingen gehouden 
met de voorgangers. De bijeenkomsten van de voorgangers zijn, op 
zaterdagen, en gepland om de grote series van het jaar te kunnen 
voorbereiden. We startten altijd met het uitwisselen van persoonlijke zaken 
die ons bezighoudt. Meestal leidde dat tot een mooie brainstorm over het 
thema van de nieuwe serie. 

Duifkoor 
Het afgelopen jaar is het koor uitgegroeid tot 15 personen. Daarbij zijn Dirigent 
Henk Kemper en Pianiste Irina Antonova meegeteld. Met ingang van zondag 29 
augustus zijn alle fysieke vieringen, met uitzondering op de schoolvakanties, 
door het koor ondersteund. Tijdens de online vieringen zijn er CD’s van ons 
koor, soms een ander koor, muzikaal omlijst. 

 

 

 

 


