Sociaal jaarverslag 2020
Bestuur:
Het bestuur van de Spaderegen Gemeente Nederland bestond in 2020 uit de volgende
personen.
David Izelaar:

voorzitter

Hanja Wannemakers:

secretaris

Coreen Erckert:

penningmeester

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door twee bijzondere situaties die onze werkzaamheden en
ons leven van de ene op de andere dag hebben veranderd.
Vanaf 12 maart hebben we de richtlijnen van de rijksoverheid gevolgd betreffende hygiëne en
afstandsregels met het protocol “Gebruiksplan i.v.m. COVID-19”. Voor aanvang van de
diensten werd de presentielijst gecontroleerd op aantal aanwezigen en eventueel
gezondheidsklachten. Een aantal maanden was het zelfs niet mogelijk om diensten te
organiseren maar gelukkig konden we met aanpassingen, in de loop van het jaar de diensten
weer hervatten.
De andere gebeurtenis die onze manier van denken en werken positief heeft beïnvloed is de
digitalisering van processen en communicatie. Het functioneren van het bestuur onderling en
de communicatie met gemeenteleden is veelal digitaal verlopen. Er werden 4 Teams
Bestuursvergaderingen in de loop van het jaar ingepland. Na veel inspanning is onze website
tot stand gekomen. Op www.spaderegengemeente.nl verschijnt wekelijks recente informatie
over het wel en wee binnen onze gemeente en informatie over de (digitale) samenkomsten.
We zijn zeer dankbaar dat dit platform actief en makkelijk te gebruiken is.
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Ledenadministratie:
Er staan 32 leden ingeschreven, waarvan 8 aspirant-leden, verder 8 jeugdigen.

Jaarvergadering 2020 - Terugblik
In 2020 stond een vergadering gepland met de gemeente. Helaas waren onze technische
middelen nog niet zo op orde als we wilden en heeft er ook geen digitale ledenvergadering
plaats gevonden. Wel zijn op 2 juni de jaarstukken met de gemeenteleden gedeeld en heeft
het bestuur ervoor gezorgd dat de stukken tijdig gepubliceerd waren i.v.m. de verplichtingen
die horen bij de ANBI-status.

Financieel jaarverslag 2020
Samen met dit sociaal jaarverslag is aan de gemeenteleden ook een ‘Resultatenoverzicht
2020’, Kolommenbalans 2020’ en een ‘Begroting voor 2021’ verstuurd. De cijfers zullen op de
ledenvergadering worden toegelicht.
We mogen terugzien op een jaar waarin we een ruim positief resultaat mochten behalen. Onze
kosten vielen door de maatregelen lager uit, we konden veel steun aan goede doelen en
zustergemeenten bieden en diverse zaken aanschaffen voor de samenkomsten en het
algemeen beheer. Denk hierbij aan een nieuwe beamer en een laptop.
Heel hartelijk dank aan iedereen die het werk van onze gemeente heeft gesteund.
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Spade Regen Gemeentenieuws:
Het Spade Regen Gemeentenieuwsblad is met 12 edities en 15 Gemeentenieuws Extra
verzonden naar gemeenteleden en vrienden van de kerk, zowel in binnen- als buitenland.
Deze uitgaven worden zeer op prijs gesteld. Vooral omdat de diensten om de week worden
gehouden en er een maximumaantal van 30 aanwezigen is toegestaan.

Samenkomsten:
Onze diensten worden sinds 2020 in het wijkcentrum “Het Bolwerk” gehouden. De zaal is
groot genoeg om met afstand normale diensten te houden. Door het jaar heen zijn we elke
tweede week bij elkaar gekomen behalve in de zomervakantie.
De kerkdiensten uit Zuid-Afrika en soms uit Groot-Brittannië konden we wekelijks volgen via
een livestream.

Evenementen:
Helaas moesten vele evenementen afgeblazen worden, die we jaarlijks gewend zijn te
organiseren, namelijk de Vrouwendag, de Conferentie met Bert & Magda Peters, de
Gemeentebarbecue, onze altijd zo gezellige Kerstviering. Afspraken en reserveringen
moesten na veel overleg toch worden gewijzigd.
Met een grote groep gemeenteleden was een bezoek aan het geloofshuis “Fairhaven” in
Wales GB reeds geregeld, vliegtickets waren gekocht etc., maar helaas moesten we de hele
reis annuleren.
Wel hebben we op zondag 8 maart met een busje en 2 auto’s een bezoek gebracht aan de
gemeente van ‘Beth-Schan’ in Noord-Duitsland en hier een gezegende samenkomst gevierd.
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Gastsprekers:
We mochten gedurende het jaar diverse malen een gastspreker verwelkomen vanuit
Duitstand en ook in januari vanuit Apeldoorn. We streven naar een goede samenwerking
met andere Gemeentes.

Bijbelstudies en gespreksgroepen:
Ontmoetingen via Teams, een Bijbelstudiegroep en een Christelijke leesclub gaven ons het
gemeente-gevoel en hebben ons dichtbij elkaar gebracht: er werd uit de Bijbel gelezen,
gebeden en bijgepraat. Ook de gemeente Whatsapp groep is een bron van bemoediging. Zo
blijven we op de hoogte van elkaars omstandigheden.

Zendingsdoelen
Gemeenteleden komen zelf met ideeën hoe we als kerk andere mensen in nood kunnen
helpen met geen financiële ondersteuning. Donaties zijn overgemaakt naar volgende
organisaties.
•

Operatie Mobilisatie

•

Christenen voor Israël: noodpakketten in Oekraïne.

•

Covid-Gemeente Zorg Jatniël Geloofshuis

•

Stichting de Vaste Burcht te Apeldoorn

•

Latter Rain Mission Germany, Engeland, Zuid Afrika

•

Evangelisatie Overleg Apeldoorn i.v.m. het Kerkproeverij Project

•

Gemeente Filadelfia te Apeldoorn

•

The Zambia Project

Informatie hierover is ook terug te vinden op onze website
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Bestuurlijke actiepunten en kerndoelen:
De afgelopen maanden, hebben we geleerd flexibel, geduldig en nederig te zijn, door
constante veranderingen, vooral door zaken die buiten onze macht liggen.
Samen strijden we tegen de verspreiding van het virus. De prioriteit van het bestuur ligt in het
welzijn van iedereen, persoonlijke aandacht en onze loyaliteit aan onze Heer. We zijn
dankbaar voor elke gelegenheid, fysiek of digitaal, om elkaar te bemoedigen in ons geloof,
ook zijn we verkwikt door iedere helpende hand, die zich altijd weer laat zien.
In het afgelopen jaar konden we gelukkig een aantal doelen verwezenlijken, maar we hebben
ook voor 2021 nog een aantal kerndoelen staan.
We willen doorgaan met het optimaliseren van de bestuurlijke samenwerking en deling van
taken. Verder vragen zaken als de nieuwe wet “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WTBR)” onze aandacht.
Ook willen we verder gaan met het ontwikkelen van mogelijkheden om digitaal samen te
komen en staat de gemeentezorg en het ontplooien van gemeenteactiviteiten en jeugdwerk
hoog op onze agenda. We hopen dat de beperkende maatregelen zo snel mogelijk weer zullen
normaliseren, zodat dit ook mogelijk is.

Ook staat versterking van het bestuurlijke team op onze agenda. We hebben hiertoe reeds
een oproep gedaan en bij interesse kunt u zich melden bij het bestuur.
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Slot:
Ondanks onzekerheden gaan wij vol vertrouwen op Jezus Christus de toekomst tegemoet met
de woorden uit Psalm 123:1,2:
” Ik kijk omhoog naar U, Heer, naar U in de hemel. Net zoals knechten hun ogen aldoor gericht
houden op hun meester, en dienaressen hun ogen gericht houden op hun meesteres, om
onmiddellijk te kunnen doen wat hun wordt bevolen, zo zijn onze ogen gericht op U, onze Heer
God, tot U medelijden met ons heeft.”
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