Sociaal jaarverslag 2021

Bestuur:
Het bestuur van de Spade Regen Gemeente Nederland bestond in 2021 uit de volgende personen.
D. I.

Voorzitter

H.W.

Secretaris

C.E.

Penningmeester

In 2021 was de coronacrisis voor het tweede jaar deel van ons dagelijks leven. De invloed van de
maatregelen was te merken bij iedereen thuis, op het werk, in de manier waarop de samenkomsten
qua veiligheid, hygiëne georganiseerd moesten worden. Door middel van een Corona “check-lijst” kon
elke bezoeker van de diensten zich aanmelden vóór de dienst. Als bestuur hebben wij de door de
overheid gestelde regels rondom de Corona-maatregelen zo goed als mogelijk nageleefd.
Het bestuur wil u allen hartelijk danken voor uw solidariteit, vertrouwen en samenwerking de afgelopen
maanden!
Het protocol van het gebruik van de locatie is up -to-date
https://www.spaderegengemeente.nl/go/agenda/samenkomsten/
De meesten van ons -jong en oud- zijn getroffen door het Corona virus, de ene meer dan de ander.
Toch mogen we terugkijken op een jaar van mogelijkheden en genade van God.
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Ledenadministratie:
Er staan 31 leden ingeschreven, waarvan 8 aspirant-leden en 15 jongeren.

Jaarvergadering 2021 – terugblik
De mogelijkheid om de vergadering via Teams bij te wonen werd geboden, maar hiervan heeft
niemand gebruik gemaakt. Er waren ongeveer 8 leden naast het bestuur aanwezig en de financien,
sociaal jaarverslag etc. zijn doorgenomen met de aanwezigen. Verder waren er nog een aantal andere
zaken die aan de orde kwamen.
Om de ANBI-status te mogen houden moet de Spaderegen Gemeente aan specifieke eisen voldoen:
Alle financiële stukken moeten op de website te vinden zijn. We kunnen niet genoeg dankbaar zijn dat
onze kerk een digitale identiteit heeft, zonder dit zouden wij niet voldoen aan de gestelde
voorwaarden.
Namens de kascommissie heeft E.K. het gevoerde bestuur decharge verleend en hiermee de bestuurs
verantwoording met de jaarrekening/ jaarverslag goedgekeurd.
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Financieel jaarverslag 2021
Ieder gemeentelid heeft per mail een “ Resultatenoverzicht 2021’, Kolommenbalans 2021’ en een
‘Begroting voor 2021’ toegestuurd gekregen. De cijfers zullen op de ledenvergadering worden
toegelicht.
Onze gemeente is financieel gezond.
Het bestuur wil u bedanken voor uw bijdragen en steun in het afgelopen jaar!

Het is fijn om te zien dat gemeenteleden meedenken aan welke goede doelen geld gespendeerd mag
worden. De volgende stichtingen, kerken hebben we ondersteund.
•

Stichting Evangelische Televisie (Europa)

•

Open Doors

•

Israëlcentrum (kerst cadeaus)

•

De zuster gemeente in Duitsland, Engeland, Zuid-Afrika

•

Evangelisatie Overleg Apeldoorn

•

Gemeente Filadelfia

Spade Regen Gemeentenieuws:
De Gemeentenieuws is afgelopen jaar 12 keer en met vijf extra nieuwsbrieven uitgekomen en deze is
verstuurd naar geïnteresseerden in binnen en buitenland.
Een woord van dank is gepast aan Tiny, Lily en onze jeugd-redactie, die voor deze bron van
bemoediging zorgen, niet alleen in een tijd van isolatie maar in een wereld waar kracht nodig is door
het Woord van God.
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Samenkomsten:
We hebben ondanks de beperkingen in Bolwerk diensten kunnen houden( 2 tot 3 keer per maand)
en de kans gehad om een maandelijske Bijbelstudie in te plannen.
Elkaar zien versterkt ons geloof en het gevoel van samenhorigheid. We zijn dankbaar dat we elkaar
hebben en mogen beleven hoe de Heer iedereen doordraagt en versterkt in moeilijken tijden.
De mogelijkheden de dienst livestream te volgen vanuit Amerika, Zuid-Afrika en Engeland zijn van
harte verwelkomd bij iedereen. Degenen die door ziekte of omstandigheden niet meer fysiek naar de
bijeenkomsten komen hadden de kans digitaal “in de kerk” te zijn.

Activiteiten:
In de periode van lockdown heeft het bestuur besloten een speciale aandacht aan de leden te geven
met een verassende potje honing. Een Bijbelvers met het logo was een manier voor ons te zeggen: “ik
denk aan je en bid voor je.”
In juni waren wij met z’n allen vanuit Amersfoort op het water op de Inspiratieboot. We hebben een
heerlijke dag van gemaakt, ontzettend veel genoten van het mooie weer en elkaars gezelschap.
Gelukkig werd de catering verzorgt door de captain en zij collega's. Het was voor iedereen een leuk,
ontspannend uitje.
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Gastsprekers:
Mensen vanuit Apeldoorn, Duitsland waren uitgenodigd om als gast de kerkdiensten bij te wonen en
te spreken. Er zijn altijd nieuwe facetten te ontdekken over een enkele Bijbelvers of verschillende
perspectieven hoe de Bijbel gelezen kan worden. We zijn dankbaar dat we door de gastsprekers
toegerust konden worden.

Bijbelstudies en gespreksgroepen:
De interactieve Bijbelstudie geleid door HvN en de Vrouwen Ontmoeting bij RW creëren een relaxte
platform waar de deelnemers open vragen kunnen stellen over de Bijbel en persoonlijke dilemma’s
van een christelijk leven durven bespreken.

Bestuurlijke kerndoelen:
Wij streven er naar om de gemeente in de liefde van God te dienen zodat elkeen kan groeien en
toegerust wordt.
Wij hebben geleerd in 2021 om meer dan ooit tevoren op de Heer te vertrouwen en elkaar te
respecteren.
Als gemeente hebben we voorkomen in een debat te raken over onderwerpen die tijdens de coronacrisis te vaak op de voorgrond traden en verhoudingen tussen mensen op scherp kon zetten. Hoe
mooi om te zien dat we anders mogen zijn, anders mogen denken, maar toch elkaar kunnen steunen
en dragen in een moeilijke tijd. Met alles wat we meemaakten, zagen we ook nog zoveel dingen om
dankbaar voor te zijn.
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Het bestuur kijkt uit om in het komend jaar samen met u verder te gaan voor de glorie van onze
Hemelse Vader, onze Redder en Jezus Christus, onze hoop.
Psalm 100: 3: “ Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn
wij, de kudde die Hij weidt.”
De betrokkenheid van elk individu in de gemeente stellen wij op prijs.
Laten we elkaar ondersteunen en een licht zijn voor mensen in nood.
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