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INLEIDING

In dit document is beschreven hoe de ouderlingen het jaar 2020 hebben ervaren
en met de beperkingen die de pandemie mee bracht, hiermee zijn omgegaan.
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ONZE KERKELIJKE GEMEENSCHAP IN 2020

In februari 2020 begon een ernstige pandemie en aan het einde van het eerste
kwartaal gingen we in een lockdown. Naar de kerk gaan was niet meer mogelijk.
Maar zoals altijd zijn er vindingrijke mensen en werd er voor de kerkelijke
gemeenschap in Ten Boer een oplossing bedacht. Een van de gemeenteleden was
kundig met videoapparatuur en met hulp van een aantal mensen konden de
diensten worden uitgezonden. Gelukkig konden we diensten houden met
predikant, zangers , ouderling, diaken, kerkrentmeester en organist. Daarna was
er nog de mogelijkheid om diensten te houden met 30 personen, die zich vooraf
op konden geven. Helaas was dit van korte duur en ook de zangers moesten
achterwege blijven. Het werd improviseren.
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DE VIERINGEN

Tot en met maart vierden we wekelijks een eredienst met de tweede zondag van
de maand in de kerk van Woltersum.
De kerkdiensten hebben een liturgisch karakter, waarin de verkondiging, muziek
en zang en de ontmoeting met elkaar een centrale plaats innemen.
De vier ouderlingen, de ouderling scriba en de ouderling voorzitter hebben bij
toerbeurt dienst en verzorgen het welkom en de mededelingen en zorgen er voor
dat aan 'alles' gedacht wordt. Het aandachtsboek dat achter in de kerk ligt en waar
gemeenteleden hun wensen kunnen schrijven, van bijvoorbeeld het bidden in de
dienst voor een gemeentelid, wordt mee naar voren genomen en door de predikant
wordt hier aandacht aan besteed in de voorbeden.
Dit is een prachtig initiatief en er wordt echt gebruik van gemaakt.
Met gefuseerde gemeenten (GTSTP) om ons heen, vormen we een cluster. In de
zomermaanden en verder nog enkele keren per jaar worden er
gemeenschappelijke diensten gehouden. Maar ook deze diensten zijn via live
stream of kerktelefoon te beluisteren geweest.
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DE OUDERLINGEN

De Kloosterkerkgemeente is verdeeld in 4 wijken en in elk van de drie wijken is
één ouderling actief, in de vierde wijk (verpleeghuis Bloemhof, Lindenhof,
aanleunwoningen en het Koopmansplein) delen 2 ouderlingen in duo het kerkelijk
werk.
De ouderlingen komen bijeen in het ouderlingenberaad. In 2020 was dit zes keer.
Het beraad wordt normaal ook bijgewoond door de predikant, maar omdat we
vacant waren hebben we in 2020 zonder predikant vergaderd.
Een gemeentelid dat belast is met het predikantensecretariaat, en het
crisispastoraat bij afwezigheid van predikant, is ook aanwezig in het
ouderlingenberaad.
In augustus namen we afscheid van een viertal ouderlingen, waaronder een
ouderling scriba en drie ouderlingen, waaronder een tweetal (duo),
Gelukkig werd de vacature in zijn geheel weer voorzien met een aantal
enthousiaste mensen.
De functie van het ouderlingenberaad is elkaar te informeren over actualiteiten
enz. Er wordt bepaald wie de bloemen van de zondag krijgt.
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HET PASTORAAT

Het pastoraat kent een actieve bezoekersgroep, waarvan de leden meerdere keren
per jaar vooral ouderen en zieken uit de gemeente bezoeken.
Deze groep brengt verslag uit van hun bezoekwerk aan de ouderlingen en zij gaan
indien gewenst zelf op bezoek, of schakelen de predikant in of geven dit door aam
het predikantssecretariaat.
De bezoekersgroep komt eenmaal per jaar bijeen om het bezoekwerk te
bespreken. Helaas is dit ook door de pandemie niet mogelijk geweest in het
afgelopen jaar. De bezoekers zijn hierover ingelicht.
Een mooi voordeel van dit gebeuren is dat de bemoeienis van de bezoekers met
de gemeenteleden niet is gebonden aan een zittingstermijn. Het komt er in de
praktijk op neer dat gemeenteleden door dezelfde mensen bezocht worden, veelal
tot aan het einde van hun leven.
Het thema “eenzaamheid” is actueel en de vraag is dan ook of er mensen in de
gemeente zijn die zich eenzaam voelen. En wat kunnen wij als ouderling hieraan
bijdragen om dit te verlichten. Moeilijk was het in het afgelopen jaar omdat niet
iedereen bezoek wilde of durfde .
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DE PREDIKANT

Vanaf september 2019 hebben we wekelijks een gastpredikant gehad na het
vertrek van da Elisabeth Posthumus Meijes. Onze consulent ds Jan Wilts uit
Noorddijk hadden we ter ondersteuning als dat nodig was, hij woonde
kerkenraadsvergaderingen bij.
Het crisispastoraat en het predikantssecretariaat werd opgevangen door Jolanda
Tuma tezamen met het gemeentelid (eerder genoemd in hfdst 4).
Met deze drie mensen hadden we een mooie achtervang.
In 2020 is er een beroepingscommissie samengesteld waarin vanuit de
ouderlingen er één ouderling vertegenwoordigd was, een jeugdlid, een paar
gemeenteleden, een redactielid van het kerkblad Halverwege enz. Heel blij waren
we met het benoemen van da Gonny de Boer die in januari 2021 verbonden gaat
worden aan de kerk in Ten Boer
De volledige commissie was het eens met de gemaakte keuze.
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MAANDVIERINGEN IN VERPLEEGHUIS BLOEMHOF

De coronapandemie had ook grote gevolgen voor de maandvieringen in het
verpleeghuis Bloemhof De laatste viering in het verpleeghuis huis heeft plaats
gevonden eind januari 2020. Tot op heden is het nog niet toegestaan om deze
vieringen weer op te pakken.
De coördinator van alle aangesloten kerken heeft met regelmaat contact met dhr.
Zwaagstra van Bloemhof. Gezien de behoefte aan deze vieringen zal zodra
“alles” weer normaal is deze vieringen weer met enthousiasme worden opgepakt.
Ouderlingen, predikant en medewerkers/begeleiders zullen dan direct op de
hoogte worden gesteld.
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TENSLOTTE

Het was een jaar van samen doen en samen de schouders er onder zetten.
Dat is goed zichtbaar geworden nu we vacant waren.
We ervaren een grote verbondenheid met elkaar, bekommeren ons om hen die dat
nodig hebben, dichtbij en veraf, en vertrouwen er op dat dit ook het komende jaar
weer het geval zal zijn.
Dit alles stemt tot blijdschap en dankbaarheid.
Ten Boer, april 2021
Janny Alberts, ouderling
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