Jaarverslag 2017
We begonnen het jaar met elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar” toe te wensen. Traditiegetrouw
na afloop van de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, met een toespraak van de voorzitter van
de kerkenraad.
Direct daarna was het de beurt aan de Aktie Kerkbalans.
En dan waren er natuurlijk de kerkdiensten. “Gewone” diensten, maar ook speciale diensten.
We denken dan aan palmpasen, aan het afscheid van kinderen van de kindernevendienst, de
Israëlzondag, doop- en begrafenisdiensten, huwelijksdiensten en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, waar we onze doden herdachten. Diensten met HA aan Tafel of in de kring.
Het koffie drinken na afloop van de kerkdienst is niet meer weg te denken uit onze wekelijkse
samenkomsten.
Hoe zou dit alles kunnen plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers die voor de wekelijkse
eredienst actief zijn: ouderlingen, diakenen, organisten, blazers, zangers, ensemble Tibia,
kindernevendienst, groep 12+ , liturgie-typistes, hulpkosters, geluidsmedewerkers,
bloemenmeisjes en koffie zetters.
Maar ook waren er weer de gezamenlijke vieringen met de parochie: de dienst van gebed voor
de eenheid, de ochtendgebeden in de 40-dagen tijd, de gebedsviering in het kader van de
wereldgebedsdag, de viering op Swetterhage (met o.a. de medewerking van
koperblazersensemble Suetana Musica) , de gezamenlijke openingsdienst in de Christus
Dienaarkerk en de adventsvespers. Op 2 e Pinksterdag werd ‘s morgens een pinksterwandeling
georganiseerd door het buitengebied van ons dorp.
Speciale gebeurtenissen in de Dorpskerk waren er ook: een lenteconcert door Bello Classico
en een zondagmiddagconcert door het John Wilbye Consort uit Wassenaar.
We hebben afscheid genomen van de dirigent van Suetana Musica, Ben Arends. Na 25 jaar
heeft hij zijn dirigeerstokje overgedragen aan Erik van Bruggen. Ben ontving bij zijn afscheid
de Draaginsigne in zilver van de VKB (Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer). Omdat
Erik ook organist in Leiden is en dus niet altijd op zondag beschikbaar is voor Zoeterwoude,
heeft Simon de Groot zich bereid verklaard om een aantal zondagen Suetana Musica te
dirigeren.
De diaconie organiseerde een inzamelingsaktie voor de voedselbank. Maar ook presenteerde
de diaconie een nieuw project: Noah’s Ark in Uganda. En in de tijd voor Pasen werd speciale
aandacht gevraagd voor Hospice Issoria. Maar ook de voorjaars- en najaarszendingsweek
werd niet vergeten.
Er werd afscheid genomen van Henk Boter, die tijdens het zwangerschapsverlof van Gea
Smit, het pastoraat heeft waargenomen.
Henk werd in augustus bevestigd tot predikant in Apeldoorn.
Het Van Damorgel deed weer van zich horen: er werden diverse orgelconcerten gegeven,
waaronder één “by candlelight”. Er werd weer een filmavond gehouden. En ook waren er
weer de ouderenmiddagen.
De musicalgroep studeerde ijverig op de musical “op zoek naar Judas” en hoopt die begin
2018 te kunnen opvoeren. En ook de leesclub kwam diverse keren bij elkaar.
Op 30 mei werd de gemeenteavond gehouden “met een vleugje Luther”.
Er werd een presentatie gehouden over de wortels van het Christendom.
Diverse gespreksgroepen zijn van start gegaan.
Cantate Domino liet weer van zich horen met een passieconcert.
De onderhoudscommissie van de kerk was ook dit jaar weer aktief (zowel voor- als achter de
schermen) en hoopt de onderhoudswerkzaamheden begin 2018 te kunnen afronden.
Het dagelijkse onderhoud aan kerk, Ons Huis, pastorie en kosterswoning ging gestaag door,
dankzij een grote groep vrijwilligers.

In de kerk werd nieuwe verlichting aangebracht, met name voor het gebied waar de
voorganger staat. En ook is nieuwe verwarming aangeschaft voor het koor. Er zijn leuningen
aangebracht om het koor beter bereikbaar te maken en ook de toegang naar het toilet is
voorzien van een leuning.
Op verschillende zaterdagen in de zomer stonden de deuren van de kerk wijd open voor de
zgn. “open dagen”.
De jeugdraad organiseerde in de loop van het jaar natuurlijk weer tal van aktiviteiten, zoals de
klaverjasavonden, de knutselmiddagen voor de jeugd, volleybalavonden, de kerstmaaltijd
voor de ouderen, de collecte voor Jantje Beton, de boekenmarkt en niet te vergeten de
jaarlijkse rommelmarkt.
De klaverjasmarathon was er weer en nog steeds kunt u uw oud papier kwijt in de middelste
garage achter Watertje 27. En heeft u iets te vieren? Neem dan gerust contact op met de
beheerder van Ons Huis, Michel Vlootman. Ons Huis heeft tegenwoordig trouwens ook een
leuke website!
Kerstmarkt en bazar (helaas voor de laatste keer). Ze waren er ook dit jaar weer.
Kortom: een veelheid aan activiteiten. Dank aan een ieder die zich in het afgelopen jaar in
welke vorm dan ook heeft ingezet!
Maar de rode draad van het afgelopen jaar was toch wel het restylen van Ons Huis, met tal
van –nieuwe- aktiviteiten daaromheen, zoals: Kerst-Uitje-High Tea, wijn- en kaasproeverij,
workshops Kerst- en Paasstuk maken, High Heels Event, modeshow, Pub quiz, Warm Winter
Feest.
Lezingen door Jan van Gent “van boerderij tot kroonjuweel” en Ben Veldstra “bovenlichten
en metseltekens”.
Er werd voor dat restylen van Ons Huis een “club van 100”opgericht met als doel € 10.000,-bijeen te brengen om de werkzaamheden mogelijk te maken. En dat is gelukt. Het resultaat
mag er dan ook zijn. Op 2 december konden de leden van de club van 100 genieten van de
nieuwe entourage.
De opsomming geeft een indruk van de vele aktiviteiten die er zijn.
Dank aan alle vrijwilligers.
Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2018.
J. Hulsbos

