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1. Voorwoord
Zoals u gewend bent van de vorige jaarverslagen kunt u ook in dit verslag
weer een jaaroverzicht van belangrijke (gedenkwaardige) momenten
vinden. Deze is de moeite waard door te kijken en door te lezen. Het geeft
aan wat we als gemeente deden en wegens de gevolgen van de coronamaatregelen niet deden of anders deden dan gewoonlijk.
Ook dit keer is er geen uitgebreide toelichting op de activiteiten rondom
de Dynamieken van Gemeente-zijn: Aanbidding, Opbouw,
Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie. We denken dat het
jaaroverzicht voor zichzelf spreekt en laat zien wat ons doen en laten ons
als lokale gemeente laat zijn. En dat is – zo denken wij – voor dit
jaarverslag genoeg naast de korte terugblik op 2021
Onze dank gaat uit naar alle leden die zich juist ook in 2021 hebben
ingezet voor Zout & Licht Hilversum en die weer hebben laten zien dat
Gemeente-zijn iets is wat je uitsluitend samen doet…! Glorie aan God voor
de gave van een ieder in wie we zijn en wat we doen!
Namens het oudstenteam,
Oscar Griffioen
pastor
Hilversum, 6 januari 2022
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2. Korte terugblik 2021
Ook in 2021 hadden we te maken met de maatregelen rondom Corona
opgeleid door de overheid zoals ook 2020. We danken God dat Kerk en
Staat gescheiden zijn in Nederland en we als kerk vrij waren om de meeste
activiteiten met name de zondagse dienst fysiek konden laten doorgaan.
Naast de zondagse dienst waren er met regelmaat kringen (incl de
dagkring op dinsdagmorgen) en bijbelstudieavonden en mannenontbijt.
We zijn blij dat we mensen konden ontmoeten in deze bijeenkomsten en
mensen daarvoor hun behoefte uitspraken. We zijn als mensen geschapen
door onze God om sociale contacten te hebben in de ‘echte wereld’ (meer
dus dan slechts via streaming en sociale media). Als gemeente zijn we
volgens de Bijbel het huisgezin van God en kinderen van één Vader komen
dan ook tezamen. Het getuigt van armoede wanneer we denken dat we
elkaar niet nodig hebben of slechts op afstand met elkaar omgaan. Ook in
2022 blijven we dan ook doorgaan met de samenkomsten in Elim en de
nodige activiteiten bij mensen thuis in de voorkamer van Elim of onze zaal.
We respecteren de keuze van diegenen die vinden dat ze beter niet
kunnen komen of andere prioriteiten stellen. Wel geven we de
gelegenheid om via YouTube de samenkomst te volgen, alhoewel we in de
samenkomst zelf geen rekening houden met de camera en doen we qua
activiteiten geen moeite om per se een goede beeld- en geluidskwaliteit te
garanderen. De samenkomst is voor het ‘samenkomen’ en alleen wanneer
we samenkomen kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn en door
Gods Geest tot opbouw van de ander gebruikt worden.
In het jaaroverzicht ziet u de bijzonderheden die hebben plaats gehad in
onze gemeente.
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3. Jaaroverzicht 2021
Januari
In Januari vervolgen we in Nederland de corona-maatregelen die
sinds de uitbraak (maart 2020) wereldwijd plaats vindt. Ook in
Januari geldt de 1,5 meter afstand, max. met 30 mensen in een
kerkdienst, mondkapjes in openbare gelegenheden, alle niet
essentiële winkels zijn gesloten, als mede de scholen. Er wordt –
overgenomen van 2020 – zoveel mogelijk thuisgewerkt en reizen
wordt ontraden en veel buitenlandse vluchten zijn er niet.
5 januari – vervolg van de dagkring die elke 1e en 3e dinsdagmorgen in de
voorkamer van Elim wordt gehouden
6 januari – Edwin vervolgt zijn bijbelstudie op de 1e woensdagavond van de
maand met het thema Zoeken naar Gods leiding
13 januari – net als in 2020 bepalen kringen zelf of en hoe zij samenkomen
gezien de corona maatregelen; officieel zijn de 2e en 4e woensdagavond
van de maand de kringavonden
14 januari – Cor en Anneke vervolgen op de 2e en 4e donderdag de
gebedsavonden
20 januari – Bijbelstudieavond op de 3e woensdag van de maand waar we
Paulus brieven aan de Thessalonicenzen behandelen, olv Oscar
22 januari – Corona maatregelen worden uitgebreid met een avondklok
(21:00-4:30) van 23 januari tot en met 9 februari, als oudsten overleggen
we (zondag 24 januari na de dienst) wat te doen met de activiteiten die ’s
avonds plaatsvinden in deze periode en we besluiten dat in deze periode
avond activiteiten zoals bijv. de bijbelstudie en de week van bidden en
vasten plaats vinden in Elim van 19:30 tot 20:20.
31 januari – Oscar spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
Februari
4 februari – in deze week wordt er een nieuwe CV geplaatst in de kelder,
deze CV is voor Elim en het woonhuis en zolder. Er is een aparte CV voor
de kerkzaal. De oude is defect en kan niet meer gerepareerd worden.
7 februari – deze zondag waren er maar – of: toch nog – elf mensen in de
samenkomst. Wegens hevige sneeuw, wind en ijzel begon een week van
winterweer.
8 februari – de Corona maatregelen worden verlengend tot en met 2
maart, incl. de avondklok
9 februari – eerste dag van Week van Bidden en Vasten tot en met vrijdag
12 februari; thema: Kol.3:1-4; korte inleiding op de avonden door Cor,
Oscar en Edwin; afsluiting zoals gebruikelijk me avondmaal. Naast dat
sommigen via live-stream de gebedsavonden volgende waren en resp. 11,
10, 9 en 11 in de dienst
14 februari – Muzikale Getuigenisdienst olv. Cor.
21 februari – Oscar spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
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17 februari – in deze week worden wordt de schuine kanten van het platte
dak aan de zijkant van Elim (boven de kerkzaal) gerepareerd wegens
lekkage
28 februari – Getuigenissen van Bart, Robin en Sifra uit Utrecht (Best Life
Church)
Maart
2 maart – Avondklok en andere corona-maatregelen worden verlengd tot
en met 15 maart, scholen gaan langzaam open; avondactiviteiten blijven
daarom van 19:30 tot 20:20.
3 maart – deze week wordt het platte dak boven de kerkzaal aan de zijkant
van Elim vervangen wegens lekkage
7 maart – samenkomst met avondmaal door Harry en preek van Edwin.
Het was rond de 13 graden wegens storing van de CV in de kerkzaal
8 maart – Persconferentie met aankondigingen van enkele
versoepelingen van de corona maatregelen, maar de avondklok blijft van
21:00- 4:30 tot eind maart; dus tot eind maart blijven de
avondactiviteiten van 19:30 tot 20:20. (Eind maart wordt de avondklok
van 22:00 tot 4:30, maar onze activiteiten worden dan van 19:30 tot
21:00 met mogelijke uitloop)
10 maart – wegens steeds afslaan van de CV in de kerkzaal wordt een
omleiding gemaakt zodat de nieuwe CV van het woonhuis ook de zaal kan
gaan verwarmen, dit wegens hoge kosten voor reparatie van de oude CV
in de kerkzaal.
21 maart – Edwin spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
31 maart – jaarvergadering over de jaarstukken van 19:30 tot 20:30
April
2 april – Goede vrijdag, avondmaaldienst o.l.v. Oscar
4 april – Paasdienst door Edwin
7 april – Bijbelstudie 1-2Thessalonicenzen gaat niet door wegens
afmeldingen
10 april – Mannenontbijt
18 april – Oscar spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
21 april – Bijbelstudie Zoeken naar Gods wil voor je leven gaat niet door
wegens afmeldingen
Mei
5 mei – Bijbelstudieavond 1Thessalonicenzen (vervolg)
16 mei – Oscar spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
23 mei – Pinksteren: Andrew en Hanna bij ons in de dienst; Andrew preekt
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Juni
13 juni – Oscar spreekt ipv Jeff omdat hij voor zijn werk nog in Berlijn is
27 juni – slot seizoen 2020-2021; in juli en augustus zullen er geen officiële
door-de-weekse activiteiten zijn; de dagkring olv. Harry zal nog wel een
aantal weken doorgaan
29 juni – Oudstenontmoeting, laatste van het seizoen. Evaluatie seizoen
en plannen voor nieuwe seizoen, 2021-2022
Juli
11 juli – samenkomst met aansluitend lunch in de tuin van Elim
25 juli – Oscar spreekt ipv Jeff, die nog steeds voor werk in Duitsland is
Augustus
1 augustus – Andrew en Hanna in de dienst; Andrew spreekt
22 augustus – Oscar spreek in plaats van Jeff die voor zijn werk nog in
Berlijn is; op deze zondag wordt ook een enquête uitgereikt ten behoeve
van de planning voor het nieuwe seizoen.
September
1 september – Gemeente Informatie Avond waar na een
oudstenontmoeting de ingevulde enquêtes worden besproken. In een
volgende oudstenontmoeting (6 september) zullen we dit verder
uitwerken
5 september – Start seizoen 2021-2022, Cor doet de zangdienst en het
avondmaal, Oscar spreekt en na afloop hebben we gezamenlijke lunch
26 september – Bart Griffioen spreekt in de zondagse dienst
28 september t.m. 1 oktober – week van bidden en vasten; thema
2Tim.1:7; resp. spreken Edwin, Oscar, Cor en Anneke G. met afsluiting
Heilig Avondmaal; gemiddelde opkomst 11 mensen
Oktober
3 oktober – Muzikale getuigenisdienst o.l.v. Cor
6 oktober – eerste Aanbiddings- en Gebedsavond o.l.v. Cor
13 oktober – start kringen voor het nieuwe seizoen
17 oktober – Oscar spreekt ipv van Jeff die nog steeds voor zijn werk in
Duitsland is
November – December
24 december – Kerstavond, korte dienst met overdenking Edwin en hapje
en drankje na. Tasjes waren uitgedeeld om mensen te bemoedigen en uit
te nodigen. Wegens aanscherping Corona maatregelen is hier niet veel
‘reclame’ voor gemaakt
26 december – Kerstdienst zonder bijzonderheden zoals voorheen
Kerstontbijt (dit wegens Corona maatregelen en het ‘getuigenis’ naar de
buren/buurt Oude Enghweg
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BIJLAGE 1 – Opkomst samenkomsten – incl. aantal leden
Aantal gemiddelde aanwezigen in 2021 per alle getelde zondagse
diensten (48): 27
In 2020 waren dat gemiddeld 25
NB. Op basis van de adressenlijst zijn er 59 leden per 31 december 2021 (dit is
incl. kinderen). Eind 2020 stonden er nog 60 mensen op de adressenlijst van
Zout & Licht Hilversum.
NB. Officieel hebben we geen “leden”. We spreken van “invoegen” wanneer
mensen aangeven dat ze bij de gemeente willen horen en naast het “komen
in de dienst” ook mee willen bouwen aan het geheel van gemeente zijn. De
voorwaarde die we als gemeente voor het “invoegen” stellen is dat mensen
gedoopt zijn in water, deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap en
betrokken zijn (in aanwezigheid en ‘meebouwen’ in gaven en talenten, incl.
financieel bijdragen).
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BIJLAGE 2 – Sprekers – incl. aantal spreekbeurten
Eigen sprekers:
Oscar
Edwin
Cor
Andrew*
Jeff

27
19
2
2
0

Gastsprekers:
Bart Griffioen

2

(2020: 22)
(2020: 14)
(2020: 1)
(2020: 3)
(afwezig wegens werk
in Duitsland)

*) Andrew en Hanna zijn eind augustus begonnen aan de Bijbelschool maar zijn deel van
onze gemeente; de afspraak is dat wanneer zij op zondag bij ons zijn Andrew dan de
spreekbeurt van Oscar overneemt.

<<
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