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Het 2e door Corona-virusvarianten getekende jaar was rustiger dan 2020. Nieuwe routines waren op 
hun plek. Gewenning was er tot op zekere hoogte aan de resterende beperkingen. Het was ook een 
niet-jubileum-jaar. En het was een eerste vol jaar voor onze nieuwe predikante, Bertie Boersma. 
Koffieschenken na de dienst lag lang stil. Het contact in de gemeente bleef lastiger dan je zou willen. 
Maar: er was géén sprake van leegloop. Eerder merkten we dat in samenhang met de uitbreiding van 
Odijk weer nieuwe gemeenteleden aansluiten. 

Tegen deze achtergrond is er veel goed door blijven lopen in 2021. Zo zijn alle vrijwilligers met taken 
op gebied van beheer en exploitatie op de ingeslagen weg voortgegaan. De kosters hadden iets meer 
werk aan de diensten door de aanmeldprocedures. De koffieschenkers hebben maar een paar weken 
na de dienst hun inzet kunnen doen. Maar voor de rest liep het meeste door: de ledenadministratie, 
het archief, de communicatie - ook net als in 2020 intensiever door de regelmatige e-Nieuwsbrief. De 
schoonmaak, de verhuur, en het technisch beheer waren actief. Daarbij bleef de verhuur van onze 
gebouwen op een lager pitje, de inkomsten daaruit bleven op een substantieel lager niveau dan we 
tot en met 2019 waren gewend. Zo was er maar een handvol bruiloften. 

Dit jaar is er een nieuwe piano verworven – met regelmaat bij diensten voor de begeleiding nodig. 
Van de oude was door de stemmer vastgesteld dat er flinke kosten zaten aan te komen voor 
reparatie. De klank ervan was voor het geoefende oor niet goed te krijgen. De nieuwe is een mooie 
tweedehands aanwinst, die na goedkeuring uit organisten-kring in gebruik is genomen. 

In 2021 is gecollecteerd voor herinrichting van een stuk tuin rond de Meenthoek. Doel daarvan was 
om de onderhoudsopgave te beperken. Onze tuincoӧrdinator heeft daarvoor de ontwerpen en de 
uitvoering door hovenier Van Dijk zorgvuldig begeleid; het resultaat mag er zijn. En in het verlengde 
daarvan waren er in het voor- en najaar twee tuinonderhoudsdagen, waarbij steeds een goede ploeg 
vrijwilligers met tal van klussen actief is geweest. De verwildering van grote stukken tuin is flink 
teruggedrongen, grind aangevuld, schilderwerk gedaan, grasranden verzorgd, en zo voorts. 

Ook is in het najaar een nieuw bankje onthuld, dat met collectegaven uit onze gemeente kon worden 
aangeschaft. Het heeft voor bij de ingang van de kerk een mooi plekje gekregen, met uitzicht op de 
boomgaard annex schapenweide. Het bankje is voorzien van een mooi citaat uit psalm 23. 

In het kader van de verduurzaming van ons kerkje, is er offerte gevraagd en gecollecteerd voor het 
plaatsen van voorzetramen voor de toogramen in de consistorie. Onze coӧrdinator van het 
gebouwonderhoud ziet erop toe dat hier in het komende jaar uitvoering aan gegeven kan worden. 

2021 is dan toch het jaar geworden, waarin onze voorzitter zijn taken heeft kunnen overdragen aan 
een nieuwe voorzitter. De scheidende voorzitter heeft na een lange en zeker intensieve periode 
afscheid genomen van ons college. Dit is in kleine kring op passende wijze gemarkeerd. 

Bij de jaarlijks terugkerende aandachtspunten kan het college terugzien op een stabiel jaar: 

 De aktie Kerkbalans verliep weer goed; de bijdrage van onze leden kwam dit jaar gelukkig 
een stuk boven het voorzichtig begrote bedrag uit.  

 Geen nieuws is soms goed nieuws: in 2020 zijn weer geen privacy-incidenten geconstateerd. 
 Onder auspiciën van ons college hebben de vrijwilligers van de biergroep weer 2 keer een 

batch van het Witte Kerkbier uitgebracht en verkocht gekregen.  
 De opbrengst van de zonnepanelen was met 4900 kWh wat lager dan het jaar daarvoor, zo’n 

400 Kwh minder, wat samenhing met de vele bewolkte dagen in de zomer van dit jaar. 



 De begroting 2022 is in het najaar weer zorgvuldig opgesteld en tijdig aan de Kerkenraad 
aangeboden en goedgekeurd. 

 In een periode met relatieve vrijstellingen van Corona-maatregelen is dit jaar op zowel 
zaterdag als op zondag deelgenomen aan de Open Monumentendagen. Op zaterdag met een 
leuke lezing en muziek (open podium). Op de zondag was er, na de altijd op zichzelf al 
feestelijke opening van ons kerkelijke jaar – buiten in de tuin van de pastorie – een vertoon 
van door de jeugd creatief zelf gebakken cup-cakes. Aansluitend de jury-beoordeling en 
prijsuitreiking – in het kader van ‘Heel Bunnik Bakt’: in het open monument.  

 Over het beheer van de gebouwen eigenlijk geen bijzonderheden dit jaar; geen schades, 
lekkages, of grote klussen; de meerjarenplanning van noodzakelijke klussen is nog eens een 
keer goed doorgenomen – ook in relatie tot de lopende subsidieregeling (BRIM). 

 Over het hele jaar genomen is het college 7 maal in vergadering in overleg geweest, waarvan 
zo’n 65% digitaal. Waar nodig was er tussentijds veel onderling contact. 

We hebben 2021 afgesloten met de inmiddels vervulde wens van nog minder Corona-beperkingen 
last te krijgen. We kijken als college in elk geval terug op een beheerst beheerjaar. 
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