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Ambassadeurs van Christus
Samen zoeken, samen veranderen, samen bekend maken
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Jaarverslag 2021
Het gehele jaar 2021 was voor HOPE een jaar waar wij, net als de rest van de wereld, te
maken hadden met de COVID-19 pandemie.
Dit heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar de geplande activiteiten en zaken die anders zo
“normaal” waren moesten cancelen of op een andere manier moesten invullen zoals ook
in 2020 het geval was.
Dit tweede jaar in een pandemie heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd en een
behoorlijke wissel op de gemeente getrokken. Maar we zijn ons blijven richten op de
visie van de gemeente, ons vasthoudend aan de trouw en goedheid van God, te midden
van alle omstandigheden.
“Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel
voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de
stallen over zijn –
Ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn
heil.” - Habakuk 3:17&18
Ook in 2021 zijn wij ons verder gaan richten op de door God gegeven visie voor HOPE
namelijk; Ambassadeurs van Christus - samen zoeken, samen veranderen, samen
bekendmaken.
Wij geloven dat dit de visie is voor onze gemeente, voor een langere periode, waarin wij
als gemeente (deelnemers) onszelf gaan zien als vertegenwoordigers van Christus en
van Zijn Koninkrijk, waarbij wij dezelfde werken in kracht en in liefde mogen kennen en
tonen zoals Jezus Christus dat deed hier op aarde. Wij zijn niet simpelweg “fan” van
Jezus maar wij mogen Hem vertegenwoordigen. Dit hebben wij door middel van het
divers onderwijs proberen uit te diepen in dit jaar. Daarbij zijn wij ons ten volle bewust
van het feit dat dat iets is wat wij SAMEN mogen leren, erin mogen groeien en oefenen.
Dat is het mooie van het kerkleven. Dat doe je niet alleen! Wij hebben elkaar nodig om te
groeien, te bemoedigen en te troosten.
Vanwege de verschillende uitdagingen die de pandemie ons het jaar 2021 opleverde zijn
we niet met een vast thema gaan werken maar hebben de aandacht meer gericht op
hetgeen God sprak en wat nodig was gedurende het jaar, voor het welzijn van de
gemeente.
Daarbij was de grootste uitdaging van het jaar, om middels veelal online samenkomsten,
toch samen op weg te gaan, verbonden te blijven en vol verwachting uit te zien naar
hetgeen God wilde doen.
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Het afgelopen jaar kenmerkt zich door de volgende punten.
Uitdaging
Terugkijkend op 2021 kunnen wij toegeven dat het voor ons een enorm uitdagend jaar
is geweest. Waar de pandemie in 2020 nog iets nieuws was en men de verwachting had
dat het snel voorbij zou gaan, zorgde het voortduren hiervan, met inachtneming van alle
gevraagde beperkingen, dat ook de kerkelijke beleving steeds minder groot was en om
minder betrokkenheid kon rekenen.
En hoe ga je als kerk om met de verschillende meningen en visies die deze pandemie
met zich meebrengt.
Wat blijft erover van het leven in geloof, de visie “Ambassadeurs van Christus” en het
SAMEN kerk zijn.
Daarnaast zijn we dankbaar voor de groep mensen die boven de verschillende meningen
en visies uitkijken en zich verbonden weten aan de gemeente. Dankzij het gros van de
gemeente geloven we ook dat de gemeente vol hoop en verwachting kan en moet blijven
uitkijken naar hetgeen God gezegd heeft.
We zien dan ook dankbaar terug op de inzet, gebed en financiële ondersteuning van
deze gemeente!

Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar 2021
Online samenkomsten/gebedsavonden
Vooral aan het begin van het jaar hebben we vooral veel activiteiten online gehouden, of
dit nu voor de samenkomsten via YouTube of Zoom waren of voor de gebedsavonden
via Zoom, online hebben we flink ingezet op het contact te houden met de gehele
gemeente. Natuurlijk met de nodige frustratie, maar wel met de welwillendheid om
gehoor te blijven geven aan de oproep van de overheid om (nog) niet live bij elkaar te
komen in groten getale.

HOPE aan de wandel
Om elkaar toch te kunnen zien en met elkaar “live” in contact te kunnen houden werd er
een nieuw initiatief opgericht genaamd: HOPE aan de wandel. Hierbij werden er
wandelingen georganiseerd, 2 aan 2 om zo ontmoeting en fellowship mogelijk te maken.

Discipelschap - studie
Ook de discipelschap-studie hebben we online aangeboden en was bedoeld om meer
bewustzijn over de kracht van en noodzaak voor discipelschap bekend te maken en die
mocht rekenen om een flinke opkomst via Zoom.
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Gemeenteweekend 2021
Omdat er versoepelingen waren werd het voor ons mogelijk om één van de leukste
activiteiten van de gemeente toch door te zetten, namelijk ons gemeente-kampeerweekend!
Het was opnieuw één van de hoogtepunten van het jaar. Ondanks de verschillende
maatregelen waarmee rekening gehouden moest worden was de animo enorm groot.
Voor het eerst op een nieuwe locatie, die prima voldeed. De weersomstandigheden
waren goed, een echte tijd van fellowship, gezellig samen zijn en samen eten. Er werd
opnieuw duidelijk hoezeer het “kerk-leven” haar waarde vindt in het samen optrekken
met andere mensen. Iets wat natuurlijk best onder druk was komen te staan vanwege
alle maatregelen.

Live-diensten
Zodra het er meer versoepelingen waren hebben we ingezet op het houden van
samenkomsten met een klein aantal aanwezigen. Gezien de beperkte ruimte van onze
zaal mochten er maximaal 20 personen + de band en de spreker samenkomen.
Om dit goed te kunnen regelen hebben we gebruik gemaakt van een
reserveringssysteem. Hierbij gold dan ook vol = vol. Door gebruik te maken van een
roulatie was het mogelijk om zo voor iedereen de wilde toch een dienst bij te wonen. Dit
was al een enorme verbetering vergeleken met de online samenkomsten. Hierbij hebben
we continue rekening gehouden met wat er van ons gevraagd werd en hebben we ook
versoepeld waar mogelijk

Gebedsavonden
In de loop van het jaar zijn we ook weer begonnen met het houden van een
gebedsavond, één keer per twee weken op de dinsdagavonden. Hierbij werden alle
maatregelen in acht genomen zoals het verplicht aanmelden van tevoren (maximaal 12
personen aanwezig), het houden van voldoende afstand en het thuisblijven bij klachten.
Deze avonden kenmerkten zich door een krachtige tijd van aanbidding, eenparig gebed
en bemoediging. Het animo nam dan ook elke keer toe.

Bewonersmarkt
Vanuit de ENKA-wijk is er door de buurtcommisie een bewonersmarkt georganiseerd
waarbij wij als HOPE van harte uitgenodigd waren om onszelf, ook in de wijk, opnieuw
op de kaart te zetten. Hier hebben we natuurlijk graag aan meegewerkt en dit leverde
een hoop mooie en leuke gesprekken op.

HOPE@Home
Afgelopen jaar hebben we de HOPE@Home avonden zowel online als (waar mogelijk) in
levenden lijve gehouden. Deze avonden zijn niet verplicht maar natuurlijk moedigen wij
iedereen wel van harte aan om deel te zijn van zo’n groep. Dit om onderling contact te
verbeteren, elkaar te bemoedigen, samen de bijbel te bestuderen, te bidden en plezier te
hebben. We zijn dan ook dankbaar voor de vele mooie momenten die we als groep
hebben mogen beleven.
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Kerst 2021
Voorgaande jaren hebben we als HOPE altijd de verbinding en samenwerking gezocht
met de ENKA-wijk bij ons project van het omgekeerde kerstpakket. Dit heeft elk jaar
ertoe geleid dat we een flink aantal kerstpakketten hebben kunnen samenstellen en
mogen uitdelen aan diegenen die een extra hart onder de riem konden gebruiken.
In eerste instantie wilden we ervan afzien om dit jaar deze actie op touw te zetten,
vanwege alle maatregelen rondom COVID. Maar nadat wij benaderd waren vanuit CNSbasisschool de Ontdekking waarbij zij hun inzet aanboden met het inzamelen van
levensmiddelen hebben we besloten ook dit jaar de actie op te zetten.
We hebben in de wijk opnieuw een brief rondgedeeld met de vraag om houdbare
levensmiddelen en met de mededeling dat we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet
langs de deur zouden gaan en waarin we vroegen of men bereid was de levensmiddelen
aan te leveren bij de ENKA-poort.
We zijn compleet verrast met de enorme steun vanuit zowel de wijk als vanuit de school,
waarbij enorm veel levensmiddelen zijn aangeleverd! Met een team van enthousiaste
deelnemers vanuit HOPE heeft dat geleid tot een resultaat van 55 goedgevulde
kerstpakketten. Ook dit jaar waren de reacties op het pakket geweldig.
Van totaal overrompeld tot het overvloeien van dankbaarheid. Dit blijft één van de
mooiste en dankbaarste acties van het jaar.
We zijn dan ook enorm dankbaar dat deze actie toch doorgang heeft mogen vinden.

Kerstmusical
Vlak voor de Kerst werd er vanuit de overheid opnieuw een beroep gedaan op de kerken
en andere groepen om contact zoveel mogelijk te vermijden gezien een nieuwe opleving
van het aantal besmettingen. Hierbij hebben we gekozen tot het laten doorgaan van de
Kerstmuscial waar enorm veel tijd in gestoken was en waar we op veel bezoekers van
buitenaf konden rekenen. De Kerstmusical was zo een leuke afsluiting voordat we
opnieuw teruggeworpen werden op online samenkomsten.

Gebouw
De ontwikkelingen qua nieuw gebouw hebben opnieuw vertraging opgelopen. Waar we
hadden gehoopt per 1 januari 2021 gebruik te kunnen maken van het nieuwe gebouw is
dat vanwege verschillende oorzaken uitgesteld.
We hopen nu op ergens in Mei/Juni 2022 maar ook dat is niet met zekerheid te zeggen.
De samenwerking met BSO Bzzzonder, die af en toe gebruikmaken van onze kerkzaal,
verloopt verder prima en ook zij zien uit naar verdere ontwikkelingen en het overgaan
naar de ENKA-kantine.
Dus wij zijn bijzonder benieuwd naar hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen in 2022.
Eén ding weten wij zeker, God laat niet los wat Zijn hand begonnen is!
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