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Inleiding

Hierbij vindt u het jaarverslag van de Raad van Kerken Woerden over het jaar 2021. Het verslag gaat 
over de activiteiten van de Raad en de daarbij aangesloten commissies. Het gehele jaar is gekenmerkt 
door de maatregelen rond de Covid 19 pandemie. Daardoor konden we maar heel beperkt activiteiten 
ontwikkelen. Vergadering moesten vaak noodgedwongen virtueel gehouden worden. Gelukkig konden 
de activiteiten van de commissie diaconie over het algemeen nog wel doorgaan. Verder betreft dit 
verslag hoofdzakelijk een overzicht van de activiteiten die bij het ‘passen op de winkel’ noodzakelijk 
waren.

De Raad

Ook het jaar 2021 is voor ons als Raad niet zoals gebruikelijk. Het lukte ons nauwelijks de plannen 
voor dit jaar uit te voeren. En waar we in 2020 nog de hoop hadden plannen eenvoudig door te kunnen 
schuiven naar 2021,daar was geen sprake van. Afgezien van enkele vieringen, was het niet mogelijk 
activiteiten voor de kerkgemeenschap te laten plaats vinden.
Gelukkig konden de vergaderingen, virtueel of in levende lijve, wel gewoon doorgaan. Daar kon in 
ieder geval verder gewerkt worden aan het opzetten van onze eigen organisatie. Het huishoudelijk 
reglement is opgesteld en kan in 2022 in werking treden. Ook wordt het werk van de commissies 
verder gestroomlijnd waarbij het werkterrein en verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
vastgelegd.

Het dagelijks bestuur is dit jaar niet van samenstelling veranderd. In de ledenvergadering is J. Dorlijn 
nieuw als vertegenwoordiger van de Nieuw Apostolische Kerk (NAK). De Raad hecht daarnaast ook 
veel waarde aan een goed contact met de pastores. De voorzitter en secretaris van het convent van 
pastores krijgen voor iedere vergadering een uitnodiging deze bij te wonen. Helaas lukt het hen vaak 
niet aanwezig te zijn.

Activiteiten

Vergaderingen

In de vergadering van 19 januari zijn de lopende zaken behandeld. Gesproken is over kerstpromotie. 
Bij de verschillende kerken zijn banners opgehangen. Jammer was dat bij de gereformeerde 
kerkgebouwen een afwijkend model is aangebracht. Op de website was ook een overzicht van de 
verschillende diensten vermeld. Dat heeft een redelijk aantal ‘hits’ opgeleverd. Een begin is gemaakt 
de opzet voor een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Een commissie zal om te beginnen een 
opzet maken.

In de virtuele vergadering van 23 maart is uitgebreid gesproken over de website. De opzet is gereed en 
is getoond. De opmerkingen worden bij de verdere uitwerking meegenomen. Het plan voor een 
oecumene-lezing zal worden uitgewerkt in een werkgroepje. Onderzocht zal worden of het nog 
mogelijk is activiteiten van het Bonifatiusjaar dit lopende jaar uit te voeren.

Ook de vergadering van 1 juni was virtueel. Er is gesproken over het beleidsplan. Hiervoor is een 
eerste opzet gemaakt. De bedoeling is om in overleg met de aangesloten geloofsgemeenschappen tot 
een passende opzet te komen..
De overeenkomst met de burgerlijke gemeente over de pastorale zorg in geval van rampen, wordt 
goedgekeurd. Hiermee wordt de inzet van pastorale c.q. geestelijke hulp en ondersteuning door de 
pastorale kerkelijk werkers in geval van een calamiteit geregeld.
De mogelijkheid kerkdiensten uit te laten zenden door RPL komt ter sprake.
De commissie vieringen geeft ook een overzicht van de afspraken die met het convent van pastores 
zijn gemaakt.
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In de vergadering van 21 september is gesproken over inrichting van de website. De website zal vooral
een platformfunctie krijgen. De opzet van de website is nu gereed. De commissie zal nog wat details 
bijwerken waarna iedereen nog een keer naar de opzet kan kijken. Daarna zal de site ‘live’ gaan. 
Vanuit de commissie vieringen wordt de vredesviering in de Petruskerk genoemd. Deze was op 19 
september. Door ziekte moest veel geïmproviseerd worden, maar dat is gelukt. De opkomst was 
teleurstellend, ongeveer 40 personen.
Van het beleidsplan is de missie besproken. Ook is een begin gemaakt met het opstellen van een 
huishoudelijk reglement voor de Raad en een reglement voor de vaste commissies van de Raad. Voor 
de oecumene-lezing wordt gedacht aan een lezing door Hans Luttik coördinator van ÇityMovement 
over het werk van deze organisatie.

In de vergadering van 16 november in de Maranathakerk, heeft de Commissie diaconie verslag 
uitgebracht van de afgelopen en nog lopende acties: het vakantieproject, SchoenDoen en de kerst actie.
Ook wordt nog stil gestaan bij de vredesviering en bij de in januari 2022 komende Gebedsdienst voor 
de Eenheid van de Christenen. Deze dienst wordt een avonddienst. Dit doet de vraag rijzen of een 
avonddienst wel voldoende mogelijkheden geeft tot ontmoeting van de kerkgangers.
Voor de Kersttijd zullen weer banners worden opgehangen. De banners van vorig jaar 2020, worden 
hergebruikt. Op de banner wordt verwezen naar de website waarop alle diensten en vieringen staan 
vermeld. 
De  concepten van het huishoudelijk reglement en van de reglementen voor de permanente commissies
van de Raad worden kort besproken. Iedereen wordt gevraagd deze ook met de achterban te bespreken.

De Raad van Kerken in Woerden

De Raad heeft als opdracht de kerken in de Woerdense gemeenschap zichtbaar te maken. Ook dit jaar 
is dat niet echt gelukt. Nagenoeg alle activiteiten zijn vervallen of opgeschort in verband met de 
corona-pandemie.

Van de oecumenische vieringen is dit jaar alleen de vredesviering  doorgegaan. De avondgebeden in de
40-dagentijd in maart zijn door een kleine groep vanuit de Lutherse gemeente voorbereid. Zij zijn 
virtueel uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, in de kapel op het 
kerkhof aan de Meeuwenlaan, kon ook niet doorgaan.

Vlak voor Kerst zijn weer een 6-tal banners met de tekst “Vier met ons mee: Kerst dicht bij het licht”  
bij verschillende kerken langs doorgaande wegen opgehangen. De website www.kerstinwoerden.nl 
verbond automatisch met de website van de Raad van Kerken Woerden (kerkeninwoerden.nl). Daar 
stond weer een overzicht van de mogelijke Kerstdiensten en -bijeenkomsten.

Website
Dit jaar heeft een heel actieve commissie onze website www.kerkeninwoerden.nl ingericht en deze 
staat nu voor iedereen ter beschikking. Op de site staan nu de basisgegevens van de Raad en de 
aangesloten  geloofsgemeenschappen. Regelmatig kunnen we ook eigen en berichten en die van de 
aangesloten of verwante organisaties plaatsen. Voor de komende tijd zullen we het beheer nu verder 
moeten inrichten.

Statuten en reglementen

De statuten zijn vorig jaar vastgesteld. Dit jaar is begonnen met het opstellen van het huishoudelijk 
reglement, zodat de organisatie van ons werk geheel geregeld kan zijn. Ook voor de vaste commissies 
worden de afspraken tussen bestuur en commissie in een reglement vastgelegd. 
N.B. In maart 2022 zijn deze reglementen vastgesteld.
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Commissies

De verschillende commissies hebben een eigen verslag gemaakt. Deze verslagen zijn de volgende 
paragraaf (nagenoeg) integraal overgenomen.

Commissie diaconie
In de commissie zijn bijna alle diaconieën van de kerken in Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden 
vertegenwoordigd. De activiteiten van de commissie zijn bedoeld voor alle inwoners van de 
burgerlijke gemeente Woerden, alle plaatsen waaruit de diaconieën afkomstig zijn. De deelnemende 
diaconieën zijn genoemd in het overzicht op pagina 10
In verband met Corona is de commissie diaconie in 2021 twee keer in plaats van vier keer 
bijeengekomen.
Naast het informeren van elkaar over de plaatselijke ontwikkelingen en taken worden er jaarlijks een 
drietal activiteiten georganiseerd. De beschrijving hieronder gaat over het jaar 2021.

Vakantieproject 
Gelukkig hebben we in 2021 meer gezinnen met een kleine beurs een vakantie aan kunnen bieden dan 
in 2020. Bovendien hebben we gebruik kunnen maken van de aanbieding van het vakantieproject van 
de PKN/RC om gezinnen naar een RCN camping te laten gaan voor een klein bedrag. Er zijn totaal 31 
families met vakantie geweest.
Helaas waren er vijf gezinnen die op het laatste moment door allerlei problemen niet van hun 
aangeboden vakantie gebruik konden maken. Gelukkig hebben we de meeste plaatsen nog kunnen 
opvullen. Alleen de vakantie in Limburg, Noorbeek, lukte niet meer. Dat was tijdens de overstroming 
daar. We hebben ook nog vijf gezinnen zonder vervoer een vakantie kunnen geven en voor het vervoer 
gezorgd

Schoen Doen 
In 2021 hebben we vouchers gemaakt waar de mensen bij drie schoenenwinkels (Nelson, Ziengs en 
Sporthuis) schoenen konden “kopen” en korting kregen. Dit kon van 11 t/m 23 oktober. Ruim 100 paar
schoenen werden in deze winkels gekocht.
Men kon natuurlijk ook elders schoenen kopen of online bestellen. De bonnen konden dan ingeleverd 
worden op 6 november, waar per toegestaan paar € 40,- uitbetaald werd in de pastorie bij de 
Bonaventurakerk. Er waren toch weer een aantal gezinnen die het geld niet zijn komen ophalen. We 
hebben met een aantal gezinnen contact opgenomen en afgesproken hoe het geld opgehaald kon 
worden. 
Er waren 5 gezinnen bij die ook in 2020 niet zijn gekomen, deze hebben we niet meer benaderd. In 
totaal hebben 104 gezinnen 224 paar schoenen voor hun kinderen gekocht.

Kerstattentie-actie 
Zoals ieder jaar is het weer mogelijk geweest om de kerstactie op te zetten.
De aangeschreven instanties hebben de gezinnen/huishoudens opgegeven.
In 2021 waren het 315 gezinnen/huishoudens (488 volwassenen en 428 kinderen) uit Woerden en 
Kamerik. Hierbij waren 95 eenpersoonshuishoudens. 
De (via Woerdense instanties) opgegeven adressen van Zegveld en Harmelen zijn in overleg 
doorgegeven, omdat deze diaconieën hun eigen kerst-attenties verzorgen. 
Doordat er veel minder inkomsten waren dan in 2020 moesten we de bedragen verlagen. De kleinste 
bedragen werden € 5,- minder en de grootste bedragen zelfs € 30,-. Er  was totaal 
€ 10640,- beschikbaar.
Het uitdelen van de enveloppen ging heel goed doordat er veel diakenen zich hadden opgegeven om 
voor de kerst de mensen te bezoeken en de enveloppen persoonlijk af te geven.  
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Noodfonds
De Commissie heeft samen met de gemeente het beheer over het Noodfonds. Dit fonds is bedoeld om 
snel een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken in acute noodsituaties. Door 
terugbetalingen van eerder verstrekte leningen, hoefden de diaconieën ook in 2021 hun reguliere 
bijdrage niet aan het Noodfonds over te maken. Wel moeten de diaconieën rekening houden met hun 
reguliere bijdrage voor 2022.
In 2021 is vijf keer een beroep gedaan op het Noodfonds. Er zijn twee aanvragen afgewezen en drie 
aanvragen toegekend, waarvan er één bij nader inzien toch niet door ging en één aanvraag werd 
ingetrokken en één aanvraag is daadwerkelijk uitbetaald in de vorm van een lening.
Leden van de commissie diaconieën waren in 2021 vertegenwoordigd in:
- Wij zijn Woerden, het netwerk dat vluchtelingen opvangt;
- Het Netwerk Informele Organisaties (NIO), vrijwilligershulp voor u;
- Het bestuur van de Raad van Kerken Woerden.

In 2021 heeft de commissie diaconieën informatie uitgewisseld over de acties van de diaconieën en 
over het gemeentelijke armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Commissie Vieringen
De commissie heeft als opdracht de oecumenische, gezamenlijke vieringen mede voor te bereiden. Dit 
zijn onder andere de Vredesdienst in september en de Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen
in januari. De werkgroep heeft een werkplan opgesteld, een groeidocument:
1. We organiseren 1 activiteit/viering in september rond de Vredesweek, zoveel mogelijk met 

materiaal van Pax
2. We organiseren 1 activiteit in januari rond de week van gebed voor de eenheid van de christenen
3. We organiseren enkele oecumenische Taizé-vieringen (initiatief ligt bij Joost Schelling en Janneke

Stam) 
4. Op afroep werken we mee aan de vieringen in de 40-dagentijd (initiatief ligt bij Jan Compagner, 

Lutherse kerk)
5. Op afroep werken we mee aan 4/5 mei viering, (vz. houdt contact met de commissie 4/5 mei)
6. De Woerdense Regenboogviering valt onder onze werkgroep, initiatief ligt bij de pastores, op 

afroep verlenen we medewerking
7. We hebben een link via Peter Versloot  met de ‘Nacht van gebed’ – Woerden
8. We verlenen medewerking aan spontane ideeën zoals ‘Onder de bomen viering’, e.a.
9. De werkgroep kan in overleg met het bestuur van de Raad initiatief nemen bij plaatselijke 

calamiteiten of feestelijkheden (Woerden 650 jarig bestaan e.d.) 

Er is regelmatig overleg geweest met het convent van pastores. Daarin is besloten dat gezamenlijke 
diensten in het vervolg niet meer op zondagmorgen worden gehouden. Ze kunnen wel gecombineerd 
worden met de PKN-avonddiensten.

Op 19 september is de vredesviering in de Petruskerk gehouden. Pastor Janneke Stam en pionier ds. 
Martine van den Herberg hadden de leiding. De oecumenische viering is door Hart voor Woerden 
gepromoot als onderdeel van het Festival van 18-25 september 2021onder de titel ‘ieder doe mee’. 
Voorafgaand aan deze viering was er een wandeling vanuit een aantal kerken, waarover de deelnemers 
enthousiast waren. Op het Kerkplein ontmoetten we elkaar bij de ingehuurde koffie-tuktuk. De viering 
was niet zonder problemen. De band kon door ziekte niet optreden en de organist was eveneens door 
ziekte verhinderd. Gelukkig kon een andere organist/pianist gevonden worden (Marnix van der Ploeg). 
Voor de gemeentezang zijn liederen uit het protestantse liedboek gekozen. Al met al een hectische 
zaterdagmiddag en zondag.
De viering is door ± 40 personen bezocht. Dat roept bij de commissie wel de vraag op hoe sterk de 
oecumene in Woerden leeft. Hoe komt het dat zo weinig mensen deelnamen aan deze activiteit?
In oktober was er weer een Regenboogviering, deze keer in de Opstandingskerk, o.l.v. ds. Joost 
Schelling en pastor Janneke Stam. 
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Samenstelling van de commissie

Aan het begin van het jaar was de werkgroep weer redelijk compleet. Jan Compagner heeft zich
uit de werkgroep teruggetrokken, maar nog wel de organisatie van de avondgebeden in de 40-
dagentijd op zich genomen. De werkgroep heeft dit met vertrouwen in zijn handen gelaten. De 
samenstelling van de commissie is nu als volgt: Jan Uittenbroek, coördinator; Johanna Schilling, 
vertegenwoordiger in de Raad; Imca Scholten; Marian Tilstra en Peter Versloot. Deze laatste heeft 
zitting in de werkgroep genomen met het oog op zijn taken voor de jaarlijkse Week van Gebed. 

Commissie catechesegroep ‘Met Elkaar’
De catechesegroep ‘Met Elkaar’ komt iedere 2e en 4e maandag in de maanden september tot april bij 
elkaar. Inmiddels bestaat de groep al meer dan 40 jaar. De doelstelling is personen met een 
verstandelijke beperking samen in een plezierige sfeer catechese te geven. De groep bestaat uit 10 à 15 
personen. Helaas was het dit jaar niet mogelijk bij elkaar te komen. Wel zijn de deelnemers een aantal 
keren bezocht.
De begeleiding werd verzorgd door 4 personen. Deze groep bestaat uit: Gerkla Gerritsen, Margreet 
Hofman, Wenda de Gier en Dia Dijs.

Missionaire activiteiten

Bonifatius-herdenking

Zoals bekend zijn alle activiteiten ‘on-hold’ gezet. Toch heeft de
Pieterskerk in Breukelen de nodige gelden bij elkaar weten te
krijgen, evenals de vergunning om een stenen herdenkings-
paneel te laten maken. De feestelijke onthulling van de
gevelsteen aan de Pieterskerk vond plaats op 22 mei 2021.

Lopend Vuur

Het Lopend Vuur ging van 1 tot 17 maart dwars
door Nederland. In ruim 40 plaatsen vonden er
wakes en tochten plaats, die allemaal vlak voor de
verkiezingen in Den Haag uitkwamen. De
demonstranten vroegen aandacht voor de
onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte
mensen moeten overleven in Europa, van Moria tot
Calais en van Sarajevo tot Amsterdam.
De landelijke actie werd georganiseerd door
Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat. Doel
was om het destructieve migratiebeleid van de afgelopen jaren op de kaart te zetten, mensen te 
informeren over de gevolgen van hun stem op de leefomstandigheden van vluchtelingen én aan 
de komende regering te laten zien dat er draagvlak is voor menselijk migratiebeleid. 
Op 14 maart is er vanuit de vluchtelingenorganisatie in Woerden deelgenomen aan deze actie.

Hart voor Woerden
Aan de aangesloten geloofsgemeenschappen is informatie
doorgestuurd om berichten aan te leveren over het bieden van
hulp vanuit de kerken. Deze informatie is vervolgens
opgenomen in de advertentie in de Woerdense Courant.
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Week van Gebed 2021

Natuurlijk gooide het virus roet in het eten, maar desondanks gingen er toch maar liefst 7 
activiteiten wel door, naast de zondagse vieringen in alle kerken:
 De online ZIN-dienst op zondag 17-1. 
 Zondagavond een fysieke bijeenkomst bij Nieuw Hart.
 Dinsdagavond een online gebedsavond vanuit de Maranathakerk. 
 Woensdagmorgen de gebedswandeling voor vrouwen. 
 Woensdagavond een gebedswandeling. 
 Donderdagmiddag was er een online bidstond met/vanuit de gebedsgroep van de burgerlijke 

gemeente Woerden.
 Donderdagavond was online het Avondgebed in de Lutherse Kerk te volgen. 

Financiën

De financiële administratie wordt gevoerd in het boekhoudpakket Davilex. 

Het financiële resultaat van  2021 is beïnvloed door de voortdurende corona-epidemie. Verschillende 
activiteiten, zoals het Bonifatiusjaar, zijn niet doorgegaan waardoor de kosten duidelijk lager zijn 
uitgevallen. De subsidie voor het Bonifatiusjaar (in 2020 ontvangen van de St. Franciscusstichting)  
wordt apart gehouden voor toekomstige, aan Bonifatius gerelateerde, projecten.

De bestuurskosten zijn betrekkelijk laag. Veel bestuurs- en commissieleden declareren geen kosten.  
Het is echter wel mogelijk kosten te declareren. Hiervoor wordt zo geen drempel opgeworpen. 

De verschillende activiteiten moeten al in november van het voorgaande jaar worden opgevoerd. Het 
blijkt iedere keer weer moeilijk goed te ‘voorspellen’ welke hiervan doorgaan en welke toch niet 
uitgevoerd gaan worden. Daarnaast komen er in de loop van het jaar soms initiatieven voor nog niet 
geplande activiteiten. Vervangende projecten waren door de pandemie echter ook niet voorhanden.

De opbrengst van collecten wordt als regel via de Raad aan de doel-organisaties ter beschikking 
gesteld. Deze vindt u bij Collecten ontvangen en Collecten afdrachten. 

De projecten van de diaconale commissie (Vakantieproject, Schoen-Doen en Kerstattentie-actie) 
komen niet ten laste van de Raad. Het jaarsaldo wordt voor ieder project afzonderlijk, ten goede of ten
laste gebracht als geoormerkte reserves. In het daarop volgende jaar komen ze weer ter beschikking 
van de afzonderlijke projecten. 

De Balans per 31 december 2021sluit met totaaltellingen van € 19.758,21. Het ‘Eigen Vermogen’ 
bedroeg per 31 december € 6.405,18.
Het positieve resultaat ad € 272,90 wordt bij de boekhoudkundige afsluiting toegevoegd aan dit ‘Eigen 
vermogen’. Dit gebeurt na de formele vaststelling van de Jaarrekening 2021door de Raad.

Hierna ziet u op de pagina’s 8 en 9 drie overzichten uit de Davilex-boekhouding over 2021:
- De Beginbalans per 1 januari 2021;
- De Eindbalans per 31 december 2021; deze heeft als titel ‘Balans‘; 
- De Resultatenrekening (overzicht van baten en kosten).

Op pagina 10 is een vergelijkend overzicht opgenomen. Toelichting hierop vindt u op pagina 9 
onderaan.
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Op de volgende pagina is een uitgebreider vergelijkend overzicht opgenomen.
Hier zijn voor een aantal grootboekrekeningen cijfers meer naar ‘onderliggende’ aspecten uitgesplitst.
Ook zijn – naast de de realisatie over 2021 – gegevens opgenomen over 

- het voorgaande boekjaar 2020;
- de begroting over het boekjaar 2021;
- de begroting over het volgende boekjaar 2022.
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Samenstelling van de Raad en Commissies (per 31 december 2021)

L  eden  / Waarnemers  
Cama Parousia Woerden.
Christelijk Gereformeerde kerk, Vrijgemaakt, Woerden.
Evangelisch Lutherse Gemeente, Woerden.
Gereformeerde Kerk, Woerden.
R.K. Parochie Pax Christi, Geloofsgemeenschap H. Bonaventura, Woerden.
Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost, Woerden.
Hervormde wijkgemeente Noord+West, Woerden.
Nieuw Apostolische Kerk, Woerden; waarnemer.

Vertegenwoordigers                         Afgevaardigd door                                                                       
Jos van Schie Geloofsgemeenschap H. Bonaventura
Johanna Schilling Herv. wijkgemeente  Noord+West
Leendert Louter Herv. wijkgemeente Centrum-Oost
Wilja Smit Gereformeerde Kerk
vacature Lutherse gemeente
Jacco van Belzen Christelijk Gereformeerde Kerk, Vrijgemaakt
Gabrielle Dorst Cama Parousia gemeente 
Jordan Dorlijn Nieuw Apostolische Kerk Woerden
Gerard Blokland Nieuw Apostolische Kerk Woerden

Dagelijks bestuur                              Functie                                                                                  
Hans Slooijer Voorzitter
Victor Lasthuis Secretaris 
Christ van Vroonhoven Penningmeester 
Vacant Lid Dagelijks bestuur (zo mogelijk Pastor / kerkelijk werker)

Vertegenwoordigers Commissies
Johanna Schilling Commissie Vieringen
Margreet Hofman Catechese voor mensen met een verstandelijk beperking 
Patsy Heida Commissie diaconie (voorzitter)

Deelnemende geloofsgemeenschappen van de Commissie Diaconie

R.K. Parochie Pax Christi, Geloofsgemeenschap H. Bonaventura, Woerden.
Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost, Woerden.
Hervormde wijkgemeente Noord+West, Woerden.
Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Woerden.
Evangelisch Lutherse Gemeente, Woerden.
Gereformeerde Kerk, Woerden.
Hervormde Gemeente, Zegveld.
Gereformeerde Kerk, Kamerik.
Gereformeerde Kerk, Harmelen.
Hervormde Gemeente, Kamerik.
Hervormde Gemeente, Harmelen.
R.K. Parochie St Bavo, Harmelen.
Gereformeerde Gemeente, Woerden.
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