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2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten, het zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar 
van “het virus” waarbij alle wereldwijde maatregelen om dat virus in te dammen zeker zullen worden 
opgenomen in de analen.  

Het jaar begon nog rustig, we konden als gemeente bij elkaar komen, zoals we dat gewend zijn te 
doen, tot Nederland ineens op slot ging; van het ene op het andere moment werd alles stilgelegd, we 
mochten zelfs niet meer bij elkaar komen. Voor het eerst in het bestaan onze de kerk konden we in 
de loop van maart geen zondagse dienst organiseren, doordat de regering een “intelligente” 
lockdown had afgekondigd.  

De eerste zondag werden we daar natuurlijk door overvallen en hadden we nog niet de mogelijkheid 
om digitaal uit te zenden voor meer dan 10 kijkers. We hebben op dat moment heel snel geschakeld 
om dit wel mogelijk te gaan maken. Door de inzet van het hele BGL-team werden er in korte tijd 
tijdelijke mogelijkheden gecreëerd om via YouTube te gaan uitzenden. Iedereen kon op dat moment 
weer deelnemen aan de samenkomsten al was het op je eigen bank, stoel of bed. We hadden in de 
voorgaande jaren al behoorlijk geïnvesteerd in goede camera’s en software, dat hoefden we dus niet 
opnieuw te doen, waardoor we vrij snel konden beginnen. Later heeft dat een meer definitieve vorm 
gekregen, waardoor we alle diensten kunnen streamen en zo op afstand iedereen mee laten doen.  

Het was voor het aanbiddingsteam en de sprekers ook zeker wennen; om voor een lege zaal de 
aanbidding te leiden en te spreken was voor iedereen een nieuwe ervaring. Aan het begin hebben 
we veel met filmpjes gewerkt, zodat de sprekers die van wat verder kwamen niet hoefden te reizen. 
Later kwam de spreker vaak wel, maar moest hij/zij voor een lege of bijna lege zaal staan.  

Verder in het jaar konden we weer langzaamaan met meerdere mensen samenkomen; eerst met 30 
en later uitgroeiend naar ca. 80 bezoekers per samenkomst. Dit was ook weer wennen en vroeg om 
veel creativiteit en inspiratie om een goed systeem te hebben om alles te kunnen bijhouden. We 
hebben ervoor gekozen om de richtlijnen van de overheid zoveel mogelijk te respecteren, ook binnen 
de muren van de kerk. Dit betekende 1,5 afstand, ontsmetten van de handen, op een gegeven 
moment ook mondkapjes bij verplaatsingen in de zaal en het moeilijkst voor veel mensen: het niet of 
ingetogen zingen. Als we de Heer aanbidden willen we ons liever niet laten beperken in de manier 
waarop we dit doen, dat was dus wel even aanpassen. Aan het einde van het jaar moesten we in 
december toch weer in een echte lockdown, waarbij er geen bezoekers meer welkom waren en we 
weer voor een lege zaal stonden.  

De samenkomsten hebben we op bovenstaande manier toch zoveel mogelijk laten doorgaan, met 
het kinderwerk was dit ook heel lastig. Eerst kon er helemaal geen kinderwerk georganiseerd 
worden, later zijn er toch weer mogelijkheden gekomen om tijdens de samenkomsten ook een aantal 
kinderen toe te laten die in twee groepen verdeeld werden. Dit heeft veel van de zondagschool 
medewerkers gevraagd en we zijn dan ook zeer blij dat ze zo flexibel konden zijn, om in de telkens 
veranderende situatie zo goed mogelijk te handelen en de kinderen op hun niveau deel te laten 
hebben aan het gemeente-zijn. Dit geldt ook voor de activiteiten van de jeugd; het vroeg om veel 
inzet en aanpassingsvermogen van de leiding die zich ook thuis en op het werk al moesten 
aanpassen. Gelukkig zijn de digitale middelen tegenwoordig ruim voorhanden en zijn er voor de 
jeugd gelukkig ook een aantal momenten geweest waarbij ze samen konden komen.  
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Dit jaar hebben we ook weer afscheid moeten nemen van een aantal gemeenteleden die het aardse 
voor het Hemelse hebben ingeruild.  

Tevens zijn er verschillende mensen verhuisd waardoor het praktisch lastig werd om de gemeente te 
blijven bezoeken, zij hebben dan ook afscheid genomen. Daarnaast hebben ook een aantal mensen 
aangegeven geen lid meer te willen zijn om verschillende redenen. Gelukkig zijn er ook weer mensen 
lid geworden, doordat ze juist in de buurt zijn komen wonen of al langer in de gemeente kwamen, 
maar nooit eerder lid zijn geworden.  

Verder was het voor het gemeenteleven ook aanpassen, bijna alle vergaderingen waren geschrapt, 
de kringen konden niet doorgaan, alle bijzondere samenkomsten (Pasen, Pinksteren, Kerst etc.) 
werden ingetogen en vaak thuis gevierd, alle extra diensten zoals FlevoPraise, Qliq, vrouwen-
bijeenkomsten en andere samenkomsten, ja zelfs de bidstond, zijn niet of tijdelijk niet doorgegaan. 
Toch hebben we wel een aantal doopdiensten kunnen organiseren. Daar zijn weer een heleboel 
broeders en zusters uit het ACZ Dronten gedoopt, die tot geloof zijn gekomen o.a. door de Alpha-
cursus en de bijbelstudie die elke week (als het kon met de maatregelen) gehouden werd. Daarnaast 
een aantal (jeugdige) gemeenteleden, die de keuze hebben gemaakt om de Heer te volgen en dat 
door de doop hebben laten zien. Het is een feest als mensen ervoor kiezen om de Heer te volgen, 
hun leven te geven aan Jezus die Zijn leven voor een ieder gegeven heeft! We wensen alle nieuwe 
gelovigen veel zegen toe in hun leven als koningskinderen en roepen de gemeente op om te blijven 
bidden voor de nieuwe gelovigen, dat hun geloof zich mag verdiepen en ze discipelen van Jezus 
mogen zijn en blijven.  

Als gemeente mogen we een heel aantal gezinnen (en projecten) ondersteunen van mensen, die 
meestal in het buitenland, zich fulltime inzetten voor de verkondiging van het evangelie, vaak onder 
omstandigheden die wij als intensief beschouwen. Het is goed dat we een zendingscommissie 
hebben die regelmatig de gemeente informeert over de zendingsdoelen, zodat we daar bewust voor 
kunnen bidden en ruimhartig kunnen geven.  

Ook op diaconaal gebied is er dit jaar een behoorlijke vraag geweest, als gemeente hebben we ons 
o.a. aangesloten bij Zameneen, een initiatief van verschillende kerken en andere instanties die zich 
bezighouden met mensen die (tijdelijk) eenzaam zijn en hulp nodig hebben. We hebben bij 
verschillende gemeenteleden een inzamelpunt geopend waar mensen extra boodschappen kunnen 
achterlaten, zodat die verdeeld kunnen worden via de voedselbanken. Daar is behoorlijk goed 
gehoor aan gegeven en we danken dan ook alle betrokkenen en de mensen die de boodschappen 
hebben langsgebracht. Daarnaast zijn de “gewone” diaconale vragen die binnengekomen zijn, door 
het team opgepakt en uitgewerkt. Dit kan in de vorm van tijdelijke bewoning in het opvanghuis of 
een financiële bijdrage of een praktische oplossing voor een probleem zijn.  

We hebben zelf als leidersteam een jaar van groei meegemaakt en hebben samen met Wim Grandia 
een aantal zaterdagen mogen nadenken over leiderschap: wat houdt het in, hoe sta ik erin, waarin 
mag ik groeien, waarin mogen we elkaar stimuleren en wie zit op welke plek het beste. We hopen 
natuurlijk dat dit ook mag blijken uit onze manier van leidinggeven, we zullen nog regelmatig 
tekortschieten, maar we zijn ook samen gemeente en het is de gemeente van onze Heer Jezus en 
niet van ons.  

Als leidersteam willen we iedereen heel erg bedanken voor de inzet van afgelopen jaar, een jaar 
waarin we soms het uiterste van onszelf moesten vergen, maar altijd met onze hoop en ons vizier op 
Hem gericht. Soms verstaan we elkaar wat minder, maar we hebben hetzelfde verlangen en zien uit 
naar wat komend jaar weer gaat brengen.  
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