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Jaarverslag 2020 
In dit document wordt verslag gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2020 in 

Christengemeente De Rots op het gebied van Organisatie, Onderwijs, Zending en Evangelisatie en 

Gemeenschap. 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Enerzijds konden we als gemeente niet samenkomen zoals we 

dat gewend waren en werden de diensten veelal digitaal uitgezonden. Huiskringen konden niet 

samenkomen, Bijbelstudies en toerustingscursussen werden uitgesteld. Toch hebben we mogen 

ervaren dat God in de gemeente bezig. 

Corona 
De diensten zijn in 2020 voor een groot deel digitaal uitgezonden. Het Diekhuus was bereid om te 

investeren in een camera installatie geschikt voor livestream via Youtube. Het heeft veel tijd gekost 

om dit goed in te regelen maar de meeste diensten worden zo’n 270 tot 320 keer bekeken. 

Om contact te houden met de gemeente hebben de oudsten tijdens de lockdown bij toerbeurt elke 

week een vlogje gemaakt om de gemeente te bemoedigen. Gemeenteleden konden ook zelf vlogjes 

of boodschappen ter bemoediging insturen. 

Organisatie 

Leiderschap 
In 2020 zijn een aantal coördinatoren afgetreden en zijn er een aantal nieuwe coördinatoren 

aangetreden voor te taakvelden: 

- Preekvoorziening 

- Techniek 

- Pastoraat 

- Zondagschool en Jeugd 

Door de corona beperkingen zijn er minder fysieke vergaderingen geweest met de CO en OR. Er zijn 

wel verschillende digitale vergaderingen geweest. 

Onderwijs 

Prediking en studie 
Het primaire onderwijs geven we vorm door in de zondagse prediking op systematische wijze een 

Bijbelboek door te preken.  

In Maart werd het thema Koninkrijk van God adhv het Bijbelboek Handelingen afgerond. Door de 

beperkende maatregelen hebben het nieuwe thema, Relaties, tot na de zomervakantie uitgesteld in 

de hoop dat we dan weer meer samen konden komen om over dit thema te spreken. Helaas werden 

de maatregelen na de zomer weer strenger en konden we alsnog niet samenkomen. 

Introductiecursus 
Ondanks de vele beperkingen hebben we in Oktober en November twee introductiecursussen 

kunnen verzorgen van elk 3 avonden. In totaal hebben 30 mensen de introductiecursus gevolgd. Een 

groot aantal van hen zijn gastlid of lid geworden. 
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Zending en evangelisatie 
Vanwege de beperkende maatregelen zijn er geen zendelingen op verlof geweest.  

Gemeenschap 

Doopdienst 
Op 13 juni en 5 december september hebben we met elkaar een doopdienst mogen houden waarbij 

in totaal 5 mensen hun getuigenis hebben gegeven, hun oude leven hebben begraven en met 

Christus zijn opgestaan in een nieuw leven.  

Gemeenteweekend  
Van 25-27 september hebben we het gemeenteweekend mogen houden. Het thema was “Zien en 

gezien zijn”. Een echtpaar van buiten de gemeente heeft het onderwijs verzorgt. Tegelijk met de 

diensten voor volwassenen waren er ook steeds kinderdiensten waardoor we ons mochten 

verheugen in een grote opkomst. Veel gemeenteleden die de gemeente al een tijd niet hadden 

bezocht waren aanwezig. We mochten terugkijken op een heel geslaagd weekend. 

Mannenweekend 
Door de coronamaatregelen hebben we helaas geen mannenweekend kunnen houden. Het geplande 

vrouwenweekend is helaas ook niet doorgegaan. 

Jeugdweekend 
Door de coronamaatregelen hebben we helaas geen jeugdweekend kunnen organiseren. 

Discipelschap 
De thema-kringen en huiskringen zijn door de coronamaatregelen helaas bijna geheel stil komen te 

liggen. Om de betrokkenheid bij de huiskringen te vergroten zodra er weer samengekomen is de OR 

bezig met het maken van een beleidsplan voor de kringen waarbij een en ander gaat veranderen op 

het gebied van inhoud, samenstelling en leiderschap van de kringen. 

Afsluitend 
Ondanks alle beperkingen zijn we dankbaar voor wat we in 2020 als gemeente met elkaar en God 

hebben mogen beleven en bereiken. 


