LUDENKAPEL DOORN

JAARVERSLAG over het jaar 2020

Algemeen:
Het jaar 2020 verliep totaal anders dan gepland door het zich snel verspreidende Coronavirus. Per 15 maart
stopten alle activiteiten vanwege het ingaan van de landelijke lockdown; het gebouw werd gesloten en alle
verhuur stopte. In april werd besloten alle kerkdiensten definitief te annuleren tot 1 september. Met het
versoepelen van de maatregelen in juni is op basis van de richtlijnen van het CIO ( Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken ) , waarbij ook Vrijzinnigen Nederland is aangesloten, een protocol opgesteld hoe om te gaan
met de Corona richtlijnen bij een activiteit in de Ludenkapel. Voorzichtig werd in de zomer een enkele viering
gehouden. Per 1 september startten de meeste activiteiten, ook van de huurders, weer op met inachtneming van
de landelijke voorschriften. Vanwege de 2e golf infecties begin oktober moesten de versoepelingen gedeeltelijk
teruggedraaid worden, waaronder het koffiedrinken na de dienst. Het dragen van een mondmasker in
binnenruimtes werd verplicht ( voor kerken geadviseerd) en het protocol werd aangescherpt. Toen op 15
december weer een strenge lockdown inging besloot het bestuur op grond van de adviezen van het CIO de
kerkdiensten in een sobere, zo veilig mogelijke vorm toch door te laten gaan. Alle overige activiteiten stopten.
Bestuur:
Het bestuur vergaderde dit verslagjaar 5 keer.
De algemene ledenvergaderingen op 19 mei en 17 november werden geannuleerd. Een deel van de stukken is
per mail verzonden. De kascommissie kon in september de kas controleren.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
voorzitter
vacant
Marianne Reedijk
secretaris
Esther van Gessel
penningmeester
Andrew van Parijs
lid
Martin Roos woonde als consulent de vergaderingen bij. In het bestuur zijn nog 2 vacatures, waaronder de post
van voorzitter.
Voorganger:
Ook dit jaar bleef drs. Martin Roos op contractbasis werkzaam voor pastorale activiteiten binnen de afdeling. Door
de Corona richtlijnen moesten huisbezoeken en spreekuur opgeschort worden. In plaats hiervan onderhield hij
geregeld telefonisch contact met alle leden/vrienden. Daarnaast verzorgde hij een brochure voor de Stille week.
Ledenbestand:
Het ledenbestand op 31-12-2020 bedroeg 33 leden en 20 vrienden. 4 vrienden bedankten om verschillende
redenen. Aan de 100e verjaardag van Nora Middelbeek is op gepaste wijze aandacht geschonken.
Gebouw:
Ondanks bemoeienis van verschillende technici zijn de radio-uitzendingen nog niet optimaal.
Op grond van de adviezen in het rapport van de gemeentelijke energieadviseur is een offerte uitgebracht door de
fa. Boswijk voor het isoleren van dak en vloer. Daarbij is onderhoud nodig van het gebouw (schilderwerk en
diverse reparaties). In januari vond overleg plaats met een deskundige ( Jaap Groenhof) van het landelijk bestuur
over de financiering van één en ander Het verkrijgen van subsidie is slechts zeer beperkt mogelijk.
Voor de dode Ceder werd een kapvergunning aangevraagd. De vergunning is verleend met een herplant-plicht.
De heer Copijn onderbouwde de kap van deze boom; ook controleerde hij de andere bomen ( allen gezond) en
gaf verdere adviezen. De firma van Dorland onderhield de tuin.
De fam. Najet verzorgde het hygiënisch onderhoud van de kapel.
Onze NPB archiefstukken bevinden zich nog in quarantaine in het Regionaal Archief in Wijk bij Duurstede.
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Kerkdiensten:
Dit jaar werden door de lockdown slechts 21 traditionele kerkdiensten gehouden. Van 15 maart tot 1 september
verzorgde Martin Roos 20 keer “Kerk op Afstand” ; ook Caroline Brand en Bert Cozijnsen namen een speciale
zondag voor hun rekening. Enkele diensten die door konden gaan, hadden een andere invulling: zo waren er nog
1 seizoen viering, 3 Homo Ludensvieringen, een startdienst en een herdenkingsdienst voor de overledenen. De
herdenkingsdienst met als thema “missen en vertrouwen” werd dit jaar geleid door Hetty van Hartesveldt en
Caroline Brand. De Avondmaalsviering en Pasen vervielen. Ook de plannen voor Kerstavond vonden geen
doorgang door de strenge beperkingen.
Muzikale bijdragen aan de vieringen werden geleverd door Hannah Groenewege, piano, Bart Vermeulen, orgel,
en Jan Torny, piano en orgel. Esther van Gessel verzorgde solo alle gezangen tijdens de diensten; het zingen
door de gemeente werd door het CIO sterk ontraden.
Kosters waren Lune, Philipine, Alexa, Thom en Marilou. Lune, Philipine, Alexa en Thom stopten in september met
het kosteren vanwege werk en studie; Marilou nam eind december afscheid. Gelukkig kwamen Geertje, Fynn,
Freek en maarten de gelederen versterken.
Fréderique Baretta en Hannah Groenewege stelden het preekbeurtenrooster samen, waarbij ze creatief en soms
op het laatste moment opengevallen en moeilijk in te vullen data alsnog bezet kregen. Een lastige klus in Corona
tijd.
Kinderkerk:
De kinderkerk kon dit jaar slechts 3 keer plaatsvinden. Gemiddeld bezoeken 10-15 kinderen deze activiteit. Cécile
de Boer en Esther van Gessel coördineren alle activiteiten van de kinderkerk met medewerking van een groot
aantal ouders.
Activiteiten:
Met de nieuwe vakdocent GVO Liesbeth Bos is nog geen kennis gemaakt; de basisscholen waren lang gesloten
c.q. beperkt geopend vanwege de Corona pandemie. Geen van de geplande activiteiten kon door de restricties
doorgang vinden.
Winterprogramma:
Helaas kon het programma na een goede start met 2 lezingen, Muziekuitvoering voor Maria Lichtmis en een
enkele bijeenkomst van “Bewust naar Pasen” niet verder uitgevoerd worden. Voor het najaar werd een globale
planning gemaakt; uiteindelijk kon geen enkele activiteit doorgaan, zelfs geen levende Kerststal in de buitenlucht.
Kringen:
Kring moderne theologie (Hetty van Hartesveldt): werd uitgenodigd voor de lezingen.
Kring geloofsvragen (Martin Roos) had 1 bijeenkomst op de 2e donderdag van de even maand met als thema
“Getijden van de Geschiedenis”………..
Alle kringen en voorbereidingsgroepen hadden een contactpersoon/eindverantwoordelijke.
Externe contacten:
Raad van Kerken Doorn: hierin vertegenwoordigde Bert Cozijnsen onze afdeling; een waarnemer wordt
nog gezocht. De Ludenkapel had inbreng bij de oecumenische viering op 12 januari en de
herdenkingsdienst op 3 mei. Deze oecumenische viering “75 jaar bevrijding” was digitaal live mee te
beleven via de kerktelefoon van de Maartenskerk. Tevens participeerde de Ludenkapel actief in de
gezamenlijke vesperdiensten van “Bewust naar Pasen”, die helaas grotendeels vervielen.
Feest van de Geest met als thema “In vuur en vlam”, waarvoor Els Kruidenier en Jos Sinninghe gaan
een kunstwerk voor de Ludenkapel zouden ontwerpen, is na uitstel in 2020 inmiddels geheel afgelast.
Vrijzinnigen Nederland: geregeld vond telefonisch en per mail overleg plaats. Esther van Gessel
woonde via Zoom de jaarvergadering bij op 28 november.
De festiviteiten rond het 150 jarig jubileum van de Vrijzinnigen Nederland konden vanwege de
beperkende maatregelen niet doorgaan. De afdelingen werden wel verrast met een envelop met
“Goodies”
Fairtrade: de Ludenkapel blijft Fairtrade producten gebruiken.
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PR:
Het bestuur verzorgde samen met Hetty van Hartesveldt en Bert Cozijnsen de diverse PR taken zoals het
aanbieden van persberichten aan de lokale media, update van onze activiteiten ( E-nieuws, flyers e.d.) en het
uitbrengen van brochures. Vrijpostig onder redactie van Hetty van Hartesveldt en Bert Cozijnsen verscheen 4
keer en werd door velen gewaardeerd. Bert Cozijnsen hield de website bij met speciale aandacht voor de ANBI
eisen, een tijdrovende bezigheid. Overigens behield de Ludenkapel zijn ANBI status via het ondertekende
landelijke convenant.
Tot besluit:
De Corona pandemie heeft dit verslagjaar een enorme impact gehad op het reilen en zeilen van de Ludenkapel.
Ondanks de strenge richtlijnen is geprobeerd met inzet van velen dat wat mogelijk was door te laten gaan en naar
nieuwe wegen te zoeken. Het bestuur hoopt, dat met de komst van vaccins het komend jaar weer meer mogelijk
gaat worden.
Marianne Reedijk, secretaris
Doorn, 08-03-2021
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