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Kerkelijke gemeente 
De Hervormde Gemeente van Hedel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) 
De gemeente bestaat uit: 
- 265 belijdende leden 
- 488 doopleden 
- 250 overige leden 
Totaal: 1003 personen. 
 
Opmerking vooraf:  
In het jaar 2021 werd de aarde getroffen door een pandemie van het Coronavirus. Om de 
verspreiding van het virus het hoofd te bieden heeft dit geleid tot zeer ingrijpende 
maatregelen in alle sectoren van ons land. De kerk moest zich aan passen, zoals de 
anderhalve meter maatregel (afstand houden), geen groepen mensen mochten 
samenkomen, geen fysiek contact (handen geven), het dragen van mondkapje en het 
ontsmetten van handen. Dit alles heeft geleid dat er op zeer beperkte schaal mensen een 
kerkdienst konden bezoeken. Ook huisbezoek, verenigingen en bijeenkomsten werden 
nagenoeg gecanceld. 
 
Bestuur en predikantsplaats 
 
De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit ambtsdragers (predikant, 
ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen), verkozen uit en door de belijdende 
leden van de gemeente. 
In het jaar 2021 waren er geen vacatures in de kerkenraad. 
 
Kerkdiensten 
In het jaar 2021 zijn de kerkdiensten door corona-omstandigheden in allerlei aangepaste 
vormen doorgegaan. 
 
In het jaar 2020 als het jaar 2021 werden wij getroffen door de coronapandemie die het 
“normale leven” totaal veranderde zodat wij niet meer op gebruikelijk wijze kerkdiensten 
konden houden. Van overheidswege werden diverse maatregelen afgekondigd die moesten 
worden toegepast zoals, anderhalve meter afstand houden, geen handen geven, 
ontsmetten, niet zingen in de kerk en geen groepen mensen meer bij elkaar.  De gemeente 
kon thuis digitaal met beeld en geluid kerkdiensten meebeleven. Als zodanig zijn de diensten 
gehouden op de Biddag en de Dankdag. Bij deze Bid- en Dankdag was er in de ochtenddienst 
speciale aandacht en betrokkenheid voor en met de kinderen van de Chr. Basisschool “De 
Zaaier”. Ook deze diensten waren aangepast en werden de kinderen vooraf bezocht op 
school door de predikant die met hen de Bijbelse boodschap besprak.  
Ook werden er diensten gehouden op Goede Vrijdag (avonddienst), 2e Paasdag, 



Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag , 1e en 2e Kerstdag (steeds ochtenddiensten) en was er een 
dienst op Oudejaarsavond en op de Nieuwjaarsmorgen. 
In totaal zijn daarmee 116 kerkdiensten gehouden, waarin steeds een dominee of proponent 
de dienst leidde.  
 
 
 
 
Verenigingswerk 
In de gemeente functioneren diverse verenigingen en clubs. Door de coronapandemie 
moesten verenigingen zich aanpassen aan de regels en konden zij beperkt bij elkaar komen. 
Regelmatig werd gebruik gemaakt digitaal bijeenkomen. Het betreft de volgende 
verenigingen: 
 
- 11 + club 
- 14 + club 
- 17 + club 
- Mannenvereniging 
- Vrouwenvereniging 
 
Pastoraat 
In verband met de coronapandemie waren de regels zodanig dat er geen fysieke 
huisbezoeken konden worden gedaan. Contacten met gemeenteleden verliep meestal 
telefonisch dan wel digitaal. De predikant en leden van de kerkenraad verleenden wel 
crisispastoraat, rouwpastoraat en geestelijke bijstand waar nodig en gewenst.  Ook werden 
een aantal rouwdiensten geleid. 
Het ouderenpastoraat werd veelal telefonisch gedaan er gedurende de winterperiode 
werden voor ouderen- en alleenstaanden via de livestream een boek voorgelezen met een 
frequentie van 1 keer in de 14 dagen. 
 
Godsdienstonderwijs 
 
In de winterperiode werd er wekelijks catechese gegeven aan diverse naar leeftijd 
samengestelde groepen (3 groepen). Ook was er wekelijks een catechese-bijeenkomst voor 
belijdeniscatechisanten die het voorjaar openbare belijdenis van het geloof aflegden. 
Daarnaast was er gedurende het hele jaar (behalve in de zomerperiode) een zondagsschool 
voor de kinderen van de gemeente (4 – 11- jarigen). De vorm van catechese was soms fysiek 
en regelmatig digitaal in de vorm van gezamenlijk vergaderen d.m.v. Teams. 
Naast de diverse vormen van catechese, werden er 4 Bijbellezingen gehouden. Het Heilig 
Avondmaal is 4 maal gevierd. 
 
Onderling contact 
In verband met de coronapandemie konden veel gezamenlijke bijeenkomsten niet plaats 
vinden, zoals; gezamenlijk koffiedrinken 1 maal in de maand. De gemeente-dag voor jong en 
oud werd in aangepaste vorm in de buitenlucht gehouden. Als evangeliemiddel werd wel in 
de openlucht een VakantieBijbelClub georganiseerd voor kinderen en jongeren uit het dorp.  
Om nieuw ingekomen leden van de gemeente welkom te heten functioneerde een 



Welkomstcommissie. 
 
Beheer/ onderhoud en financiën 
 
Aan de drie gebouwen, zijnde een monumentaal kerkgebouw, een verenigingsgebouw en 
de pastorie werd periodiek onderhoud gepleegd.  
In het kerkgebouw werden twee kostbare projecten uitgevoerd nl. de renovatie van het 
orgel en de vloer van het kerkgebouw.  
Voor het financieel beheer wordt verwezen naar de jaarrekening. De belangrijkste bron van 
inkomsten voor de gemeente waren: 
 
- De collecten in de gehouden kerkdiensten 
- De vrijwillige bijdragen 
- Opbrengsten uit pachten en huren 
 
De belangrijkste uitgavenposten waren: 
 
- Predikantsplaatskosten  
- Onderhoud en beheer aan gebouwen 
- Energiekosten 
 
De inkomsten lieten t.o.v. de uitgaven dit verslagjaar een negatief beeld zien.  
Jaarverslag vastgesteld door de kerkenraad op 1 juni 2022. 


