
 

Jaarverslag 2020 
 

Dit jaar, 2020, zou het jaar van het uitproberen worden. We hadden 7 weekenden gepland waarin 

we met leden van een andere Vineyardgemeente uit Nederland of België zouden optrekken om op 

straat in Leeuwarden te aanbidden, de bijbel te gebruiken en voor mensen te bidden. Daarbij zouden 

we ook de Geloof-Hoop-Liefde-bank gaan gebruiken. Deze werd ons ter beschikking gesteld door 

Stadskerk de Wijngaard. Geen van deze plannen is helaas doorgegaan. De eerste twee maanden 

waren nog wat te vroeg om al met een andere Vineyardgemeente de straat op te gaan en het weer 

liet twee keer (januari en februari) niet toe dat we met de bank op het Wilhelminaplein gingen staan. 

Na maart zijn door de coronamaatregelen alle plannen gecanceld. Wat we wel hebben gedaan staat 

hieronder. 

Activiteiten 
• We kwamen  steeds elke week op zondagochtend vanaf 11 uur (later 10:30) samen en 

lunchten daarna samen. Vanaf maart hebben we via Jitsi en Zoom onze diensten gedaan die 

we al snel met het Vineyard initiatief in Veurne (België) samen zijn gaan doen. 

• Vanaf juli, toen de maatregelen voldoende versoepeld waren zijn we elke twee weken op 

zondag op het Oldehoofsterkerkhof samen gekomen. Op de trappen van Obe, het 

bezoekerscentrum van ‘Lân fan taal’. Nog een keer in de maand kwamen we samen met 

Veurne. Vanaf september liepen onze planningen niet meer gelijk met Veurne en doen we 

zaken weer meer apart.   

• De maandelijkse bidstonden op het Zaailand/Wilhelminaplein op vrijdagavond pakten we 

vanaf juli weer op. 

• De contacten en het meedoen met de mensen van ‘bidden werkt’ en ‘the last reformation’ 

pakten we vanaf september weer op. Op straat vragen we mensen of zij iets van God nodig 

hebben. Dat zegenen we vervolgens over hen. 

• Helaas is er dit jaar geen ‘Mienskips Picknick.  

• Rond 21 mei (Hemelvaartsdag) hebben we met het Jabixhuis een hemelvaartwandeling 

opgenomen en uitgebracht via YouTube. 

• In januari is er nog een voorgangersbijeenkomst geweest waar Tjeerd bij aanwezig was. Door 

de coronamaatregelen was er pas in september weer een bijeenkomst. Daar waren we niet 

aanwezig door vakantie. 

• Ook de Vineyard Leiders bijeenkomsten zijn digitaal en de conferentie (deel 1 op 24 oktober 

en deel 2 op 14 november) doen we met onze groep thuis waarbij we via Zoom met een 

andere Vineyard samen bidden en vervolgens naar John en Eleanor Mumford die ons 

bemoedigen via een videoboodschap. 

Formaliteiten 
• Op 8 november hebben we onze jaarlijkse bestuursvergadering 

• In 2020 hebben we in de corona lockdown twee mensen bij de Zoom diensten binnen zien 

komen, zij zijn inmiddels ook weer verder getrokken. Een jonge man die betrokken was bij de 



aanbiddingsavonden van Elmer is meer betrokken geraakt en doet nu volop mee, zijn ouders 

zijn ook een aantal keer betrokken geweest. Bij de diensten op het Oldehoofsterkerkhof zien 

we regelmatig nieuwe mensen die even aansluiten en (kort) meedoen. Een aantal van hen 

bezoekt ons meerdere keren. Een stagiaire van Tjeerd komt vanaf eind oktober ook met ons 

meedoen. 

Financiën 
Post 2019 2020 

Beginsaldo (incl. spaarrek.)  € 4.460,02  

  inkomsten uitgaven 

Giften betrokken mensen  € 6.905,00  
Vaste lasten (bankkosten)   € 86,54 

Abonnementen (Zoom/CCLI)   € 322,67 

Inventaris (apparatuur, vlaggen, koffiekar)   € 816,55 

Leges kennisgevingen   € 51,05 

Uitgaven (gastvrijheid)   € 249,07 

Ondersteuning (diaconie en evangelisatie)   € 520,00 

Totalen  € 6.905,00 € 2.045,88 

Exploitatie resultaat  € 4.859,12  
Sparen € 4.460,02  € 3.539,98 

Eindsaldo (incl. spaarrek.) € 4.460,02 € 9.319,14  
Saldo rekening courant   € 1.319,14 

Saldo spaarrekening   € 8.000,00 

 

Balans 

Activa Passiva 

Saldo Betaalrekening €  1.379,09 Leningen €        0,00 

Saldo Spaarrekening €  8.000,00 Afschrijving App €    416,55 

Apparatuur €     816,55 Eigen vermogen € 9.147,84 

Totaal €  9.564,39  € 9.564,39 

 

 

 

 

 

 


