Verslag van de activiteiten in 2020 Vrije Evangelische Gemeente te Nunspeet.
Het jaar 2020 was gezien de Covid 19 epidemie een lastig jaar voor ons als kerk. Kerkdiensten
werden voornamelijk on-line gehouden. Gelukkig kon elke dienst begeleid worden door ons eigen
combo, de ene keer wat groter dan de andere keer. Later in het jaar werden er 30 mensen
toegelaten met inachtneming van de daarvoor geldende maatregelen. Ook het contact met onze
gemeenteleden heeft daaronder geleden. Mensen die elkaar zondags voor, tijdens, of na de
kerkdienst spraken zagen dit moment wegvallen. Ook voor de kindernevendienst was dit een
moeilijke tijd. Toch zijn er wel initiatieven ontplooid (bv werkjes thuis) om toch contact met hen te
houden. Ook alle huiskringen hebben elkaar virtueel wel bezocht, hoewel dit de fysieke
bijeenkomsten absoluut niet kan vervangen. Ook voor onze oudere jeugd (Vegters en Vegters+) was
het roeien met de riemen die beschikbaar waren. Veelal online bijeenkomsten en presentjes aan
deur afgeven. Ook de ouderen hadden het lastig. Deze bezoekjes werden veelal telefonisch gedaan.
Ook de oudstenraad heeft vele vergaderingen rond het reilen en zeilen van de gemeente on-line
gehouden. Ook Reflection (worshipdiensten) werden on-line gehouden. Ook enkele zangdiensten
(met oa Irma Dee) werden on-line gehouden. Ook voor de beheercommissie was het een raar jaar.
Onderhoud aan het pand De Dorpsherberg werd zoveel mogelijk volgens schema uitgevoerd. De 2
zendelingen die vanuit onze gemeente waren uitgezonden naar Tanzania zijn afgelopen jaar
teruggekeerd naar Nunspeet. Ook hier was Covid 19 mede debet aan. De thuisfrontcommissie heeft
hen daarin goed ondersteunt. Alle bovenstaande activiteiten werden veelal door ons
beamer/geluidsteam ondersteund. Zij maakten het ook mogelijk dat de kerkdiensten on-line te
volgen waren, een top prestatie. Door deze ontwikkelingen had onze redactie het wel wat drukker.
Veel info kwam via de nieuwsbrief naar de leden toe. Overall genomen was het toch een mooi proces
om te zien hoe elke vrijwilliger en elke commissie van de nood een deugd probeerde te maken om
toch de onderlinge contacten te behouden. We bidden en hopen dat wij in 2021 de liefde van Jezus
op nieuw mogen uitdragen onder welke omstandigheden dan ook.

