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• Inleiding. 

Hoewel acht pagina’s groot, is dit toch een beknopt jaaroverzicht 2020, anders dan U in de 

voorgaande jaren gewend was. Het betreft dan ook het Corona-jaar 2020. Een jaar waarin lopende 

activiteiten moesten worden stopgezet, voorbereidingen voor activiteiten moesten worden 

onderbroken en bijeenkomsten moesten worden geannuleerd of uitgesteld. 

Desalniettemin is er toch “beweging” geweest binnen de gelederen van de Raad van Kerken, 

waarover we u in dit verslag willen informeren. De teksten binnen de kaders zijn destijds geplaatst op 

onze website www.rvkbaarn.nl 

• Uitvoerend Bestuur. 

Aan het begin van 2020 bestond het Uitvoerend Bestuur uit de volgende leden: 

Hugo Das, voorzitter      Jannie Terlouw, secretaris   

Wisse Zantema, penningmeester         Jean-Marie Stokkermans, lid  

Ds. Marleen Kool, adviseur  
 
Binnen dit bestuur heeft Jannie Terlouw aangegeven bij het einde van haar eerste termijn in juni 
2020 haar functie te willen neerleggen. Voor ds. Marleen Kool zou per augustus van dit jaar een 
opvolger vanuit het Convent van Pastores worden benoemd. Beide dames zijn vooralsnog 
aangebleven vanwege de plots veranderde situatie. Dat neemt niet weg, dat bij een volgende 
Conferentie de wisselingen binnen het bestuur definitief worden. Evenals in voorgaande jaren doet 
het Uitvoerend Bestuur ook nu een dringende oproep aan haar leden om kandidaten voor het 
bestuur naar voren te brengen. 
 
Met ingang van 1 januari mogen we twee nieuwe leden verwelkomen: De Calvijnkerk en de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Soest-Baarn. Het is dan nog de bedoeling deze 
geloofsgemeenschappen te introduceren tijdens de in juni geplande Conferentie. 
 
Was er in januari nog een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Conferentie aan de lidkerken 
verzonden; in april heeft het Uitvoerend Bestuur moeten besluiten de Conferentie van 18 juni te 
verdagen en zijn de lidkerken daarvan op de hoogte gesteld. Hoopvol gestemd dachten we dat de 
Conferentie alsnog in het najaar zou kunnen plaatsvinden. Derhalve is er tot op heden nog geen 
gelegenheid geweest om de jaarstukken van 2019 goed te keuren. Het jaarverslag plus financieel 
overzicht 2019 is begin augustus verzonden. 
 
De RvK website bleek aan een technische onderhoudsbeurt en update toe. Van die gelegenheid is 
gebruik gemaakt om de nieuwe leden onder het kopje “kerken” toe te voegen.  
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Het Uitvoerend Bestuur heeft in 2020 drie maal fysiek vergaderd; in februari, juli en september. Voor 
het overige vond overleg veelal per email en/of telefonisch plaats. 
 
Op 7 januari bezocht Hugo Das namens de Raad van Kerken de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente 
Baarn.  
 
Aan het begin van 2020 zijn gedurende ca. 6 weken de taken van het secretariaat waargenomen door 
Wisse Zantema. 
 
Begin mei besloot het Uitvoerend Bestuur, dat het innen van de jaarbijdrage dit jaar zou komen te 
vervallen. Daarvan is – vergezeld van het financieel jaaroverzicht 2019 – aan de lidkerken bericht 
gestuurd op 6 mei 2020. 
 
 

• Financiën 
De voor dit jaar ontvangen subsidies uit het Vrijzilligersfonds, van de Gemeente Baarn en van Ars 
Donandi zijn wegens niet uitgevoerde activiteiten grotendeels onbenut gebleven, met uitzondering 
van een kleine onkostenpost voor de volkskerstzang. Deze posten blijven gereserveerd. 
Als bijlagen bij dit verslag zijn toegevoegd:  
- Financieel Overzicht Raad van Kerken-Baarn 2020 
- Toelichting op de financiële situatie van de Raad van Kerken-Baarn 
- Verzoek tot overmaken van de Jaarbijdrage 2021 
 

• Geplande Activiteiten 2020 
Tot de activiteiten, die vanwege de corona-pandemie plots moesten worden geannuleerd, behoorde 
o.a. de Toerustingsavond met Stefan Paas op 25 maart, georganiseerd vanuit het pastoresconvent. 
 
Van de vastenmaaltijden in de 40-dagentijd – dit jaar voor het eerst gehouden in Lokaal-O, toen nog 
aan de Plataanlaan – konden enkel die op 5 maart (inleider René van den Beld) en 12 maart  
(inleiding Evelijne Swinkels) doorgang vinden. Langere tijd was onzeker hoe het verdere verloop zou 
zijn, maar uiteindelijk zijn de overige data (19 maart, 26 maart en 2 april) allemaal geannuleerd en 
konden ook de vespers (voorbereid door Marleen Kool, Wouter Klouwen en Jan Nieuwenhuis) op 6, 7 
en 8 april niet doorgaan. Bij de twee vastenmaaltijden die wel hebben plaatsgevonden is nog een 
mooi bedrag van 346 euro ingezameld voor de landelijke Vastenactie.  
 
Wat eveneens niet kon doorgaan was het gezamenlijk kijken naar The Passion in de Speeldoos op 9 
april. 
 
Hoopvol werd begin 2020 gestart met het samenstellen van een voorbereidingsgroep voor het 
aanstaande Feest van de Geest op 6 juni. In maart werd voorzichtig overwogen er een “kleinschalige” 
activiteit in de Pauluskerk van te maken. Helaas moesten ook deze plannen half mei worden 
geschrapt.  

 
De Open Kerk ( Pauluskerk) kon zoveel mogelijk open blijven, met 
inachtneming van regels en afstand houden.    
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• Uitgevoerde Activiteiten 2020 
Aandacht kon er dit jaar wel zijn voor Pasen, Pinksteren, een Gedachtenisviering, Bezorging 
Kerstattenties, Volkskerstzang en Oudejaarsdienst - in aangepaste vorm of op een geheel 
alternatieve en creatieve manier. 

 

Beelden op weg naar Pasen  

                
 

- Kruiswegstaties of Beelden op weg naar Pasen 2020. 
- Nu er vanwege de corona-crisis geen kerkdienst met Pasen kan worden gehouden zoeken de 

kerken naar andere wegen om iets van de christelijke traditie mee te geven. In de Stille Week – 
week voorafgaand aan Pasen – zal bij een aantal kerkgebouwen iets van een kruiswegstatie te 
zien zijn. Vanaf buiten, bij de deur, bij de ingang – vijf plekken om even stil te staan bij gedichten, 
kunstwerken, een schilderij . Een afbeelding uit de laatste dagen van Jezus. Een kruisweg bevat 
traditioneel 14 afbeeldingen ( in schilderijen of beeldhouwwerken) van de veroordeling tot en met 
de graflegging van Jezus. 

- Een diep verhaal is het; van hoop die gewekt wordt, dwars door de wanhoop van eenzaamheid, 
van onverdraagzaamheid heen. En een actueel verhaal is het ook met bijzondere zeggingskracht. 
Voor veel mensen een onuitputtelijke bron van inspiratie. In beelden, in liederen en gedichten 
wordt uitgedrukt waar dit passieverhaal raakt aan ons leven. 

Op de volgende locaties was een afbeelding te zien: Herberg van Paulus, Paaskerk, Apostolisch 

Genootschap, Maria Koninginkerk en Witte Kerkje. 

Pinkstergeest  31 mei 
- Zondag 31 mei vieren de kerken Pinksteren. Het is het feest van: ‘de Geest’ krijgen, van 

enthousiasme. Het betekent letterlijk ‘in de geest zijn –  in God zijn’. Inspiratie ontvangen.  In de 
bijbel wordt dat verbeeld door kleine vlammetjes die de vrienden van Jezus op hun hoofd kregen. 
De Geest wordt ook verbonden met adem, op adem komen, tot leven komen.  De geest waait als 
een wind, fladdert als een vogel en verbindt als warmtekracht. Heilige Geest doet mensen elkaar 
verstaan omdat zij in het licht van God leren spreken vanuit de taal van hun hart.                                                                                         

- In of bij een aantal Baarnse kerken kunt u zien waardoor mensen geïnspireerd zijn als zij 
Pinksteren vieren. 

- Heeft u deze dagen zin om met het mooie weer een ommetje te maken en inspiratie op te doen, 
fiets of loop dan langs. Zowel bij de Pauluskerk op de Brink, de Paaskerk aan de Oude 
Utrechtseweg 4, het Apostolisch Genootschap aan de Koningsweg 5 als bij de Maria Koninginkerk 
aan de Maatkampweg 18 is er iets van zien. 

- Pinksterzondag 31 mei is de Paaskerk open vanaf 11:15 tot ong 16:30 uur. Er zal doorgaand 
muziek gespeeld worden door diverse Baarnse musici. Er zijn verschillende strijkkwartetten maar 
er wordt ook gezongen, gitaar gespeeld, piano gespeeld, dwarsfluit, cello en nog veel meer. Wees 
van harte welkom om even binnen te komen, te luisteren en op adem te komen. 
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Dag van Namen noemen en Gedenken 1 november. 
Met troostwandeling en troostmuziek. 
Hiervoor zijn ook flyers gedrukt.                       

Viering 

Om 17:00 uur is er een korte meditatieve viering georganiseerd vanuit 
de Raad van Kerken.  Marleen Kool, predikant van de Paaskerk, leidt 
deze viering.  

Vincent de Lange uit Amsterdam, tenor, componist en cellist, verzorgt 
de muzikale invulling. Met zijn cello begeleidt hij zijn eigen zang. Puur 

en sereen. Ieder is welkom om even stil te staan, voor rust en ruimte om te gedenken.                
Vanwege het maximaal toegestane aantal van 30 mensen is het nodig om u van tevoren aan te 
melden. Dat kan via de scriba van de Paaskerk 

Vind u het fijn als de naam van uw dierbare in deze viering genoemd wordt, dan kunt u dit doorgeven 
per mail: marleenkool76@gmail.com. 

Deze viering wordt live uitgezonden op radio en TV door RTV Baarn. 

                                                                                                   
 

Troostwandeling 

Omdat van oudsher de maand november de gedenkmaand is, wanneer in de rooms-katholieke traditie 
Allerzielen wordt gevierd en in de protestantse kerken de gedachteniszondag, is er voor iedereen de 
mogelijkheid om op zondag 1 november een Troostwandeling te maken door het Baarnse Bos rond de 

Grote Kom.     Onderweg treft u liedteksten en gedichten, die mensen 
tot troost kunnen zijn. Er is een ritueel, een beeld of een vraag om over te mijmeren. U kunt dit 
gedurende de dag doen wanneer u wilt. 

https://www.rvkbaarn.nl/nieuws/dierbaren-gedenken-in-corona-tijd/scriba@paaskerk.nl
mailto:marleenkool76@gmail.com
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Heeft u een bepaald troostlied of gedicht en wilt u dit delen, stuur dit dan ook graag in naar 
bovengenoemd mailadres van ds. Kool. 

Deze wandeling is ook op 22 november te maken; de dag waarop in de Protestantse Kerken als 
vanouds Gedachteniszondag wordt gevierd. 

Kerstattenties  

 De Werkgroep Kerstattenties Gezamenlijke Kerken o.l.v. dhr. H.G.Bastiaans is al in september 
begonnen met de voorbereidingen. Dankzij bijdragen van de PKN Pauluskerk en Calvijnkerk, PKN 
Paaskerk, Apostolisch Genootschap, Christelijk Gereformeerde Adventkerk, Doopsgezinde 
Gemeente, Leger des Heils, RK Maria Koninginkerk en Nicolaaskerk en Vrijzinnigen-Baarn kon ook dit 
jaar door een groep vrijwilligers een kerstattentie worden 
aangeboden aan bewoners van verzorgingstehuizen. Vanwege 
de corona-beperkingen moest worden volstaan met het 
afgeven bij de voordeur. Het betreft 348 bewoners verspreid 
over negen locaties. De bijgevoegde kerstboodschap is dit jaar 
geschreven door ds. wouter Klouwen 
 

Volkskerstzang “anders”, 20 december  
De commissie bestaande uit: Truus Brouwer, Jan de Ruiter,  
Yvonne de Ruiter, Jur Overheul, Theo Voerman en Kees de Jong is vanaf september in overleg met 

RTV Baarn om te komen tot een alternatief voor de reguliere Volkskerstzang. 
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een uitzending met actuele speeches en 
muzikale bijdragen afgewisseld met beelden uit voorgaande jaren.   
 

- Volkskerstzang “anders” 2020 
- Dit jaar helaas geen overvolle Maria Koninginkerk op 20 december. 
- Vanwege de geldende corona-maatregelen is de commissie Volkskerstzang in 
goede samenwerking met RTV Baarn druk bezig met de voorbereiding van een 
uitzending op de lokale televisie. Uiteraard zal hierbij de lezing door de 
burgemeester en een overdenking door één van de Baarnse voorgangers niet 

ontbreken. Dit jaar zal mevr. Wil van Markus, voorganger bij het Apostolisch Genootschap de 
overweging uitspreken. Muziek zal natuurlijk ook een belangrijk onderdeel zijn van de uitzending, 
waaronder een compilatie van de afgelopen jaren met de Eemzangers, het Kinderkoor o.l.v. de 
onlangs overleden Siem Keijzer en Crescendo. 

- Uitzending via de volgende kanalen: KPN 1304, Ziggo Digitaal 42, Ziggo Analoog 45. 

Oudejaarsviering 31 december        

Een ad hoc liturgiecommissie bestaande uit de dames Cécile Maagdenberg en Marianne Smit, (Maria 
Koninginkerk), Atty Nienhuis (Paaskerk) en Gerrie de Graaf (Leger des Heils) heeft deze dienst samen 
met voorganger ds. Wouter Klouwen (Pauluskerk) voorbereid. Werd er aanvankelijk gerekend op een 
max. aantal bezoekers van 30, vanwege de lockdown werd uitgeweken naar een viering die enkel 
online te volgen was. De liturgie kon worden gedownload op de website van de RvK. RTV Baarn zou 
het signaal van Kerkomroep.nl opvangen, maar helaas is dat niet gelukt, waardoor de viering alleen 
via internet te volgen was. Aan de medewerkenden, waaronder ook pianist, zangers en technici is 
namens de Raad van Kerken een attentie uitgereikt. ( setje wenskaarten met teksten van hoop, om 
zelf te versturen). Van deze kaartensets zijn er nog een aantal over voor een volgende gelegenheid. 
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Een korte viering in de Paaskerk op de drempel van het nieuwe 
jaar.  Gelegenheid voor een moment van terugkijken, stilstaan en 
bezinning. Thema: Hopen en Verwachten.                                                    

Ds. Wouter Klouwen, predikant van de hervormde wijkgemeente 
Pauluskerk, gaat voor in deze dienst.  Gezien de strenge lockdown die 
sinds 15 december van kracht is zullen er geen bezoekers in de kerk 
aanwezig kunnen zijn.  

De dienst zal worden gehouden zonder publiek met uitzending via http://www.kerkomroep.nl ( kies 
Baarn > Paaskerk > 31 december) en via dat signaal eveneens op RTV Baarn lokale omroep. 

U kunt  Oudejaarsdienst RvK Baarn 2020, beschikbare liturgie hier downloaden om thuis mee te 
vieren. 

Aangezien er geen fysieke collecte kan worden gehouden, vragen wij u een donatie over te maken ten 
behoeve van de Voedselbank Gooi en Omstreken. 

Raad van Kerken, NL 84 INGB 000 400 354 1 onder vermelding van: “Voedselbank Gooi en 
Omstreken” 

De oproep om een bijdrage over te maken voor de Voedselbank heeft nog een bedrag van 60 euro 
opgeleverd, wat door de penningmeester is overgemaakt. 
 
 

• Overig 
Bach Cantorij Baarn: op 19 januari werd Cantate BWV 45 uitgevoerd in de Paaskerk met als 
voorganger ds. Christine van den End  en op 16 februari BWV 4 en BWV 158  in de Pauluskerk. De 
overige geplande uitvoeringen, waaronder een speciale editie bij de viering van het 50-jarig bestaan, 
zijn vanwege corona allemaal geannuleerd. 

 
Namens alle geloofsgemeenschappen is begin mei, bij de Ramadan, een email met groet en 
bemoediging gestuurd aan vertegenwoordigers van de Moslimgemeenschap . 

 
In juni is besloten een gift te doen aan RTV Baarn ter gelegenheid van hun 60 jarig bestaan en 
vanwege hun inspanningen om gedurende de eerste helft van de corona-lockdown ( 22 maart tot 
eind juni) wekelijks een kerkdienst uit te zenden vanuit Paaskerk, Pauluskerk en Witte Kerkje. Daarbij 
is tevens een berichtje geplaatst in de Baarnsche Courant. 

                                                                                                                 
De Raad van Kerken heeft op 4 mei deelgenomen aan de alternatieve bloemlegging ter gelegenheid 
van de dodenherdenking. Online zijn virtueel bloemen gelegd bij het Oorlogsmonument in Baarn via 
de website van het Comité 4-5 mei Baarn met vermelding van een liedtekst van Huub Oosterhuis. 
Daarnaast zijn, voor een bijdrage van € 4,50 per bos, online 10 bossen tulpen gedoneerd aan het 
Nationaal Comité 4-5 mei.  

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.rvkbaarn.nl/wp-content/uploads/2020/12/Oudejaarsdienst-RvK-Baarn-2020-beschikbare-liturgie-.docx
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Gezien de onduidelijke en wisselende mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden zijn er dit 
jaar geen kerkdienstposters verspreid. De heer de Rochemont neemt de coördinatie hiervan nog 
altijd voor zijn rekening. 
 
Medio 2020 ontving de secretaris een email van de heer Teun Stein, contactpersoon namens de 
kerken voor de Commissie Pastorale zorg bij Rampen. De heer Stein gaf aan – na ruim 14 jaar – deze 
functie te willen overdragen aan iemand anders. Na rondvraag is mevr. Karin Frissen bereid 
gevonden de taak van dhr. Stein over te nemen. De definitieve overdracht alsmede de kennismaking 
met de nieuwe ambtenaar Crisisbeheersing bij de gemeente Baarn, mevr. Anke Schluck, werd 
uitgesteld, maar zal op 29 maart 2021 gaan plaatsvinden in het gemeentehuis. 
 
Hugo Das en Jannie Terlouw namen namens de kerken deel aan de herdenking van de Capitulatie van 
Japan op 15 augustus op het Stationsplein. In de toekomst zal de Raad van Kerken – net als op 4 mei 
– als vertegenwoordiger van de gezamenlijke kerken van Baarn ook op 15 augustus officieel worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de bloemen- c.q. kranslegging. Zo is afgesproken met het Comité 
4 - 5 mei Baarn. 
 
Op 29 september ontving de Raad van Kerken via ds Marleen Kool de oproep om – in navolging van 
een initiatief in Den Haag – op 29 september aan te sluiten bij de klokkenactie voor kwetsbare 
vluchtelingen.   

- # 500 Kinderen 
- De Raad van Kerken-Baarn ondersteunt van harte het initiatief vanuit de Haagse Gemeenschap 

van Kerken om aandacht te vragen voor de opvang van 500 minderjarige vluchtelingenkinderen 
uit Griekenland. Aan de kerken die beschikken over een luidklok is gevraagd op dinsdag 29 
september om half tien ’s ochtends ook 500 seconden de klok te luiden. 

 

Op 3 oktober is op het huisadres van ds. Evelijne Swinkels namens de Raad van Kerken een boeket 
bezorgd, vanwege haar afscheid als voorganger bij het Witte Kerkje en benoeming in Ophemert. Op 
11 oktober heeft Jean-Marie Stokkermans namens het Uitvoerend Bestuur een plant overhandigd 
aan ds. Marjan Los bij haar afscheidsreceptie.  
 

• Publiciteit 
Nieuwsberichten worden in elk geval gepubliceerd op de website van de Raad van Kerken, 
www.rvkbaarn.nl.  
 
Persberichten en relevante artikelen worden aangeboden aan de Baarnsche Courant, de Gooi en 
Eemlander en het AD regio Amersfoort. 
 
Bijzondere evenementen worden ook aangeboden aan de Raad van Kerken-Nederland, waarna deze 
worden vermeld op de landelijke website. 
 
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij RTV Baarn aankondigingen te   
plaatsen op Tekst TV.                                                            
 
Verder worden berichten gestuurd naar de redacties van de 
diverse kerk- en parochiebladen. Wanneer de kopijdatum voor 
het reguliere blad reeds is verstreken zal de secretaris vragen 
de informatie op andere wijze ( via mailing of weekbrief) te 
delen met de leden.  
          JT.21-03-28 

http://www.rvkbaarn.nl/

