
Vereniging tot beheer van het vergaderlokaal en de gelden van de Vergadering van Gelovigen te 
Delft” (Lokaal Commissie Delft) 
 
Activiteiten Verslag 2020: 
 
Vergadering Delft.  
Het jaar AD 2020 was een jaar veel bewogen jaar. De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft het reilen en 
zeilen van de vergadering heel sterk beïnvloed. Dat heeft het gebruik van het Lokaal sterk beïnvloed. 
Hieronder wordt daarvan kort verslag gedaan.  

Diensten: 
Eredienst en Woorddienst 
Elke zondag hebben we met elkaar de dood van de Heer mogen verkondigen door het avondmaal te vieren: 
een groot  voorrecht!  
Maar vanaf half maart deden we dit op een voor ons tot dan toe geheel onbekende wijze. Als gevolg van de 
door de overheid opgelegde Lock down hebben onze diensten digitaal plaats gevonden.  Iedereen bleef 
thuis. Deelname aan de diensten werd mogelijk gemaakt via internet (we kozen voor Zoom). 
Ook de kinderen bleven thuis en voor hen werd een specifiek onderdeel ingericht, meestal met een 
knutselopdracht. 
Na afloop van de eerste Lock down, (eind mei) hebben we onze zondagse diensten weer in het lokaal 
gehouden, onder de strenge Covid-voorwaarden: Onderlinge afstanden van 1,5m.; niet zingen; handen 
ontsmetten bij binnenkomst; op de plaats blijven zitten- alleen de koster mag lopen enz 
Het lokaal was hier speciaal op ingericht door de plaatsing van tafels en stoelen. Zij die tot de risicogroepen 
behoorden bleven thuis en namen deel via internet (Zoom) 
De zondag voor de kerst (20 december) was de laatste gezamenlijke dienst in het lokaal omdat er opnieuw 
door de overheid een Lock down werd afgekondigd. Alle diensten werden weer digitaal, alleen voor hen 
voor wie Zoomgebruik thuis geen optie was, was het Lokaal open. 
 
De Woorddienst  is hoofdzakelijk verzorgd door onze eigen broeders. Er zijn ook af en toe digitale bijdragen 
geweest van broeders van andere vergaderingen.   
Liederen werden of voorgelezen of via internet ten gehore gebracht. 
 
Fysieke collectes werden alleen nog voor de eerste Lock down gehouden. Daarna werden de gelden alleen 
per bank geïnd. 
 
Elke Donderdagavond was er bidstond of Bijbelbespreking.  
Ook van deze diensten werd de uitvoering vanaf maart geheel bepaald door de Covid maatregelen. 
Vanaf de eerste Lock down hebben deze diensten steeds uitsluitend via internet plaatsgevonden. 
 
Bidstond 
Met onze bidstond hebben we ook geparticipeerd in de internationale gebedsweek van 19-26 januari met 
het thema “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” We organiseerden de bidstond op de 
donderdagavond samen met de EG Morgenstond in de Zuiderkerk. 
 
Bijbelbespreking  
Dit jaar is de bespreking van het evangelie van Johannes aan de hand van een handleiding van David Pawson 
voortgezet.  
 
Kinderdiensten:  
Per zondag namen meestal 2 volwassenen op zich om de kinderen tijdens een deel van de eredienst een 
eigen programma aan te bieden. 
Tijdens de Lock down werd ook het kinderprogramma per Zoom aangeboden. 
 



Feestdagen: 
De traditionele Grote Vergadering in onze regio op tweede paasdag is vanwege de Covid-beperkingen 
geannuleerd. 
 
De vormgeving van de Kerstviering in het Lokaal op 20 december, werd sterk bepaald door de naderende 
Lock down. De gebruikelijke gezamenlijke maaltijd was niet mogelijk. Als alternatief hadden een broeder en 
zuster voor iedereen een  feestelijke pakket samengeteld met soep, pasteitje en een toetje.  Over de huizen 
verdeeld heeft zo iedereen toch samen met anderen (Corona-proof))  kunnen eten.  

Organisatie: 
Lidmaten: 
Gedurende dit jaar hebben drie nieuwe leden zich laten opnemen in de ledenlijst. Door overlijden of 
verhuizen zijn verschillende leden uitgeschreven (zie hieronder ) 
 
Collectes: 
De opbrengst voor Speciale doelen (per kwartaal) ging achtereenvolgend naar:  
Vrienden van de Koningin Beatrixschool; Stafmedewerker  van Navigators, Kampwerk van St Oase; 
Kinderhuis De Schuilplaats Albanië; The Passionweek van Leidse Chr. Studenten. 
Als diaconale doelen hebben we gesteund: Interkerkelijk Sociaal Fonds, Taste, St Woord en Daad (Roemeens 
kinderhuis en naschoolse opvang). 
Gesteunde evangelie-doelen: St. Stevan (Stations en Bushalte evangelisatie); Kinderwerk in de Schildersbuurt 
(Den Haag); Studentenwerk. 
Verder zijn de zendingsfamilie Van der Maas en The Mall (Delft) van YfC gesponsoord. 
 
Taste 2: 
Het project Taste2 is in na de zomer van 2017 van start gegaan. Doel is het opzetten van een 
leefgemeenschap in Delft waar 'samen leven' concreet handen en voeten krijgt doordat de bewoners met 
elkaar een goede buur zijn voor enerzijds mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben (en 
mogelijk ook tijdelijk in Taste wonen) en anderzijds ook voor buurtbewoners. Ook hopen we dat er ruimte is 
voor de Vergadering om samen te komen.  
Taste2 heeft in 2020 niet geleid tot het beoogde einddoel: het daadwerkelijk kunnen starten ervan. Het 
nader onderzoeken van de mogelijkheden heeft veel tijd en energie (en gebed!) gekost. Er zijn waardevolle 
contacten met een projectontwikkelaar en een investeringsmaatschappij.  
Het spreekt vanzelf dat de uitbraak van de corona pandemie grote invloed heeft op de zoek activiteiten; alle 
mogelijke relevante partijen hebben nu andere prioriteiten. 
Al met al we de indruk dat God nog niet echt een deur heeft geopend. Wel ervaren we Gods hand in het feit 
dat God allerlei mensen op ons pad brengt.  
We vertrouwen erop dat Hij weet wat goed is, in welke volgorde en op welk moment. 

Bijzondere gebeurtenissen: 
Lief en leed: 
 
Dit jaar overleden drie broeders en twee zusters uit ons midden. 
Op hun begrafenissen konden vanwege de Covid-maatregelen, maar weinigen van ons aanwezig zijn. 
 
In februari werd een gezonde jongen geboren, die met zijn familie in augustus naar Amerfoort verhuisde. 
Op zondag 2 augustus hebben we in een feestelijk samenzijn in de Hertenhorst van hen afscheid genomen. 
Gezien de ruimte hier, was een samenkomst hier onder Covid-restricties goed mogelijk. Een echtpaar uit de 
gemeente heeft op verrassend originele wijze de gezamenlijke maaltijd verzorgd. 
 
Gebruik Lokaal 
Na de Covid uitbraak in Nederland hebben wij besloten ons Lokaal voorlopig niet beschikbaar te stellen voor 
andere gelegenheden dan eigen bijeenkomsten, en dan nog alleen indien de maatregelen dit toestaan. 



Ook bijeenkomsten, waarbij iemand van ons betrokken is, wilden we, na de eerste Lock down toestaan, mits 
aan strenge Covid-voorschriften voldaan werd. 
Zo heeft Bidden voor Delft een aantal maanden nog in het Lokaal plaats gevonden. Elke eerste 
maandagavond van de maand komen Delftse christenen die gezamenlijk willen bidden voor de eenheid van 
christenen in Delft, hiervoor bij elkaar. 
De regelmatige gebruiker Belangenvereniging Binnenstad Noord die hier haar ledenvergaderingen (ongeveer 
1 x per kwartaal) op woensdagavond hield, heeft dit jaar geen bijeenkomsten in het Lokaal gehad. Evenmin 
de buurtgenoten, die hier  Spaanse les gaven. 
 
Voor Bijbelstudie met studenten van CSR is het Lokaal enkele keren door twee gemeenteleden gebruikt. 
 
Commissies 
Technische installaties en Apparatuur 
Voor het realiseren van de Zoom verbindingen voor onze diensten zijn de nodige voorzieningen aangeschaft: 
een laptop, microfoons en de nodige kabels, ook betreffende abonnementen afgesloten. Deze voorzieningen 
zijn in het lokaal geïnstalleerd, waar ze tot tevredenheid functioneren. 
 
Beheer, Onderhoud en Huishouding 
De ventilator in het lokaal is gereinigd. De ventilator in de verwarmingsinstallatie moest vervangen worden. 
Publiciteit en Website 
De website van de vergadering “is nog in de lucht” Maar sinds het vertrek van de voormalige webmaster is 
het beheer ervan problematisch. Een nieuwe webmaster is dringend gewenst. De voormalige webmaster 
verricht op verzoek nog wel handelingen, zo heeft hij een aanzet gegeven voor het gebruik van de site door 
de kinderwerkers. 
 Veel onderlinge communicatie vindt ook plaats via een Whatsapp groep. 


