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VOORWOORD 

 

Dankbaar presenteert Vegan Church haar eerste jaarverslag. Begin vorig jaar was het 

nog een droom, een verlangen. In de zomer werd Vegan Church een feit!   

 

We willen onze krachten bundelen door in onze samenleving in de huidige tijd een 

helder geluid te laten horen. We weten ons geïnspireerd en geroepen door onze Heer, 

Jezus Christus, de Levende Die Zichzelf gaf voor de verzoening van de mensheid en de 

verlossing van de schepping. Dat betekent dan ook: concrete keuzes maken voor ons 

dagelijkse leven. Voor een positieve vegan lifestyle! Hoe? Je leest het in dit jaarverslag.   

 

OPRICHTING 

 

Stichting Vegan Church is officieel opgericht op woensdag 26 augustus 2015. Anja 

Hermanus-Schröder (voorzitter), Jantine van der Tang (secretaris) en Gitta Zwijnenburg 

(penningmeester) ondertekenden op deze dag de akte bij notaris Mr. E.D. de Jongh in 

Dronten. 

 
 

MISSIE & VISIE 

 

Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en vegan 

lifestyle met elkaar te verbinden. 

  

Het is ons verlangen om christenen die vegan zijn bij elkaar te brengen, hen te 

bemoedigen en te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde 

voor de schepping staat hierbij centraal.  

 

Ook willen we kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan 

voor het rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft opgedragen en om 

Gods liefde voor alles wat leeft te delen met elkaar. 
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ACTIVITEITEN 

 

Acties en evenementen 

Met onze stand staan we op diverse evenementen. Daar praten we met bezoekers, 

geven we informatie en bieden we een luisterend oor. Daarnaast laten we onze stem 

horen bij acties en demonstraties. We komen met passie op voor een rechtvaardige 

wereld. 

  

Augustus 

Drie dagen na de officiële oprichting van Vegan Church waren we voor het eerst met 

een stand aanwezig bij een evenement. Dat was tijdens de Megazat Manifestatie. Dit 

protest tegen de intensieve veehouderij werd op 29 augustus gehouden op het 

Malieveld in Den Haag. 

  

Oktober 

Op 3 en 4 oktober stonden we met onze stand op de Veggie Fair in Doorn die op het 

buitenterrein van Landgoed Zonheuvel gehouden werd. 

Ook op de Groene Kerkendag op 10 oktober waren we met een stand aanwezig. 

Deze dag was  georganiseerd door Kerk in Actie  in de Opstandingskerk in Houten.  

Op 12 oktober werd in Rotterdam de film 'The Ghosts in our Machine' gedraaid. In deze 

film wordt dierenactivist en fotograaf Jo-Anne McArthur gevolgd. Wij plaatsten een 

oproep op onze Facebook pagina met een voorstel elkaar eerst voor een gezamenlijk 

diner te ontmoeten en dan met elkaar naar deze film te gaan. Sommige mensen van 

Vegan Church hebben Jo-Anne McArthur hierbij persoonlijk ontmoet. 

Zowel op 18 oktober als op 19 november waren we aanwezig bij het realityprogramma 

Utopia tijdens de Utopia Academy, waar die avonden in het teken stonden van 

respectievelijk 'Het vergeten dier' en 'Plantaardig en gezond'. 

  

November 

Tijdens het VegFest, dat op 1 november gehouden werd in de Jaarbeurs in Utrecht, 

waren we niet alleen met een stand aanwezig; we mochten de dag hier ook openen 

met onze allereerste pop-up kerkdienst. Zowel voor ons als voor de bezoekers een 

bijzondere ervaring. 

Bijzonder was ook de uitnodiging van Carla Dik, lid van de Tweede Kamer namens de 

ChristenUnie. Zij wilde kennis maken met Vegan Church en heeft ons uitgenodigd 

goede ideeën voor het politieke debat over het voedselbeleid met haar te delen. Dit 

gesprek vond op 23 november plaats, nog geen drie maanden na de oprichting van 

Vegan Church. 

Vegan Church liep mee met de Klimaatparade in Amsterdam op 29 november, een 

indruk wekkende belevenis! 

  

December 

Van 18 t/m 20 december vond in Rotterdam de allereerste veganistische kerstmarkt in 

de Benelux plaats: het Viva Las Vega's Foodfestival Christmas Edition. Uiteraard waren 

we met onze stand present. Daarnaast mochten we hier op 20 december opnieuw 

een pop-up kerkdienst verzorgen.  

Op 22 december waren we aanwezig bij de Vredesdienst voor dieren in Amsterdam. 
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Tijdens al deze evenementen merkten we dat bezoekers van de stand blij verrast 

waren over het feit dat er vanuit het christelijk geloof ook aandacht wordt geschonken 

aan de Bijbelse opdracht om als goede rentmeesters voor de schepping te zorgen. Dit 

leidde tot veel mooie gesprekken. Een aantal mensen bezocht naar aanleiding van 

deze gesprekken de vieringen van Vegan Church. 

  

Koken 

Aan de praktische kant van de plantaardige leefstijl geven we aandacht tijdens 

kookworkshops, kookdemo's en gezamenlijke maaltijden. We willen daarmee laten zien 

dat gezond en lekker eten prima mogelijk is zonder dat hier dieren voor hoeven te 

lijden. 

  

Tijdens de maandelijkse vieringen konden de aanwezigen genieten van plantaardige, 

puur en volwaardige maaltijden. Ook verzorgde Vegan Church de catering tijdens de 

studiedag Medeschepselijkheid georganiseerd door de Werkgroep Vegan Theologen 

op 7 november  in Zoetermeer en de catering tijdens het Zwerfdierensymposium dat op 

22 november plaats vond in Utrecht. De gasten waren enthousiast over de rijkdom van 

de plantaardige keuken. 

 

Vieringen 

Een keer per maand komen we in kleine groepen bij elkaar. We eten met elkaar, 

bidden, delen brood en druivensap, maken een wandeling en houden een Bijbelstudie 

over actuele thema's zoals jagen, vlees eten in de Bijbel, rentmeesterschap, etc. 

 

Al voordat Vegan Church officieel werd opgericht, zijn we begonnen met deze 

vieringen. Zodoende hebben we in 2015 elf 'Vier het leven' bijeenkomsten 

georganiseerd. 

  

Onderwerpen die tijdens de vieringen besproken werden 

( in de series ‘lectio divina’ en ‘de actualiteit & wij’ ) 

Januari Psalm 8 

Februari Genesis 1 

Maart Openbaring 5 en 6 

April Jesaja 11:1-10 

Mei Romeinen 8:19-39 

Juli Psalm 100 

Augustus Filippenzen 4:1-9 

September ‘Jagen voor het aangezicht des Heren’ 

Oktober ‘Jezus at toch ook vis?’ 

November ‘Het offeren van dieren rond de feestdagen’ 

December ‘Dieren in het kerstverhaal’ 
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Pop-up kerkdiensten 

Met de pop-up kerk houden we kerkdiensten op locatie. Daarin krijgen zowel de 

schoonheid van de schepping als het leed van de schepping volop ruimte. We willen 

op een moderne laagdrempelige manier gelovigen en zoekenden inspireren en hen 

een positieve ervaring meegeven. 

  

De allereerste pop-up kerkdienst vond plaats op zondag 1 november tijdens VegFest in 

Jaarbeurs Utrecht. We waren blij met het aantal bezoekers en ook met de mooie 

reacties van de mensen die na de dienst onze stand bezochten. Dagblad Trouw 

besteedde in een artikel aandacht aan deze dienst. 

  

Op zondag 20 december mochten we tijdens het Viva Las Vega's Foodfestival  

Christmas Edition in Rotterdam opnieuw een pop-up kerkdienst houden. Ook hier 

leidde dit tot mooie gesprekken en positieve reacties. 

  

Opinie 

We laten onze visie horen op actuele onderwerpen. Je wordt geprikkeld en aan het 

denken gezet. We verrassen met nieuwe inzichten vanuit Bijbels perspectief. 

  

Naar aanleiding van een artikel in Visie (het radio- en televisiemagazine van de 

Evangelische Omroep) over de jacht, schreef medeoprichter Sandra Hermanus-

Schröder een prikkelend artikel, waarin ze vanuit Bijbels perspectief kritische vragen 

stelde over Nimrod, de 'geweldige jager voor het aangezicht des Heren'. Dit was het 

begin van een reeks, getiteld: 'OEPS'. OEPS verwijst naar een uitspraak die men kan 

uiten als men uitglijdt of zichzelf of een ander betrapt op een vergissing. Ook is het een 

acrostichon voor: O(pinierend & open minded), E(ducatief & evocatief), P(lantaardig 

& profetisch), S(chriftuitleg). 

  

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

Website 

Vlak voor onze eerste pop-up kerkdienst tijdens het VegFest op 1 november werd de 

website gelanceerd. Zodoende was het voor de bezoekers van deze dienst mogelijk 

om op de website van Vegan Church een digitale kaars aan te steken. Uiteraard is op 

de site ook actuele informatie over Vegan Church zelf te vinden. Onze dank gaat 

daarbij uit naar Maria Tiqwah van Colourful Green, die er werkelijk iets heel moois van 

heeft gemaakt. 

  

Facebook 

Veel christenen die vegan zijn en die zich in de kerk alleen voelen, komen via 

Facebook voor het eerst in aanraking met Vegan Church. Zowel de pagina 'Christen 

en Vegan/Planteneter' (discussieplatform vanuit Vegan Church) als de eigen pagina 

van 'Vegan Church' brengen de bezoekers in contact met elkaar en met Vegan 

Church. We nodigen hen uit om een viering bij te wonen en met elkaar in gesprek te 

gaan over hun geloofsleven, geloofsbeleving en actuele onderwerpen met betrekking 

tot de vegan lifestyle in het licht van de Bijbel. 
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Nieuwsbrief 

Tweemaal is de nieuwsbrief uitgekomen. Deze is digitaal verstuurd naar diegenen die 

aan hebben gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.  

 

OscarTube 

Oscar, de mascotte van Vegan Church, heeft op YouTube zijn eigen kanaal: 

OscarTube. Oscar wil hiermee op speelse wijze het maatschappelijk debat over 

relevante onderwerpen aanjagen. 

  

Vergaderingen 

In de oprichtingsfase van de stichting hebben de bestuursleden en medeoprichter veel 

baat gehad bij de deskundige begeleiding van Caroline Ligtenberg, 

ondernemerscoach. Ook haar partner Jeroen Koedam heeft ons voorzien van nuttige 

tips. Daarnaast is er veel overleg geweest tussen de bestuursleden. Zij kwamen 

regelmatig bij elkaar of overlegden via Skype over uiteenlopende zaken, van het 

ontwerp van de website en PR-materiaal tot het invullen van een pop-up kerkdienst. 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 

 

 

 

 

NAWOORD  

 

We hebben met dit jaarverslag een overzicht gegeven van de activiteiten van Vegan 

Church in 2015. We zijn begonnen … en we gaan door! Samen met velen die ons een 

warm hart toedragen: samen voor een eerlijker wereld, een gezondere aarde, 

rechtvaardigheid voor dieren en mensen die geen stem hebben, samen als christenen 

en kerken die getuigen in daden en woorden van het Koninkrijk van God in onze 

samenleving. Samen voor geluk, positiviteit en zegen zowel voor onszelf als voor allen 

die op ons pad komen, in en uit Naam van Jezus Christus, de Levende Heer! 

 

Zoetermeer, 30 juni 2016 
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