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VOORWOORD
Met vreugde en dankbaarheid
Met vreugde presenteert Vegan Church (VC) haar vierde jaarverslag. In het jaar
2018 hebben we op allerlei manieren aan onze missie en visie vorm en inhoud
gegeven. We zijn dankbaar voor alles wat we mochten doen en voor allen die
met ons samenwerken.
Krachten bundelen
We hebben onze krachten gebundeld 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.

MISSIE & VISIE
Ook in het jaar 2018 is dit onze missie & visie
Vegan christenen: geloof & vegan lifestyle
Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en
vegan lifestyle met elkaar te verbinden.
Ontmoetingen & kosmocentrische Bijbelse visie
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 hele schepping staat hierbij centraal.
Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft
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.
2

ACTIVITEITEN
VC richt zich op verschillende aandachtsgebieden

IN 20 STAPPEN HOE VC IN 2018
CONCREET VORM EN INHOUD HEEFT GEGEVEN
AAN DE AANDACHTSGEBIEDEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN
1. VC begint het jaar met een bijeenkomst van VC Theologen op 6 januari.
Het belooft een mooi jaar te worden, waarin we ook dit jaar de logische
combinatie van christen-zijn en vegan lifestyle vanuit een Bijbels-theologisch
en praktisch perspectief onder de aandacht willen brengen. Het 40-dagen
project en de Ontmoetingsdag staan centraal.
2. Op 3 februari is VC te gast bij pioniersplek Zinterest Spijkenisse, op hun
jaarlijkse ontmoetingsweekend in Brabant.
Samen met ds. Marloes Meijer en enthousiaste jonge christenen van de
Zinterest geloofsgemeenschap hebben we plantaardig gekookt. Ook heeft
VC een interactieve lezing gehouden over christen-zijn en vegan lifestyle.
Met onze stand hebben we informatie gedeeld. Mooi om met elkaar in
dialoog te zijn hoe we als kinderen van God goed kunnen zijn voor onszelf
(gezondheid) en voor anderen of het andere (wereldvoedselverdeling, de
belangen van dieren en de aarde).
3. Op 10 februari organiseert VC een bijzonder viermoment: VIER HET LEVEN,
met muziek en verstilling. Dit keer met orgelklanken door Rachel VroomBarnard, prachtige scheppingsmuziek van Franse componisten in de SintFranciscus Xaveriuskerk, oftewel: De Krijtberg, in Amsterdam.
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De vijfde pijler waarom het logisch is om als christen te kiezen voor een vegan
lifestyle: de planeet, staat deze middag centraal. In het programmaboekje
hebben we deze middag als volgt geïntroduceerd:
We zijn hier vandaag te gast in de kerk waar Rachel Vroom-Barnard (een van ons, christen &
vegan) werkzaam is. De kerk is op deze zaterdag gewoon open voor eenieder die wil komen
voor een moment van bezinning en gebed. Wij mogen samen met hen elkaar hier ontmoeten
door op een unieke manier het leven te vieren.
Vrij om te doen wat op dit moment bij jou past
Voel je vrij om te zitten waar je wilt of vrij rond te lopen, om kaarsen aan te steken en in stilte
te bidden, om je te laten inspireren door de kleuren en het licht in de kerk en de teksten in
het boekje. Rachel en Anna hebben voor ons een prachtig muzikaal programma
samengesteld over de schepping van God. Laten we daarnaar luisteren. Veel zegen gewenst!

PROGRAMMA
Orgel: Rachel Vroom-Barnard, registrant en zang Psalm 8: Anna Baas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heinrich Scheidemann (1596-1663) | Alleluia Laudem dicite Deo nostro
Johan Ludwig Krebs (1713-1780) | Eine Nachamung der Nachtigal
Olivier Messiaen (1908-1992) | Les eaux de la grace – L’angeau qui est au milieu du
trône, conduira les élus aux sources des eaux de la vie. (Apocalyos VII, 17)
Franz Walezynski (?) | Veni Creator
Cesar Franck (1822-1890) | Pastorale opus19( 1863)
Theodore Dubois (1837-1924) | Marche des roi mages
Psalm 8 | in de vertaling van Gabriel Smit (1910-1981)

Na dit muzikale samenzijn hebben we heerlijk gegeten bij Dophert, A’dam.
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4. Plantaardig koken en plantaardige kookworkshops horen bij VC. Een
overzicht van dit jaar: 4x maal samen koken in De Pelgrim Zoetermeer.
We zijn blij dat we op 16 februari met enthousiaste deelnemers uit het hele
land Japans koken oefenen tijdens de eerste kookworkshop van het jaar:
misosoep, sushi, oden stew, kimpira, pickles, aramé, kanten en oshawacake.
Deze workshop wordt herhaald op 21 september.
Op 9 juni koken we weer, ditmaal zomers en een lunch: zomerse misosoep,
appel-ui broodbeleg, bonen-tomaten-paprika-spread, maaltijdsalade met
gierst, aardbeienvla en pannenkoeken.
In de kookworkshop van 9 november staat een feestelijk herfstmenu op het
programma, weer met andere deelnemers maar nog steeds even
enthousiast. Dit koken we samen: soep van wortelpeterselie en pastinaak,
linzencurry, gierstpuree, daikonwortel salade, hiziki met ui, shitaké en tofu,
boekweit pancakes met compote.
Filosofie achter de kookworkshops 2018
Laagdrempelig, gezellig en informatief
Een kookworkshop van VC is een laagdrempelige manier om met elkaar concreet
te ontdekken en zelf te ervaren HOE je gezond, creatief, plantaardig en volwaardig
kunt koken. De bovenstaande vier workshops hebben plaats gevonden in samenwerking met De Pelgrim, in het gereformeerde verenigingsgebouw ’t Centrum in
Zoetermeer. Deze ruimte wordt voor deze gelegenheid omgebouwd tot een gezellige huiskamer annex kookstudio. VC is dankbaar voor de samenwerking met De
Pelgrim o.l.v. pastor Gerda en voor de gastvrouwen, Anita, Hester, Joke en Mieke.
Deelnemers: maximaal 12, koken op maat
Maximaal 12 deelnemers kunnen meedoen o.l.v. de bevlogen deskundige leiding
van Anja. Deelnemers koken in een duo of een trio een van de recepten. Tijdens
het eten wordt de bereiding door een van de deelnemers toegelicht. Anja geeft
daarnaast uitleg over de gezondheidsaspecten van de ingrediënten. VC heeft dit
jaar gekozen voor thema’s als Japans koken, een plantaardige lunch en een
herfstmenu op aanvraag van de deelnemers. Er is veel gekookt met zeegroente.
Koken met zeegroente: link naar blauwgelovig zijn
Een ander voordeel van het koken met zeegroente is de link met “blauwgelovigzijn”, een aspect van onze interactieve lezingen (zie de Winkel op de website): ‘Hoe
word ik groen- en blauwgelovig met God en mijn winkelmandje?’
Blauwgelovig verwijst dan 1) naar ons geloof in God, Schepper van hemel en aarde,
en 2) naar Zijn en onze relatie met de wondere wereld van de wateren: oceanen,
rivieren en zeeën en met de daarin levende dieren: vissen, schaal- en schelpdieren
en de aldaar levende zoogdieren. VC heeft hier veel over geleerd van Dos Winkel
en zijn organisatie: Sea First Foundation en van Saskia Bakker, werkzaam voor de
Vissenbescherming.
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5. VC is dankbaar voor het 40 dagen project voor Pasen, vanaf aswoensdag
14 februari. Het neemt je mee op weg naar Paaszondag, 1 april.
In het jaarverslag van 2017 is namelijk het volgende gedeeld:
Opzetten 40 dagen tijd project
Naar aanleiding van een vraag op FB “of het misschien een idee is om een 40-dagen project
aan te bieden in de lijdens- of vastentijd van 2018”, zijn we binnen VC voortvarend aan de
slag gegaan. Anja heeft christen-planteneters uit ons netwerk bereid gevonden om iets van
het eigen levensverhaal te delen: over hoe men als christen vegan is geworden (of
omgekeerd), om welke reden men tot deze stap is overgegaan en/of wat deze keuze concreet
betekent voor iemands dagelijkse leven. Het wordt een digitaal project, bestaande uit
fragmenten van levensverhalen, illustraties die tot de verbeelding spreken, Bijbelteksten,
lievelingsrecepten, doe-opdrachtjes en overdenkingen voor zondag. Samen met Leo, onze
nieuwe webmaster sinds het najaar van 2017, zal dit idee begin 2018 concreet worden
vormgegeven.

Wat zijn we verrast! Het blijkt dat ca. 2500 individuele lezers betrokken zijn op
de getuigenissen van twintig mensen die VC een warm hart toedragen en
op de zondagse overdenkingen van drie vegan theologen.
Onze dank gaat uit naar de schrijvers en allen die dit project mogelijk
hebben gemaakt: Anja, Anton, Cecilia, Derk, Ella, Gijsbert, Hans, Henriette,
Jantine, Joke, Katja, Laurens, Liesbeth, Maaike, Margreet, Marian, Marieke,
Max, Meta, Rachel, Sandra, Saskia, Tietsje en Wouter, tot zegen van velen.
In het bijzonder dank aan Leo en Maaike: mede door hun voorwerk en
schitterende vormgeving is het project zo succesvol geworden!
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6. VC is dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met het vertalen van een
deel uit het werk van Andrew Linzey: Animal Gospel en Christianity and the
rights of animals.
In het jaarverslag van 2017 is namelijk het volgende gedeeld:
Opzetten vertaalproject gedachtegoed Andrew Linzey
In 2017 is VC begonnen met het uitdenken van een ambitieus idee: (een deel van) het unieke
theologische gedachtegoed van onze goede vriend, the Revd Prof. Dr. Andrew Linzey,
vertalen in het Nederlandse taalgebied. Zo kwamen we op het idee om het boek Animal
Gospel te vertalen, zodat meer christenen in Nederland geïnspireerd kunnen worden door
Linzeys lumineuze Bijbelse en kerkhistorische inzichten. Na de zomer is er vanuit VC
Theologen een denktank in het leven geroepen, bestaande uit Hans, Nienke en Sandra om
vertaal- en publiceermogelijkheden te onderzoeken.

In het afgelopen jaar hebben Hans, Nienke en Sandra uitgevers benaderd.
Tevens is een vertaalgroep (Aleysha, Maaike, Nienke en Sandra) in het leven
geroepen. De wens om ons boek in 2019 te lanceren, blijkt niet haalbaar.
Wel is de sneak peek van het eerste hoofdstuk verschenen. Dit is te
downloaden in de Winkel van de website van VC. Wordt vervolgd …
7. Ook dit jaar hebben we ons zeer verheugd over een prachtige vrienden- of
ontmoetingsdag op 14 april 2018, in De Pelgrim Zoetermeer.
Er is speciaal voor een zaterdag na het 40 dagen project gekozen, zodat alle
schrijvers en lezers de kans hebben om elkaar persoonlijk te leren kennen en
elkaar te ontmoeten. Daarom is het ook wel: Meet & Greet, genoemd. Velen
hebben deze ontspannen dag ervaren als ‘een warm bad’. De heerlijke
vegan lunch, versnaperingen en borrel hebben daar zeker aan bijgedragen.
Tijdens deze dag is er uitgebreid teruggeblikt op het 40 dagen project en
hebben de deelnemers zich kunnen laven aan verschillende workshops:
WORKSHOPS
1. Honger de wereld uit – eenvoudiger dan je denkt: Jos Wietses (Plenty Food)
2. Gods weg met jou en mij: ds. Dick Sonneveld en Anja Hermanus-Schröder (Pelgrim| VC)
3. Plantaardige voeding bij gezondheid en ziekte: Wendy Walrabenstein, diëtist en
onderzoeker beantwoordt jouw vragen met betrekking tot gezondheid en voeding
4. God, dieren en theologie: Hans Bouma en Sandra Hermanus-Schröder (VC Theologen)
De bekroning van deze mooie ontmoetingsdag is de afsluitende viering over
o.a. Psalm 104, ingebed in historische raamvertelling door Hans Bouma.
Dank ook aan Kees. Als organist ondersteunt hij muzikaal elke viering van VC
in De Pelgrim en luistert hij ons samenzijn elke keer weer op met hemelse
klanken. Tot slot ontsteken we in een ontroerend eenvoudig viermoment
kaarsjes voor allen die we in stil gebed voor Gods troon plaatsen. Voordat
eenieder weer huiswaarts keert, zegenen we elkaar met de vrede van de
Heer en Gods liefde voor heel de schepping! Tot volgend jaar, allen!
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8. VC is te gast bij de Creative Community van LEEF! Rotterdam (27 mei).
Een van onze vegan vrienden, Margreet, heeft ons uitgenodigd voor een
informeel samenzijn met vegan potluck. In de gezellige veilige sfeer van de
huiskamer heeft VC mogen vertellen waarom christen-zijn en vegan lifestyle
zo goed bij elkaar passen. Dit is een van de vele manieren waarop VC anderen positief inspireert om als kinderen van God actief met de opdracht van
rentmeesterschap in het leven van alledag aan de slag te gaan.
9. Elkaar ontmoeten is voor VC belangrijk: het is altijd een feest van herkenning, zo ook op de VeganQ (vegan BBQ) in Wapenveld (2 juni).
Heel fijn dat Marieke, in het noorden van het land, om het jaar een VeganQ
à la potluck organiseert. We hebben heerlijk met elkaar gegeten en samen
een viering gehouden: door samen te zingen van Jezus (MIJN JEZUS, MIJN
REDDER Opwekking 461|MIJN VERLOSSER LEEFT Opwekking 554), door een
Bijbelstudie te doen over Kolossenzen 1:15-20, door samen in het gebed
Gods aarde, Zijn dieren en mensen voor Zijn troon te brengen, door Gods
liefde te delen in brood en druivensap en door elkaar te zegenen met de
vrede van de Heer.
10. VC heeft zowel christelijke Bijbels-theologische als vegan informatie
gedeeld tijdens verschillende events in de open lucht, zowel in Nederland
als net over de grens, in Duitsland.
• In de eerste helft van 2018 noemen we onze deelname aan de Vegan
Markt Goes (29 april) en de Kirchentag over ‘Mensch, Tier, Schöpfung’ in
Dortmund (4-5 mei).
• In de tweede helft van 2018 denken we aan het Graceland Festival (1720 augustus) en het Veganes Festival Kleve (29 september). Op de beide
laatste festivals heeft VC een interactieve lezing mogen houden. Hoewel
de events niet met elkaar te vergelijken zijn, laat VC op alle bijeenkomsten
altijd haar eigen geluid horen: de aard’ is van God en al wat daarin is. En
wij mensen, kinderen van God, hebben van God zowel de uitnodiging als
de opdracht gekregen om in Zijn Naam goed te zorgen voor al wat leeft,
tot de dag dat Jezus wederkomt. Dan zullen we Hem teruggeven wat Hij
ons heeft toevertrouwt.
11. VC heeft zich in 2018 verheugd in de uitbreiding van het bestuur.
Heel gaaf en bemoedigend om onze gezamenlijke droom met elkaar vorm
en inhoud te mogen en kunnen geven en om samen te bouwen aan een
hoopvolle toekomst.
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12. VC is dankbaar voor een succesvolle crowdfunding om de deelname aan
Opwekking, Gracelandfestival en The Justice Conference te realiseren!
Heel hartelijk dank aan eenieder die een kleine of grotere bijdrage heeft
gegeven. Door alle gebeden en donaties is VC ook in 2018 in staat gesteld
om velen te bereiken met Gods liefde voor al wat leeft!
• Zo is VC dit jaar voor de derde keer aanwezig op Opwekking (18-21 mei).
Opwekking is de grootste christelijke vierdaagse Pinksterconferentie in
Biddinghuizen met dit jaar een 75.000 deelnemers. Het thema is: One Way
– Jesus. Speciaal voor dit festival heeft Maria Tiqwah een illustratie voor VC
ontworpen, met een variatie op het hoofdthema: ONE WAY – GO VEGAN.
Het is gezellig druk aan de stand. Het voelt als reünie. Mensen met wie vorig
jaar uitgebreid is gesproken, komen trots vertellen hoe het nu met hen gaat
en welke stappen men heeft gezet, samen met Jezus en vegan lifestyle.
Echt hoopgevend is het om te horen dat de kring van vegan christenen
groeit! Steeds meer gelovigen laten zich inspireren om aan hun liefde voor
de Schepper van al wat leeft ook met hun voedingskeuzes uitdrukking te
geven. Dank aan Armande, Jos en Marieke voor de altijd zeer gemoedelijke en prettige samenwerking!
• Met een mooi sterk team is VC met onze stand, proeverij en nieuwe T-shirts
(wederom een ontwerp van Maria Tiqwah) op het eerdergenoemde
Gracelandfestival (17-20 augustus) in Vierhouten. Dank aan Clary, Laurens
en Marieke voor hun enthousiast positief aandeel in het standwerk.
Op dit christelijke zomerse kleinkunstfestival heeft VC voor het eerst een
interactieve lezing mogen houden, getiteld:” Vegan en Church? – Hoe zit
dat?” Fijn, dat Joy haar getuigenis heeft willen geven. De proeverij valt ook
in heel goede aarde. Met grote dank aan Nicoll en VegFund die alle
vegan proeverijen mogelijk maken!
•

En dan de christelijke meeting, The Justice Conference initiatief van Tear in
de Barneveldhallen (27 oktober). VC is met onze stand aanwezig, samen
met een voor ons mooie première: een samenwerking met ProVeg. Onze
focus: christenen uitnodigen tot bewustwording over het onrecht op ons
bord. De advertentie (ontwerp: Maria Tiqwah, getiteld: Ligt er onrecht op
jouw bord?) in het programmaboek roept daar ook toe op.
De belangstelling van de 1800 conferentiedeelnemers aan onze stand is
enorm, met dank aan Clary en ook aan Davine en Leonard van ProVeg.
Op ontspannen wijze delen zij facts over allerlei dieren in de hedendaagse
veehouderij en visserij. Door de ander zonder oordeel uit te nodigen om
via VR-brillen de werkelijkheid van vooral boerderijdieren in de bio-industrie
te zien, hebben zij zeer velen aan het denken gezet!
11
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13. In het najaar heeft VC meegedaan met de dialoog c.q. special van EO
NieuwLicht over de jacht.
We hebben ons geluid mogen laten horen in zowel de besloten FB-groep als
tijdens het Nieuwlicht Café. Presentator van deze special is Tijs van den Brink.
We zijn dankbaar dat we steeds weer kansen krijgen om deze Bijbelse waarheid in de christelijke wereld te kunnen verspreiden: zowel het dier als de
mens is een ziel, een unieke persoonlijkheid (nefesj), zie Genesis 1 en 2. En
zowel mens als dier wordt uitgenodigd om de Heer te loven, zie Psalm 150,
vers 6 (Alles wat adem heeft, love de Here). Deze herontdekking van Gods
liefde voor al wat leeft en de bewustwording dat Hij met eenieder van Zijn
schepselen (mens en dier) een relatie onderhoudt, vraagt om een nieuwe
focus. En dat kàn een eerste stap zijn op weg naar vegan lifestyle. Dit geluid
heeft VC dus laten horen, juist in het kader van christenen en de jacht.
14. Heel blij zijn we met onze interactieve lezingen in protestantse gemeenten
van Zoetermeer (14 november) en Soest (17 november), getiteld: ”Hoe
word ik blauw- en groengelovig met God en mijn winkelmandje?”
VC heeft deze interactieve lezing ontwikkeld, omdat we steeds vaker de
vraag krijgen: ”Ik zou wel willen veranderen, maar ik weet niet hoe?”
• Het begrip ‘blauwgelovig’ verwijst 1) naar ons geloof in God, Schepper van
hemel en aarde en 2) naar Zijn en onze relatie met de wondere wereld van
de wateren: oceanen, rivieren en zeeën, met de daarin levende dieren.
• Het begrip ‘groengelovig’ verwijst 1) naar ons geloof in God, Schepper van
hemel en aarde en 2) naar Zijn en onze relatie met de wondere wereld van
het land: de veelheid aan landschappen, dorpen en steden met de daar
levende mensen en de wondere werelden van flora en fauna.
• Het begrip ‘mijn winkelmandje’ verwijst naar onszelf als kinderen van God
en consument binnen een community.
Tijdens deze bijeenkomsten inclusief proeverij
wordt duidelijk hoeveel behoefte er in geloofsgemeenschappen is aan praktische positieve
informatie en ondersteuning bij het zetten van
concrete stappen op weg naar meer duurzaamheid en vegan lifestyle. Een interactieve
lezing is te boeken via de website1.
Ook een lezing op maat is mogelijk: denk aan
groene kerken die een volgende stap willen
maken met betrekking tot ecologisch bewustzijn en concreet handelen.
1

https://veganchurch.nl/lezingen-workshops/
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ONTWERP T-SHIRTS & HOUDIES | DANK AAN MARIA TIQWAH VOOR
HET ONTWERP EN DANK AAN LEO DAT HET MOGELIJK IS OM JOUW
EXEMPLAAR VIA SPREADSHIRT TE BESTELLEN | OF VIA DE WINKEL
https://veganchurch.nl/winkel/
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15. Een bijzondere viering is de Zegen de dierendag in Zoetermeer (4 oktober).
Samen met Zoetermeerse katholieken en protestanten heeft VC in De
Pelgrim deze viering vorm en inhoud gegeven. Het is zowel een verrassende
als een ontroerende viering geworden, omdat veel bezoekers van de viering
vaak al jaren niet meer in een kerk komen. Een reden is, dat zij zich weinig tot
niet meer herkennen in een antropocentrische Evangelieverkondiging.
Het mooie van deze viering is, dat Gods liefde voor al wat leeft zichtbaar
wordt in zowel symbolische gebaren als woorden van troost, vrede en kracht.
Diaken Ronald van Berkel (Nicolaasparochie) heeft op beeldende wijze het
verhaal van Sint Franciscus verteld, want 4 oktober is zijn naamdag. Bezoekers van de viering hebben met hun meegebrachte dieren (in real live of een
foto op hun smartphone) een persoonlijke zegen mogen ontvangen.
16. VC kijkt met voldoening terug op twee themadiensten in Schaarsbergen bij
Arnhem en in de Rosmolenwijk Zaandam (14 juli en 2 december).
In de zomer is VC te gast in Schaarsbergen bij Arnhem op het Kloosterkamp
van studenten en in de adventstijd in de protestantse gemeente Zaandam
(Noorderkerk) als afsluiting van de ‘Zero-waste-feestweek, plus vegan lunch.
In beide diensten wordt helder hoezeer het bij Gods kinderen past om
zorgzaam en liefdevol met heel de schepping om te gaan en vooral stem te
geven aan diegenen die geen stem hebben of niet worden gehoord.
Tijdens deze themadiensten hebben we wel ontdekt, dat er al heel veel
bewustwording en kennis is over dit thema en dat het belangrijk is, om juist
begaanbare wegen te tonen: laat zien dat er door de kracht van Gods
Geest en samen met elkaar als kinderen van God oplossingen mogelijk zijn
i.p.v. slechts te hameren op uitzichtloze problemen.
Dank aan studentenpastor Didi de Mildt en aan ds. Sjaak Visser voor hun
uitnodigingen om dit jaar met hen samen te hebben mogen werken.
17. VC heeft dit mooie jaar 2018 afgesloten met ons online Adventsproject.
In vijf stappen is een vegan kerstmenu onthuld: een recept op elke adventszondag en vlak voor kerst. Vijf vegan theologen, Anton2, Aries, Hans, Susan
en Tietsje, hebben hun gedachten rond het thema: “Vrede op aarde”
gedeeld. Het adventsproject is te lezen op onze website.
Het is net als het 40 dagen-project prachtig vormgegeven door Leo: hij heeft
de gave om je als lezer te verrassen met prachtige foto’s en een mooie
opmaak rond bezinnende woorden op weg naar Bethlehem, de kribbe waar
God zich in Jezus Christus openbaart als het Vleesgeworden Woord, tot heil
en zegen van alle volkeren en voor al wat leeft.
2

https://veganchurch.nl/2e-adventzondag/
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18. VC is blij met de vele vormen van samenwerking in 2018:
• met het stadsklooster voor bezinning en nieuwe monastiek De Pelgrim3
(pioniersplek PKN in Zoetermeer). Door deze samenwerking heeft VC de
ontmoetingsdag kunnen houden, de plantaardige kookworkshops, de
Zegen-de-dieren dag en de interactieve lezing: ‘Hoe word ik groen- en
blauwgelovig met God en mijn winkelmandje?’ Aan de succesvolle open
dag van de Pelgrim: Proef de Pelgrim op 1 juli heeft VC haar bijdrage
geleverd in de vorm van een informatiestand, zaadbommen maken en
een VeganQ (vegan BBQ).
VC dankt Gaandeweg 2017-2018/2018-20194, Vorming & Toerusting van
de Zoetermeerse samenwerkende kerken en aan het Streekblad Zoetermeer5 voor de mogelijkheden om ons geluid te laten horen.
• met Denise Nijland: zij heeft de nieuwe flyer ontworpen, zie p. 176.
• met organisaties die opkomen voor zeeleven in gevangenschap: VC
heeft een brief aan de EO geschreven i.v.m. haar programma, Nederland
Zingt in het Dolfinarium. In een gezamenlijk schrijven met Marjan Eeltink
van Stichting Dierbewust Leven en anderen die opkomen voor dierenrechten heeft VC de EO attent gemaakt op de gevolgen van zo’n event
o.a. op het gehoor en welbevinden van de dieren.
19. VC heeft zich verheugd in de interesse van studenten en de media
• In 2018 hebben we verschillende interviews gegeven aan studenten van
de CHC (Christelijke Hogeschool Ede) in verband met hun afstudeerwerkstuk over o.a. duurzaamheid (HBO Media & Management) en in het
kader van een onderzoek over groene kerken (HBO Theologie). Ook
hebben we een mooi interview c.q. dialoog gehad met studenten van
de Hogeschool Windesheim (HBO Theologie) met de vraag of we een
keer een gastcollege kunnen houden. Dit staat gepland voor maart 2019.
• In 2018 hebben verschillende journalisten of redacties interesse in VC
getoond en informatie over VC gedeeld in de media, o.a. het AD, CIP,
de Nieuwe Koers, het Nederlands Dagblad en EO NieuwLicht.
20. VC heeft veelvuldig van zich laten horen en de achterban geïnformeerd
door middel van nieuwsbrieven en via social media
• Heel blij is VC met de mooie ontwerpen van Leo van de nieuwsbrieven in
2018. Door de nieuwsbrieven blijft onze achterban goed op de hoogte
van alle nieuwe ontwikkelingen en de successen die we samen vieren.

www.depelgrimzoetermeer.nl
http://www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg/
5
https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/algemeen/553201/hoe-kun-je-duurzame-keuzes-maken6
https://veganchurch.nl/nieuwe-vegan-church-flyer/
3
4
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• Wat betreft social media: drie items wil VC hier graag noemen.
o VC heeft ook dit jaar via social media (FB en Twitter) op elke 1ste
maandag van de maand, als de sirene in het land gaat, opgeroepen
om te bidden voor heel Gods schepping. Het gebed van Hans Bouma:
‘Voor de dieren bid ik U …’7 wordt als suggestie meegegeven.
o VC is dankbaar dat Hans Bouma elke week een gedicht van zijn hand
plus foto deelt: in zijn gedichten staan verwondering voor al wat leeft,
eerbied aan de Schepper en compassie voor mens en dier en aarde
centraal. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd door de achterban.
o VC maakt op FB gebruik van de pagina: Vegan Church pagina8 en
van de groepen: Christen & Vegan/Planteneter (discussieplatform VC)
en Vegan Church Theologen. Zo is VC online een ontmoetingsplaats
om vragen, gedachten of gebeden te delen. Er is ruimte voor het delen
van nieuwe ontwikkelingen op gebied van christen & vegan zijn, duurzaamheid, rentmeesterschap en maatschappelijk en politiek relevante
vraagstukken. Ook worden er Bijbelse inzichten, boekrecensies, events
en recepten gedeeld en zo nu en dan een oproep om een petitie te
tekenen of om deel te nemen aan een demonstratie.
Zoveel redenen om dankbaar voor te zijn! Dit alles kan slechts dankzij de inzet
van trouwe bidders, vrijwilligers en donateurs! Dank jullie wel!

OVERIGE ACTIVITEITEN
Reviseren website
Sinds het najaar van 2017 is Leo Verzijl, deskundig op het gebied van websites
bouwen en onderhouden, dus onze nieuwe webmaster. Er is het plan opgevat
om de website te vernieuwen en klaar te maken voor de komende jaren. Dit
werk is gestart in de herfst van 2017 en eind december konden we ons
verheugen over de vernieuwde prachtige site: up-to-date en toch nog steeds
zo vertrouwd. Dank, Leo! Zie onze website: www.veganchurch.nl

LIEF EN LEED
Joke van der Meulen-Jansema
Begin dit jaar heeft het AD9 een prachtig interview gehouden met Joke, een
van onze eerst en trouwste supporters, een zeer betrokken lieve gelovige vriendin van VC. Joke kwam graag naar de huiskamervieringen, organiseerde
http://www.scheppingvieren.nl/voor-de-dieren-bid-ik-u/
https://www.facebook.com/veganchurch/?eid=ARBbuHgmV72THpyZh1HiZpMEq3pRYfhLkx9crXcoYhY5Z2y5qoclMSY4ioRmA3mQGCDS5jzm_9hfeYG
9 https://www.ad.nl/rivierenland/veganistisch-eten-is-helemaal-geen-straf~a2d5a454/
7
8
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lezingen in haar kerk, promootte vegan lifestyle waar ze maar kon, deed mee
met standwerk en was samen met VC aanwezig op Groengelovig I (juni 2016),
toen de groene beweging in de christelijke wereld net goed op gang kwam.
We zijn dankbaar dat we een tijd met Joke door het leven hebben mogen optrekken en hebben mogen delen in lief en leed.
Het doet ons veel verdriet dat Joke in juli 2018 ons is voorgegaan naar ‘s Vaders
Huis, naar Jezus. We missen haar enorm en tegelijkertijd geloven we dat Joke
nu in de eeuwigheid is en vanuit die geestelijke heerlijkheid als “vanuit de wolk
van getuigen die rondom ons staan” (Hebreeën 12:1) verder meebouwt aan
het Koninkrijk, gelijk in de hemel, zo ook aarde.

Voorkant rouwkaart Joke, juli 2018
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BESTUUR & FINANIEEL OVERZICHT 2018
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestaat in 2018 uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester
en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur is in 2018 vijfmaal bij elkaar
gekomen. Tijdens de vergaderingen hebben naast de lopende zaken vooral de
AVG en de nieuwe koers, vastgesteld in het beleidsplan 2019-2020, centraal
gestaan.
In de nieuwe koers staat focus centraal: het informeren en inspireren van christenen met betrekking tot vegan lifestyle. Daarbij hoort het werven van vrijwilligers
en donateurs voor het vele werk en de uitdagingen waar VC voor staat.
In een schema ziet het er als volgt uit:

Voor verdere informatie, zie Beleidsplan 2019-202010

10

https://veganchurch.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beleidsplan-2019-2020-Vegan-Church.pdf
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Financieel overzicht 2018
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NAWOORD
Terugkijkend op het afgelopen jaar
2018 was een mooi jaar. Wat hebben we als VC weer kansen ontwikkeld en gekregen
om onze Missie & Visie waar te maken.
Dank aan eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is en is geweest bij VC: als
bidder, als deelnemer aan een activiteit of op social media, als donateur, als meedenker, als vrijwilliger. Samen met jullie mogen we terugkijken op een schitterend vierde
jaar. We blijven ons verwonderen hoeveel we hebben kunnen en mogen doen voor de
heelheid van de schepping en dat met een relatief kleine groep mensen. Moge God
jullie en allen die je lief en dierbaar zijn rijkelijk zegenen en aan jullie teruggeven wat jullie
zo gul en vrijmoedig met anderen en ook met ons als VC delen!
Alle eer aan God
Bovenal danken we God, onze Vader en Schepper van al wat leeft, onze Heer Jezus
Christus die ons aanmoedigt om Hem te volgen en om op de ingeslagen weg voort te
gaan geïnspireerd door Zijn woorden in Mattheüs 25:31-40, en de Heilige Geest die in ons
allen en door ons allen wil werken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld),
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (de vrucht van de
Geest | Galaten 5:22).
“Want”, staat er in het volgende vers, “er is geen wet die daar iets tegen heeft”. “Ja, zo
is het: geen wet noch dier of mens, boom of plant, aarde of zee, engel of wie dan ook
die leeft van de LIEFDE”, denk ik er altijd bij. En daarom gaan we vol goede moed door,
ook in 2019!

Het is alles genade,
het hele avontuur van Vegan Church is pure genade van God.
Daarom komt ook alle eer Hem toe!

Zoetermeer, 10 mei 2019
Namens het bestuur,
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder
Theoloog en secretaris Vegan Church
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