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VOORWOORD
Met vreugde en dankbaarheid
presenteert Vegan Church (VC) haar zesde jaarverslag. Het jaar 2020 was het jaar van
• de lancering van ons boek, Dier & Evangelie, Theologie voor dierenrechten (2020),
met dagvoorzitter Anna Krijger, inclusief alle media-aandacht, o.a. van NPO Radio
5 en verschillende christelijke opiniebladen c.q. platforms;
• de tweewekelijkse Online Bijbelkring, een initiatief van VC in samenwerking met Kerk
& Dier en Marloes van de Goor;
• de opnames van ons promofilmpje voor RTL Dit is Holland ;
• de samenwerking met influencer Coen Nuijten op Youtube (deze en deze);
• de presentatie van ons Beleidsplan 2021-2022 met focus op informeren en inspireren
van christelijke organisaties.
En ja, VC heeft – zoals ieder jaar – presentaties / lezingen gegeven, VC was present op
Opwekking (online), de VC Theologen zijn bij elkaar geweest en VC was uitermate
actief op de socials, vooral via Instagram en Facebook.
Hartelijk dank aan jou – en jullie allen – dat je ons ook in 2020 hebt gesupporterd met je
goede ideeën, je gebed, financieel en in de vorm van menskracht.
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MISSIE & VISIE
In het jaar 2020 was 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.
Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft
Ook inspireren we kerken en gemeenten 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.

ACTIVITEITEN
VC richtte zich op verschillende aandachtsgebieden
Onze doelstelling voor 2019-2020 was hiervoor leidend (Beleidsplan 2019-2020):
1.1.1. Doelstelling
De komende twee jaren staan in het teken van het informeren en
inspireren van christenen met betrekking tot vegan lifestyle.
DOELGROEP: CHRISTENEN
VC wil de christelijke wereld bereiken. Dit doet VC door Gods
liefde voor heel Zijn schepping te thematiseren. Waar? Daar waar
christenen samenkomen, zoals in een geloofsgemeenschap,
onderwijs-, welzijns- of zorginstelling, politieke partij, (studenten)vereniging, en op conferenties, festivals of toogdagen.
VC nodigt christenen uit om als kinderen van God concrete stappen te zetten op de weg van
vegan lifestyle. Deze uitnodiging is gebaseerd op het geloof in God de Schepper. Het
verzoenende verlossende werk van Jezus Christus is ons fundament. De leiding van Gods
Heilige Geest ín ons moedigt ons aan om de verandering te zijn die VC beoogt.
VC deelt kennis en informatie vanuit Bijbels-theologische inzichten. Voorbeelden uit de
kerkgeschiedenis en relevante maatschappelijke bewegingen in de samenleving zijn bronnen
van inspiratie.
VC wil op een positieve feitelijke actieve wijze de doelgroep informeren en inspireren. Zo wil
VC de ander aansporen om op zoek te gaan naar persoonlijke en naar collectieve haal- en
betaalbare keuzes. “Work in progress” is daarom prima!
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16 STAPPEN HOE VC IN 2020
CONCREET VORM EN INHOUD HEEFT GEGEVEN
AAN ONZE DOELSTELLING DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN
met bij enkele activiteiten extra info
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1.

VC begon het jaar met een bijeenkomst van VC Theologen op 11 januari.
Het beloofde een mooi jaar te worden. Ook dit jaar wilden we de logische combinatie van
‘christen-zijn en vegan lifestyle vanuit een Bijbels-theologisch en praktisch perspectief’ onder de
aandacht brengen, en net als in 2019 gericht op christelijke geloofsgemeenschappen. We legden
de laatste hand aan het project van vertalen en uitleggen van het denken en geloven van Andrew
Linzey (in Animal Gospel en Christianity and the rights of animals). Zo ontsloten we ‘het Evangelie
voor alle schepselen’ (Marcus 16:15 / Kolossenzen 1:23) voor het Nederlandse taalgebied. En we
bereidden de presentatie van ons boek voor, voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag in maart.

2.

VC was op 23 januari present – met een infostand en vegan hapjes (i.s.m.
Trash’ure Taarten) – op de nieuwjaarsreceptie van Missie Nederland.
VC was daar op uitnodiging van de directeur van Missie Nederland, Jan Wolsheimer.

3.

Op 1 maart nam VC deel aan de ringbijeenkomst van de Ring Haarlem (PKN),
met het thema: ‘De Groene Kerk in een groene wereld’.
VC was er met een informatiestand. De Ring Haarlem vertelde in haar uitnodiging het volgende:
“De ‘oude’ classis is de ‘nieuwe’ Ring Haarlem geworden. Men komt twee keer per jaar samen
rond een thema. Dit keer: ‘De Groene Kerk in een groene wereld’. De zorg voor Gods schepping
is ons aller zorg – of zou dat moeten zijn. Er zijn inmiddels al heel wat groene kerken in Nederland.
Milieubewustzijn is overal ingeburgerd – maar het roept ook nog veel vragen op. Hoe doe je dat?
Wie gaat het betalen? Wat is echt goed voor het milieu. Daarom deze bijeenkomst voor
gemeenteleden én ambtsdragers van de Protestantse Kerken van Haarlem e.o.”

4.

VC was op 6 maart bij de tienergroep van de Protestantse Gemeente Trinitatis in
Heerenveen.
Op Opwekking had een van de organisatoren kennis met ons gemaakt. Zo ontstond het idee om
ons uit te nodigen. In het kader van de vastenperiode had de leiding van de tienergroep gekozen
voor een avond over vegan eten. VC en de tieners hebben samen gekookt, en VC had – aan de
hand van de quiz rond “Vegan & Church” – verteld over de combinatie vegan eten en christelijk
geloof. Twee tieners ontvingen als prijsje ons receptenboekje.

5.

Het was eindelijk zo ver: de release van ons boek, Dier & Evangelie, Theologie
voor dierenrechten (2020), op 14 maart.
Wat hadden we ons erop verheugd! Wat hebben we veel reclame gemaakt, wat was er veel
media-aandacht en wat hebben we – de schrijvers van het boek (Maaike Hartog, Sandra
Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum) en de opmakers (Studio Kralt), het bestuur van VC
i.s.m. De Pelgrim, de dagvoorzitter Anna Krijger en onze keynotespeaker uit de UK, Dr. Clair
Linzey Ph D – hard gewerkt om deze dag tot een daverend succes te maken! Helaas, het was het
prille begin van de “corona-crisis”. De een na de andere deelnemer zegde af. Het bestuur besloot
om de dag door te laten gaan, maar zonder publiek. Van deze mooie dag zijn enkele films
gemaakt en ook heeft Dr. Clair Linzey (met vertaling van Maaike Hartog) haar keynote via
filmopname met ons gedeeld.

IMPRESSIE RELEASE VAN DIER & EVANGELIE, THEOLOGIE VOOR DIERENRECHTEN (2020)
IN DE PELGRIMSKERK | EERSTE STATIONSSTRAAT 86 | ZOETERMEER (VOORHEEN: DE BOTERKERK)
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6.

Vanaf 27 mei organiseerden VC en Kerk & Dier de Online Bijbelkring.
We waren blij met de grote belangstelling voor dit initiatief in corona-tijd op ZOOM. Het
deelnemersaantal varieerde van 8-35 deelnemers per keer.

7.

Opwekking 2020 – 27 mei t/m 1 juni – was dit jaar online. VC liet van zich horen
via de speciale opwekkingsapp.

8.

Tweemaal – op 16 en 30 juli – hield VC een lezing op het christelijke vakantiepark
De Betteld, Zelhem.

9.

Op 15 augustus hield Marieke Dijkslag namens VC een kookworkshop voor een
alternatieve Graceland-meeting.

10. 22 augustus – we vierden ons 1ste lustrum, VC bestond op 25 augustus 5 jaar! We
vierden ons feestje bij Museum Orientalis met een rondleiding en gezelligheid.
Een van de hoogtepunten van ons bezoek was een kijkje bij de tentoonstelling: Het ware paradijs.
Info bij de tentoonstelling: ”Al duizenden jaren wordt er door avonturiers en zinzoekers gezocht
naar het paradijs. Met de tentoonstelling ‘Het ware paradijs’ wordt er een nieuwe kijk op het
paradijs van Genesis gepresenteerd.”
11. Samen met andere christelijke, groene organisaties ondertekende ook VC in
2020 het manifest – opgenomen in het gelijknamige boek - van het Groene
Normaal.
12. Op 10 oktober haalde VC de Ontmoetingsdag in, inclusief brievenbustaart.
Verrassing! Elke deelnemer, die zich voor de taart had opgegeven, kreeg een vegan brievenbustaart thuisgestuurd van Trash’ure Taarten! Tijdens de ontmoetingsdag hield elke auteur een
inleiding, passend bij de thema’s en de hoofdstukken die men geschreven had. Er was ruimte
voor dialoog, ontmoeting en vragen. En we sloten deze mooie dag af met een viering.
13. Voor RTL Dit is Holland maakte ZWorks op 20 oktober TV-opnamen.
RTL Dit is Holland is een informatief programma waarin stad en land wordt afgereisd op zoek
naar passievolle verhalen uit ondernemend Nederland. VC deed aan dit programma mee, omdat
we het promotiefilmpje ook mogen gebruiken voor eigen doeleinden. Juist in verband met het
bereiken van christenen en christelijke organisaties, kerken, gemeenten etc. is deze korte promovideo een mooi reclamemiddel. De video is te zien op de homepage van onze website.
14. Via social media kwam VC in contact met christelijke influencer Coen Nuijten
en deed VC in het najaar mee met enkele van zijn vlogs.
In het kader van ‘Coen gaat vega’ maakte Coen Nuijten in het najaar van 2020 verschillende
vlogs, o.a. met Gerard Hoornweg en Anja en Sandra Hermanus-Schröder. De dialoog c.q.
discussie die daarna volgde via social media was verrassend positief. Bemoedigend om te
ontdekken dat er in de christelijke wereld een verschuiving plaats vindt, richting meer compassie
voor al wat leeft!
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15. Ook kreeg VC op verschillende manieren aandacht van de media.
• Promotie van ons boek en voor – aan vegan lifestyle gerelateerde – artikelen in de christelijke
opiniebladen Tussenruimte en Vacare, en in het Ouderlingenblad, het vakblad voor
ambtsdragers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

MEDIA AANDACHT VAN NPO
•

•

Radio-interviews op NPO Radio 1 en NPO Radio 5 (met Nienke van Ittersum en Sandra
Hermanus-Schröder | EO Live, Vroege Vogels, KRO-NCRV Zin in Weekend) en telefonische
interviews, zoals met CiP (Christelijk Informatie Platform) en Groot Nieuws Radio.
In Vegan Magazine (herfstnummer): Hans Beck, Laurens Bliek, Marieke Dijkslag, Meta
Schaafsma en Wouter Stap vertelden op inspirerende wijze hoe hun geloof en vegan lifestyle
elkaar aanvullen en goed bij elkaar passen.

16. 2020 was het jaar van Instagram.
Door middel van thematische berichtjes zond VC succesvol frisse ideeën en een ander licht op
Bijbelteksten de wijde wereld in. Omdat het gelukt was om Insta te koppelen aan FB, heeft VC
dit jaar meer volgers gekregen dan de jaren ervoor.

Er waren – ondanks de beperkingen van 2020 - zoveel redenen om dankbaar voor te
zijn! Dit kon door de inzet van trouwe bidders, vrijwilligers en donateurs! Dank jullie wel!
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2020 HET JAAR VAN INSTA
EN NOG MEER VOLGERS

2020 HET JAAR VAN MEER
SAMENWERKING EN NOG
MEER CHRISTELIJK GROEN
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SAMEN KOKEN – VC INSPIREERT GROEPEN TOT DELICIOUS VEGAN FOOD
– ZIE PUNT 4 EN PUNT 9 –

SAMEN BIJBELSTUDIE DOEN – VC i.s.m. KERK & DIER INSPIREERT INDIVIDUEN
– ZIE PUNT 6 –
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BESTUUR & FINANIEEL OVERZICHT 2020
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestond in 2020 uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen
bestuursleden. Het bestuur is in 2020 achtmaal bij elkaar gekomen, voornamelijk online. Tijdens de
vergaderingen stond - naast de lopende zaken - vooral de release van ons boek, de Ontmoetingsdag en
de nieuwe koers (vastgesteld in het beleidsplan 2019-2020) centraal.
In de nieuwe koers stond focus centraal: het informeren en inspireren van christenen met betrekking tot
vegan lifestyle. Daarbij hoorde 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 2019-20201

1

https://veganchurch.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beleidsplan-2019-2020-Vegan-Church.pdf
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Financieel overzicht 2020
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NAWOORD

Terugkijkend op het afgelopen jaar
2020 was een enerverend jaar. De hele situatie rond “corona” heeft ook op VC invloed
gehad. Toch mogen we zeggen dat we gezegend zijn! Wat hebben we weer kansen
gekregen en aangegrepen om onze Missie & Visie waar te maken.
Dank aan eenieder die op welke wijze dan ook betrokken was en is geweest bij VC: als
bidder, deelnemer aan een activiteit of op social media; als donateur, mee-denker of
vrijwilliger. Samen met jullie mogen we tevreden terugkijken op een 1ste lustrumjaar. 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 deelden!
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”. En daarom gaan we vol goede moed door, ook in 2021!

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

Zoetermeer, juni 2021
Namens het bestuur,
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder
Theoloog en secretaris Vegan Church
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ONDERWERPEN ONLINE BIJBELKRING IN 2020
27 mei

De Bijbel een vega(n) boek?

Sandra

10 juni
24 juni

Waarom eten mensen vlees?
Honger de wereld uit!

Marloes
Jos

8 juli
22 juli

Angst? Ons immuunsysteem en voeding
God, dierenoffers en de BBQ

Anja
Sandra

5 augustus
19 augustus

Wil God dat we vlees eten?
Training: hoe ben ik een vriendelijke vegan?

Marloes
Sandra

2 september
16 september
30 september

Zorg voor de schepping
Bijbelse vruchten en hun geheimen
Zegen de dieren

Jos
Marloes
Sandra

14 oktober
28 oktober

Geef ons heden ons dagelijks brood
Bijbelse dieren en hun geheimen

Anja
Marloes

11 november
25 november

Het Evangelie voor alle schepselen (deel 1)
Het Evangelie voor alle schepselen (deel 2)

Sandra
Sandra

9 december

De os en de ezel in het kerstverhaal

Sandra

Inleiders
Marloes van de Goor (Kerk & Dier) en Anja Hermanus-Schröder, Sandra Hermanus-Schröder en Jos Wietses (Vegan Church)
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