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VOORWOORD

Met vreugde en dankbaarheid
presenteert Vegan Church (VC) haar zevende jaarverslag.
2021 was het jaar van de Online Bijbelkring, in samenwerking met Kerk & Dier. Daarnaast was VC actief op de socials, vooral via Facebook met dank aan Hans Bouma die
elke week trouw een post van eigen hand deelde en Instagram met menige bijdrage
van Anja, onze voorzitter. Onze vernieuwde flyer zag het daglicht, met dank aan Selina
Jayhay voor het ontwerp, en Marieke van der Giessen en Jessica Monker voor de
uitgave. VC was samenwerkingspartner van De Klimaatwakers. Ook waren we te zien
op RTL4 Dit is Holland en YouTube, en te horen op Groot Nieuws Radio. En wat je van
VC gewend bent: standwerk, een themadienst, een proeverij of een kookworkshop …
voor zover het kon in 2021 heb je ons ergens in het land kunnen ontmoeten.

Hartelijk dank aan jou en jullie allen dat je ons ook in 2021 hebt gesupport met je goede
ideeën, je gebed, financieel en in de vorm van menskracht.
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MISSIE & VISIE
In het jaar 2021 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 2020-2021 was hiervoor leidend (Beleidsplan 2020-2021):
1.1.1. Doelstelling
De komende twee jaren staan in het teken van het informeren en inspireren van
christelijke organisaties met betrekking tot vegan lifestyle, en van dialoog en samenwerking met christelijke organisaties rond groen geloven.
DOELGROEP: CHRISTELIJKE ORGANISATIES
VC thematiseert - in het kader van christelijke organisaties - Gods liefde voor heel Zijn
schepping. VC nodigt christelijke organisaties uit om 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.
1.1.2. Wijze waarop VC deze doelstelling voor 2021-2022 wordt bereikt
VC bereikt haar doelstelling door op een positieve, feitelijke en actieve wijze de doelgroep te informeren en te inspireren. Daarnaast bevordert VC de dialoog en zoekt ze
wederzijdse samenwerking met christelijke organisaties die reeds betrokken zijn op
groen geloven.
VC onderscheidt verschillende subdoelgroepen. Deze vragen om een eigen plan van
aanpak op grond van een eigen doelstelling. Oftewel: elk segment een eigen pitch!
Klantsegmenten:
1. kerken;
2. christelijke onderwijsinstellingen;
3. christelijke ontwikkelingsorganisaties;
4. christelijke politieke partijen;
5. christelijk studentenverenigingen.
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Tenminste, dit was de bedoeling toen we in 2019 dit beleidsplan schreven. Samen met
Arjan van Erk en Marloes van der Goor heeft het bestuur in verschillende sessies nagedacht over prikkelende en aansprekende pitches. Verschillende organisaties werden
benaderd. De situatie echter rond SARS-CoV-2 heeft ook op onze activiteiten invloed
gehad. Daarom heeft het bestuur besloten om - wat dit deel van de doelstelling voor
2021 betreft - een pas op de plaats te maken.
VC ging daarom door met waar we goed in zijn: het - op een positieve, feitelijke en
actieve wijze - informeren en inspireren van hen die ons vinden en volgen via de website, social media, ZOOM, en van christelijke organisaties via een activiteit of standwerk
op een festival. Ook werkte VC aan het tweede deel van de doelstelling: dialoog en
samenwerking met christelijke organisaties rond groen geloven.

2021 was het jaar van verbinding zoeken, voornamelijk ‘online ‘

Een mooi begin van 2021 | ons promofilmpje bij DIT IS HOLLAND op RTL 4
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In 3 grote STAPPEN HOE VC IN 2021
CONCREET VORM EN INHOUD HEEFT GEGEVEN
AAN ONZE DOELSTELLING DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN
met bij enkele activiteiten extra info

1. INFORMEREN EN INSPIREREN VIA WEBSITE, SOCIAL MEDIA en ZOOM
WEBSITE
VC begon het jaar met een promofilmpje op Dit is Holland (RTL 4), zie de HOME
pagina van de website van VC.
VC gaf een interview aan een influencer voor jonge christenen, Coen Nuijten. Hiermee startte hij voor een maand zijn Vega(n) Challenge. Op deze wijze bereikte VC
via YouTube christenen in de evangelische en reformatorische kerken.
SOCIAL MEDIA
VC was actief op Facebook & Instagram: regelmatig inspiratie op
• Zondag
een Bijbeltekst, plus foto en een vraag
• Maandag
een prikkelende stelling die stemt tot nadenken
• Dinsdag
een gedicht en kunstwerk van Hans Bouma
• Woensdag #wistjedatopwoensdag, een fact om over na te denken
• Donderdag duurzame donderdag, tips en andere wetenswaardigheden
• Vrijdag
vrije bijdrage
• Zaterdag
een smakelijk vegan recept met sprankelende foto
Elke eerste maandag van de maand als de sirene gaat, heeft ook dit jaar VC opgeroepen om te bidden voor heel Gods schepping.
Op het FB discussieplatform vanuit VC: Christen & Vegan/Planteneter zijn inspirerende gedachten, foto’s en nuttige informatie gedeeld en goede vragen gesteld. Het
is mooi om te ontdekken dat er steeds meer en ook verschillende mensen op dit
platform met elkaar de dialoog aangaan.
ZOOM
Elke 2de woensdag van de maand - te beginnen op 13 januari - heeft VC in samenwerking met Kerk & Dier de Online Bijbelkring, verzorgd via Zoom. Voorbeelden van
thema’s uit de eerste helft van 2021 zijn te lezen op de volgende twee bladzijden
In de eerste helft van 2021 heeft VC een interactieve lezing via Zoom verzorgd voor
de Protestantse Gemeente in Warnsveld-Leesten & Zutphen, georganiseerd door
Willemien Erbrink, diaken duurzaamheid PKN Zutphen en Marjan Kruik, taakdrager
duurzaamheid PKN Warnsveld-Leesten.
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VOORBEELDEN ONLINE BIJBELKRING in de VC-Agenda | THEMA’s
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2. INFORMEREN EN INSPIREREN VIA ACTIVITEIT OF STANDWERK
KOOKWORKSHOP en STANDWERK OP GRACELAND
In de zomer - toen de samenleving weer even open was - heeft Marieke Dijkslag op
Graceland 2021 een kookworkshop aangeboden. Het was een groot succes! (zie
volgende bladzijde). Ook heeft Marieke over haar eigen ‘vegan-proces‘ verteld.
Op zaterdag 21 augustus heeft VC via onze stand bezoekers en deelnemers van het
festival geïnformeerd en geïnspireerd om juist je christelijke geloof te verbinden aan
een keuze voor vegan lifestyle. VC bood een smakelijke proeverij aan. Die trok veel
belangstelling. Vooral kinderen en tieners bleken enthousiaste en goed geïnformeerde gesprekspartners. Enkele leden van de ChristenUnie - die ook op het festival
met een stand aanwezig waren - raakten in gesprek met VC. Men was verbaasd en
verheugd om te ontdekken dat Jezus ècht centraal staat in ons denken, doen en
geloven. Heel fijn om met de stand naast Micha Nederland te staan: zo hebben we
samen een helder - groen en Bijbels - geluid kunnen laten horen, ten behoeve van
recht en gerechtigheid voor al wat God geschapen heeft!
THEMADIENST met PROEVERIJ en INTERACTIEVE LEZING IN APELDOORN
In Geloofsgemeenschap De Fontein, een missionaire gemeente binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn, heeft VC in de zomer op 22 augustus een themadienst
mogen verzorgen met proeverij en interactieve lezing.
• Het thema van het tweeluik was: christelijk geloof & duurzaamheid. In onze
themadienst stond Kolossenzen 1 centraal. De vraag die de gemeente meekreeg,
luidde: ”Wat antwoord je de Heer wanneer Hij wederkomt en als Hij je vraagt, wat
jij concreet gedaan hebt voor Gods aarde en voor al wat leeft?”
• De proeverij bestond uit heerlijke hapjes. De gemeenteleden werden uitgenodigd
om te ontdekken hoe veelzijdig en eenvoudig plantaardige voeding is en kan zijn.
• Tijdens de interactieve lezing hebben Anja en Sandra over hun persoonlijk verhaal
verteld, hoe zij tot de levens- en geloofskeuze: christen & vegan, zijn gekomen. Dit
bracht een mooie dialoog op gang waarin ook het verschil tussen dierenwelzijn
en dierenrechten verkend werd.
ACTIVITEITEN in samenwerking met DE PELGRIM IN ZOETERMEER
Via De Pelgrim, pioniersplek en een plaats voor ontmoeting, bezinning en zingeving,
heeft VC ook dit jaar 3 activiteiten mogen verzorgen: 4 oktober EET-GEEN-DIERENDAG, 16 oktober WERELDVOEDSELDAG en 1 november WORLD VEGAN DAY.
KOOKWORKSHOPS voor het WEILANDKLOOSTER in GOUDA
Bij de opening van een nieuwe pioniersplek, Het Weilandklooster - een ambitieus
plan van de Protestantse Diaconie van Gouda - heeft Anja op 26 september een
vegan kookworkshop aangeboden. Zo heeft ze deelnemers enthousiast gemaakt
voor puur plantaardig voedsel.
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MEEDOEN OP ONZE FACEBOOK PAGINA’s MET EIGEN BIJDRAGEN? WELKOM!
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3. SAMENWERKING MET CHRISTELIJKE ORGANISATIES ROND GROEN GELOVEN
MICHA NEDERLAND
Een prachtig initiatief dit jaar was de samenwerking met Micha Nederland: voor hun
scheurkalender 2022 heeft Anja recepten en teksten mogen schrijven.
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KLIMAATWAKERS
Een prachtig initiatief dit jaar was ook de samenwerking met De Klimaatwakers: het
startte aan het begin van de onderhandelingen over een nieuw kabinet, maar het
gaat - ook nu er een nieuwe regering is - door!

Samenwerken met christelijke organisaties, opkomen voor Gods schepping
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BESTUUR & FINANIEEL OVERZICHT 2021
Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur bestond in 2021 uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen
bestuursleden. Het bestuur is in 2021 viermaal online bij elkaar gekomen, en driemaal heeft het bestuur
i.v.m. het schrijven van de pitches online vergaderd.
Financieel overzicht 2021
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NAWOORD

Terugkijkend op het afgelopen jaar
2021 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, meedenker of
vrijwilliger. In het bijzonder dank aan Nicoll Peracha: “Dank je wel dat je VC keer op keer
helpt met het aanvragen van subsidie van o.a. VegFund”. 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. We voelen ons geïnspireerd door Zijn woorden in Mattheüs 25:31-40, en door de
Heilige Geest die in ons allen en door ons allen wil werken. We willen blijven groeien in:
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”.

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

Zoetermeer, mei 2022
Namens het bestuur,
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder
Theoloog en secretaris Vegan Church
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