Jaarverslag 2021
Stichting Vrienden van de Reestkerk en Reestkamer
Het jaar 2021 was net als 2020 een jaar waar Corona een grote rol heeft gespeeld. Vele
activiteiten konden geen doorgang vinden door de corona-maatregelen, bepaald en
ingesteld door de overheid.
Toch is er wel het een en ander gebeurd en hieronder volgen de activiteiten die wel hebben
plaatsgevonden.
-

-

Nieuwe coördinator: van 1 januari tot en met 30 juni is de heer Van Zoelen
coördinator geweest. Per 1 augustus is mevrouw Corrie van Es coördinator
geworden.
Er zijn drie exposities geweest, georganiseerd door de expositie-commissie. Helaas
kon de laatste expositie niet altijd bezocht worden door de corona-maatregelen. De
exposities waren op zaterdag- en zondagmiddag te bezoeken.
In februari en maart is er een compleet nieuwe audiovisuele installatie aangelegd
waardoor er live-uitzendingen en opnames gemaakt kunnen worden van diensten en
concerten. Tevens kunnen artiesten die een Reestkerkconcert komen geven
geholpen worden met het uitversterken van zang en instrumenten. Mensen van het
media-team zijn opgeleid.
Door het jaar heen zijn er 21 rouwdiensten geweest.
Door het jaar heen zijn er 10 trouwdiensten geweest
In maart is de Reestkamer stemlokaal geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen.
De gemeente Hardenberg heeft tweemaal een dag de Reestkamer als
vergaderruimte gehuurd.
De Filosofenclub heeft de Reestkamer twee middagen gehuurd voor hun
bijeenkomsten.
De SKOA heeft drie keer een klassiek kamerconcert georganiseerd in de Reestkerk.
Er zijn twee Reestkerkconcerten geweest: in oktober Jan Vayne en in november De
Hofladies.
Er zijn twee workshops geweest: éénmaal schilderen onder leiding van exposant en
éénmaal bloemschikken met high tea.
Het bestuur heeft viermaal vergaderd.

Verder valt er te vermelden dat alle vrijwilligers met de kerst een attentie hebben gekregen
als dank voor hun inzet in 2021.
Het bestuur: Gerard van der Holst, voorzitter
Enno Themmen, penningmeester
Margot Vissinga, secretaris
Els Stuiver, plv secretaris
Marjan Ouwejan, activiteiten
Harry Bijker, communicatie

