
Blaas de Bazuin; overzicht activiteiten 2020 
 
VERGADERINGEN 
In het jaar 2020 heeft de werkgroep 10 vergaderingen gehouden. De acht vergaderingen van januari 
t/m  september waren fysiek op verschillende locaties. De twee vergaderingen van oktober en 
november waren via zoom. 
 
DIVERSE ACTIVITEITEN 
De website is begin van het jaar opgezet en functioneert. 
Er is in februari een begin gemaakt met het uitgeven van nieuwsbrieven. 
Een lid is in maart naar de landelijke verootmoedigingsdag geweest die vier keer per jaar wordt 
georganiseerd door de Broederkring van Predikanten. 
Er is gewerkt aan het oprichten van werkgroepen in verschillende plaatsen in Nederland. 
Twee leden zijn op 10 juni geweest bij een voorbereidende bijeenkomst van The Return, een 
nationale avond van verootmoediging op 26 september in De Bettelt. 
Vanaf juli waren bepaalde activiteiten niet meer mogelijk wegens corona. 
Er is door een lid Joodse muziek gecomponeerd voor het Tehillah Ensemble ter ondersteuning van 
verootmoedigingsdiensten. 
Er is eind augustus een boekje verschenen van ds. Geuze ‘Raakt het u allen niet, voorbijgangers’ dat 
via de werkgroep verspreid zal worden. 
Er is door de lokale werkgroep op 3 oktober een avond van verootmoediging georganiseerd in de 
Hervormde Kerk van Nunspeet. 
Er zijn een vijftal vergaderingen geweest voor een werkgroep in Utrecht. 
De statuten voor de stichting zijn opgesteld en op 11 november gepasseerd bij een notaris in 
Zeewolde. 
 
NIEUWSBRIEVEN 
Er zijn dit jaar zeven nieuwsbrieven verschenen. 
De 1e (feb) met een introductie van de werkgroep’, de website en het boekje ‘Blaas de Bazuin’. 
De 2e (mrt) met als thema ‘gebedsverhoringen in crisistijd’ –Nationale gebedsdagen in Engeland 
tijdens WO II. 
De 3e (mei) met als thema ‘schuldbelijden aan God en aan het Joodse volk’ – Nieuwsbrief Dirk van 
Genderen. 
De 4e (aug) met als thema ‘oproep tot een dag van berouw en inkeer op 26 september’. 
De 4e extra (aug) met als thema ‘Raakt het u allen niet, voorbijgangers’ – Boek Thijs Geuze.  
De 5e (sep) met als thema ‘herdenken, verootmoedigen, schuld belijden’ – Artikel Marinus ten 
Brinke. 
De 6e (nov) met als thema ‘handreiking voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis’. 
De 7e (dec) met als thema ‘Chanoeka en Kerst’  
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