Activiteitenoverzicht TJC-ll Nederland 2020
2020 is een jaar dat gekenmerkt wordt, ook voor TJC-ll, door vele aanpassingen in onze activiteiten
zowel nationaal als internationaal, die vanwege Covid-19 niet door konden gaan. Activiteiten werden
gecanceld of op een andere manier georganiseerd. Ook TJC-ll schakelde om naar de mogelijkheden
van de digitale techniek, om toch met elkaar in contact te blijven.
Samenkomsten gingen niet door waardoor ook de boekentafel van TJC-ll niet de boeken kon
presenteren van TJC-ll en informatie kon geven, spreken over de visie van TJC-ll.
Het Nationaal Comité heeft 7 keer vergaderd. 3 keer bij een van de leden thuis en 4 keer via een
digitaal platvorm.
De voorbedegroep heeft 9 keer gezamenlijk gebeden voor alle intenties van TJC-ll, 3 keer heeft men
elkaar fysiek ontmoet en 6 keer via een digitaal platvorm.
In januari is er één dag georganiseerd voor ontmoeting, met eventueel toekomstige
geïnteresseerden voor TJC-ll.
De ambassadeur van TJC-ll Nederland is in januari bij de verootmoedigingsbijeenkomst geweest in
High Wycombe UK en was daarna ook aanwezig bij de vergadering van het Engelse Nationale Comité.
In september heeft TJC-ll zich aangesloten bij de landelijke dag van de kerk van Nederland voor
verootmoediging o.a. naar het Joodse Volk; er was daarvoor een dag in Eindhoven met personen die
zich hadden aangemeld.
De ambassadeur heeft 2 keer gesproken in Nederland over het werk van TJC-ll (Oisterwijk fysiek en
Nijmegen via een digitaal platvorm).
In november is de Open Dag met als thema Samen … in schuld, Verootmoediging en Verzoening,
vanwege de Covid-19 situatie gecanceld.
In oktober heeft ook TJC-ll Nederland deelgenomen aan het onlineprogramma voor Internationale
voorbeden, die normaal zou plaatsvinden in Jeruzalem.
De TJC-ll Europese Familiebijeenkomst van november, die werd georganiseerd in en door TJC-ll Polen
was omgezet naar een digitaal programma van ontmoetingen en spreken met elkaar en was erg
succesvol.
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