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Jaarverslag 2015 
 

Algemeen 
2015 is een bijzonder jaar geweest voor onze gemeente, het proces van overdracht van 
leiderschap heeft zijn beslag gehad. We hebben er met elkaar veel tijd en aandacht aan gegeven 
en het heeft geresulteerd in een feestelijke overdrachtsdienst op zondag 29 november 2015. 
 
Er zijn in het afgelopen jaar vele deuren voor ons opengegaan wat heeft geresulteerd in een 
samenwerking met Stichting Buurtwerk in het buurthuis ‘Oriënt’. De contacten met Pameijer zijn 
daarin heel bruikbaar geweest en ook zij werken met ons samen in buurthuis Oriënt. 
Vanuit deze contacten zijn activiteiten verder uitgewerkt, vervolgd en nieuw opgezet: 

 Mensen van onze gemeente helpen bij diverse activiteiten in het Activiteitencentrum (AC) van 
de Pameijer zoals crea, klus en werk e.d. 

 Mensen van onze gemeente helpen bij de bijbelclub die voor de Pameijer cliënten wordt 
georganiseerd in Wijkcentrum Oriënt 

 We hebben meegewerkt met de organisatie van de burendag  

 We hebben een barbecue met de Pameijer georganiseerd 

 De Avonden van Ontmoeting worden gehouden in het AC 

 In de Oosterflankkrant zijn verschillende artikelen over onze gemeente geplaatst 
Dit alles is reden tot grote dankbaarheid aan God die deze doorbraak mogelijk heeft gemaakt! 
 
In 2015 is er veel gebeurd wat te maken heeft met de overdracht van het leiderschap. Ad en 
Tineke zijn per oktober 2014 lid geworden van de gemeente en zij hebben vanaf dat moment 
alles aangepakt om de gemeente te leren kennen en om zo hun plaats op een adequate manier te 
kunnen gaan innemen en invullen.  
 

Specifiek 
 Het contact met de Pameijer is geïntensiveerd. We hebben samen met mensen van de Pameijer 

ook de contacten met Buurtwerk opgepakt. We mogen gebruik maken van de Oriënt wat 
geresulteerd heeft in de volgende activiteiten: 
- Een wekelijkse creamiddag op de vrijdag 
- Een maandelijks mannenontbijt op de derde zaterdag van de maand 
- Een wekelijks financieel spreekuur op de dinsdagmiddag 
- Een Alpha cursus 
Deze activiteiten zijn nog in een beginnend stadium en in de vakantieperiode worden ze 
allemaal geëvalueerd. 
 

 De tweede helft van 2015 is er in de Oriënt een zeer succesvolle Alpha cursus gegeven. Er waren 
10 cursisten die allen hebben aangegeven een echte boost in hun geloof te hebben ontvangen 
en één persoon heeft zijn hart aan de Heer gegeven en zal in 2016 gedoopt gaan worden. 
 

 De Burendag 2015 hebben wij mee georganiseerd. Er waren die dag ongeveer 15 vrijwilligers 
vanuit onze gemeente. Er werd geschminkt, pannenkoeken gebakken, kaarten gemaakt en 
huisjes getimmerd. Het was een groot succes en vanuit deze dag is het ‘Huis van de Oosterflank’ 
ontstaan, waarin allerlei organisaties met elkaar samenwerken en van waaruit allerlei nieuwe 
initiatieven zijn ontstaan. 
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 Voor dit jaar hebben we ervoor gekozen om als gemeente Kerst te vieren in onze school. 
Natuurlijk mochten mensen gasten meenemen, maar na zoveel activiteiten buiten de deur, leek 
het ons allemaal beter om het ditmaal iets ingetogener te doen. 
 

 Vanaf de jaarvergadering is Ad als oudste toegevoegd tot het bestuur van de gemeente, zo 
kregen Ad en Tineke de kans om ook van binnenuit de gemeente beter te leren kennen. Op 29 
maart is Ad ingezegend als oudste. 
 

 Vanaf juni heeft Ad de taak van Peter als voorzitter van het bestuur overgenomen. Peter bleef 
op de achtergrond verantwoordelijk, maar Ad en Tineke gingen steeds meer taken op zich 
nemen. 
Tijdens het hele proces zijn we dichtbij onze God gebleven, Hij had en heeft de leiding in het 
hele proces, dat ervaren we heel sterk met elkaar. 
Het bestuur van Rafaël Nederland heeft unaniem zijn fiat aan de overdracht gegeven en tijdens 
de gemeentevergadering op zondag 6 september heeft ook de voltallige gemeente unaniem 
haar definitieve goedkeuring aan het proces van overdracht gegeven en is besloten de dienst 
van overdracht op 29 november 2015 te houden. Dit is overigens een geweldige dienst 
geworden, met veel gasten en ook heel veel verrassingen. Het is voor zowel Peter en Irene, als 
Ad en Tineke een geweldige dag geworden. 
 

 Na de overdracht zijn Peter en Irene uit de gemeente vertrokken en hebben zij hun plaats in de 
Rank ingenomen. Ad en Peter hadden een afspraak gemaakt dat Peter toch nog op regelmatige 
basis zou komen spreken, dit is in een gesprek met Hans Rodenburgh door Ad teruggedraaid, 
omdat hij ervaarde dat dit achteraf toch niet zo goed werkte. Dit is voor beide partijen een 
ingewikkelde en moeilijke zaak (geweest). 

 

Activiteiten 
De centrale activiteit van de gemeente is natuurlijk de dienst op zondagmorgen. 

 Er is elke zondag een dienst die begint om 10:30 uur. 

 Voorafgaande aan de dienst is er van 10:00 - 10:15 uur een tijd van gebed. 

 Tussen 10:15 - 10:30 uur is er een kopje koffie/thee. 

 Tijdens de dienst is er kinderdienst. 

 Tijdens de dienst is er verzorging van de peuters. 

 Na de dienst is er tijd voor koffie/thee en contact. 
 
Verder hebben het afgelopen jaar de volgende activiteiten regelmatig plaatsgevonden: 

 het moedergebed, 

 het mannenontbijt, 

 pastoraat 

 praktische zorg; 
diverse mensen hebben voedselpakketten en kleding gekregen. 

 deelname aan HiP; 
het gaat hier om enkele hulpvragen, 

 multimedia; 
de nieuwsbrief is regelmatig verzonden, 

 financiën en secretariaat. 
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Hoogtepunten uit 2015 

 In wisselende samenstelling hebben leden van onze gemeente activiteiten van RN 
bezocht zoals: 
- de Impactdagen, 
- de RN jaarconferentie, 
- de jaarvergadering 
- de werkvergadering 
- de regio avonden. 

 We hebben de Emanuel gemeente in Turda financieel ondersteund. 

 We hebben enkele jongelui uit Turda financieel ondersteund bij hun studie. 

 We hebben in januari deel genomen aan de week van gebed samen met de Evgom. 

 We hebben enkele bijzondere dienst gehad: 
- op 4 januari een getuigenisdienst 
- op zondag 22 maart hadden we een gezinsdienst 
- op vrijdag 3 april een speciale dienst rondom het lijden en sterven van Jezus (in de week 
  voorafgaand aan Pasen zijn we elke avond bij elkaar geweest rondom het thema 'lijden  
  en sterven' en op zaterdag hebben we een gebedswandeling gehad) 
- op zondag 31 mei een dienst met als thema de vervolgde kerk 
- op zondag 4 oktober een dienst met als thema Israël 
- op zondag 8 november een doopdienst in de Evgom 
- op zondag 6 december heeft Piet van Walsem bij ons gesproken en hebben we  
  gecollecteerd voor Village of Hope. 

 We hebben een collecte gehouden voor het zomerkamp van de Father’s House 
Movement. 

 We hebben een nieuwe beamer aangeschaft. 

 In september en oktober hebben we vier avonden over de (doop in de) Heilige Geest 
gehouden. De vierde avond was voor gebed en zo’n 15 mensen hebben die avond voor 
zich laten bidden. Er zijn verschillende mensen in de Geest gedoopt en er waren ook 
verschillende mensen die nog nooit in tongen hadden gesproken en waarbij de 
tongentaal naar buiten vloeide. 

 Age is gestopt met zijn oudstenschap. 

 Op zondag 8 november hebben we Marijke Krieg mogen dopen. 

 Enkele jongelui en ouderen (als leiders) van onze gemeente hebben het U-turn weekend 
van RN bezocht. 

 We hebben met enkele mensen een seminar van Dan Sneed in De Rank bezocht. 

 Op zondag 18 oktober heeft Wytze Valkema bij ons gezongen en gesproken over kerk-zijn 

 Eind oktober hebben we met leiding en 3 jongeren het kinderkamp van Rafaël 
Giessenlanden bezocht. 

 Op donderdag 24 december hebben we als gemeente onze kerstviering gehad in het 
Auriscollege 

 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de gemeente heeft plaatsgevonden op 25 januari 2015. Deze vergadering 
werd gehouden na de dienst op zondag. Het was vroeg in het jaar, maar dit had alles te maken 
met de overdracht van het leiderschap.  Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en we hebben er 
goed en in rust en vrede met elkaar over kunnen praten. De gemeente staat er zeer positief 
tegenover. Het was derhalve een constructieve en positieve vergadering met een overigens 
goede opkomst. 
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Leden en bezoekers 
Aan het einde 2015 was de stand van zaken als volgt: 
aantal leden       64 
aantal bezoekers     28 
 
aantal leden en bezoekers  92 

 
Bestuur 
Het bestuur van de gemeente bestond in 2015 uit de volgende personen: 
 Peter de Jong  voorganger/voorzitter 
 Age Algera   oudste - afgetreden in 2015 
 Corianne Orsel  oudste 
 Melske de Vette oudste/secretaris 
 Arjen v.d. Brink oudste 
 Ad van der Heiden oudste 
 Tom de Vette  ondersteunend lid / penningmeester 
 
Tijdens het hele proces heeft Age aangegeven niet langer oudste te willen zijn. Hij vond het te 
zwaar worden naast het werk thuis (opvanghuis) en wilde graag plaatsmaken voor een ander. 
Tom heeft de taak als penningmeester op zich genomen, met dien verstande dat er eind 2015 
een vervanger voor hem zou zijn. Dit was eind 2015 helaas nog niet gelukt. Gelukkig is dit in het 
eerste kwartaal 2016 wel gelukt en heeft Jan van Rossen die taak op zich genomen. 
Melske heeft het secretariaat op zich genomen. 
 

Tot slot 
Het was voor de hele gemeente een zeer intensief jaar. De overdracht van leiderschap heeft een 
zware wissel op de gemeente en de leiding getrokken, maar we hebben met elkaar mogen 
ervaren dat het de wil van de Heer was. We geloven dan ook dat alles zich positief zal gaan 
ontwikkelen en zien uit naar wat God nog allemaal gaat doen. 
 
 
 
Mede namens de andere oudsten,  
Ad van der Heiden 
juli 2016 


