Jaarverslag 2018
Algemeen
Ad en Tineke zijn nu vier jaar betrokken bij de gemeente, waarvan drie jaar als
voorgangersechtpaar. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd, maar alles is in alle rust
verlopen. We zijn na de vakantie met elkaar gestart met een nieuwe visie en dat heeft al
heel veel positiviteit en ontwikkeling gebracht. Ad en Tineke hebben het jaar zelf als heel
prettig ervaren, al heeft Ad wel veel last van pijn gehad, hij is hiervoor ook onder
behandeling bij het ziekenhuis. We zijn als gemeente ook het afgelopen jaar weer in
eenheid gegroeid en het meeleven met elkaar doet eenieder goed. Er zijn nogal wat
ouderen in onze gemeente die extra aandacht vragen, maar ook dat loopt gelukkig goed,
al is er qua gezondheid wel veel zorg. We ervaren de Heer dichtbij en we beleven met
elkaar de diensten als heel positief en opbouwend. De aanbidding is het afgelopen jaar
gegroeid en daar plukken wij elke zondag weer de vruchten van.

Specifiek
Hieronder zullen we de voorstellen uit het beleidsplan van 2018 aanhalen en aangeven
wat ervan geworden is.
We schreven in het beleidsplan voor 2018:
Het afgelopen jaar is er geen Alpha georganiseerd, maar voor het komede voorjaar staat
er weer een Alpha gepland. Het team heeft er heel veel zin in en er hebben zich ook al
een aantal mensen voor deze cursus gemeld en dat blijft nog groeien.
Zowel in het voorjaar als het najaar hebben we een Alpha cursus kunnen houden.
In het voorjaar hadden we 7 cursisten, waarvan 3 uit onze gemeente. In het najaar
hadden we 5 cursisten, waarvan 3 uit onze gemeente.
In het najaar hebben we op de cursusavonden de films van de Youth Alpha gebruikt.
We vinden dat in deze films de onderwerpen begrijpelijker worden verteld.
Bij voldoende cursisten willen we de frequentie van cursussen voortzetten in 2019.

We schreven in het beleidsplan voor 2018:
De burendag 2017 staat weer gepland en het is de bedoeling dat we ook dit jaar weer
gaan meehelpen in de organisatie.
Helaas is dit jaar de Burendag in het water gevallen. Door de regen zijn alle activiteiten
afgeblazen. We hopen voor volgend jaar op beter weer.
We schreven in het beleidsplan voor 2018:
Na de studies over de Bijbelse Feesten gaat Johan Zijlstra verder met een studie over de
verbonden.
Er zijn vier avonden over de verbonden geweest en deze zijn goed bevallen, al kwam er
wel een opmerking over het feit dat het allemaal wel erg diepging en erg veel was.
Daarom heeft Johan het op de laatste avond nog een keer gehad over het verschil tussen
het oude- en het nieuwe verbond, maar dan op een eenvoudiger manier.
We schreven in het beleidsplan voor 2018:
Afgelopen jaar was de week voor Pasen een drukke week. We hebben besloten om de
activiteiten in deze week wat te verminderen. Op woensdagavond organiseren we, net als
vorig jaar, een Sedermaaltijd en op Goede vrijdag zullen wij ’s avonds weer een avond
organiseren met zang en vieren we op een uitgebreide manier avondmaal met elkaar.
De week voor Pasen op deze manier is goed bevallen. Het was veel minder druk en de
voorbereidingen liepen ook veel beter. We gaan het voortaan op deze manier doen,
alleen stoppen we wel met de Sedermaaltijd op woensdag omdat we op Goede Vrijdag
als een gecombineerde Sedermaaltijd met het avondmaal hebben.
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We schreven in het beleidsplan voor 2018:
Er staan ook nieuwe activiteiten op de rol met dien verstande dat zij het komende jaar
uitgerold zullen worden en dat er gaande het jaar momenten zijn waarop de afzonderlijke
activiteiten geëvalueerd kunnen worden.
• Ook dit jaar is er aan het aanbiddingsteam gevraagd om voor de gemeente ‘In His
Presence’ avonden te organiseren. Het aanbiddingsteam heeft aangegeven om eerst
aan het team zelf te willen (verder) bouwen, voordat dit soort activiteiten uitgebreid
opgepakt zullen gaan worden. Tijdens Goede Vrijdag zal er, zoals gemeld, wel een ‘In
His Presence’ door het aanbiddingsteam georganiseerd worden.
• Op de ontmoetingsavond met de bedieningsleiders hebben we afgelopen jaar met
elkaar gesproken over onze nieuwe visie en hoe e.e.a. geïmplementeerd kan worden in
de eigen bediening. Het was een goede avond, maar we hadden als leiding wel het idee
dat het misschien goed is om in een kleiner comité, na de zondagse dienst, er nog eens
verder over te praten. Dit zal mogelijk na de vakantie gaan plaatsvinden.
• Er zijn het afgelopen jaar verschillende momenten geweest om een studiedag te volgen
bij Rafaël Nederland. We zijn elke keer met een behoorlijke afvaardiging naar deze
dagen geweest en willen dit volgend jaar zeker gaan voortzetten
• De tienergroep voor 12+ komt nu om de week bij elkaar en ook buiten de zondagen om
wil de leiding activiteiten voor deze groep gaan organiseren.

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
Rondom de dienst zijn veel mensen actief in de organisatie daarvan, zoals:
• het klaarzetten en weer opruimen van de zaal
Arie Breukhoven (bedieningsleider Facilitairteam a.i.) schreef:
We zijn dankbaar voor de groep mensen die telkens weer zorgt dat de zaal op tijd gereed en
ingericht is voor onze samenkomsten. Dat betekent op de zondagen dat we normaliter om 09:00
uur beginnen. Totdat de laatsten weg zijn is het som s alweer 13:30. We gebruiken het gebouw
ook voor de doordeweekse activiteiten (woensdag- en soms vrijdagavond) en voor speciale
gelegenheden, zoals met Goede Vrijdag en Kerst.
We zijn ook blij met de goede verstandhouding met de leiding van de school.

•
•
•
•

het klaarzetten, opruimen en regelen van het geluid
het leiden van de dienst
het leiden van het gebed voorafgaand aan de dienst
het organiseren en leiden van de kinderdiensten
Kitty Franken (bedieningsleider Kinderwerk) schreef:
(Basiskids) Dit jaar hebben we o.a. een lessenserie gedaan over Het Avondmaal, gekeken naar
“Stenen in de Bijbel” en rond Kerst de voorouders van Jezus behandeld. Imani is bij ons gevoegd
en Manuel en Farrell zijn naar de tieners gegaan. Tijdens de Zomervakantie hebben we gezellige
momenten gehad met de kinderen en kaarten gemaakt voor gemeenteleden die bijv. ziek zijn.
We hebben genoten van de Moestuin van Carla Vis (Poppenenmeer)! Helaas is de Burendag
letterlijk in het water gevallen maar hopelijk kunnen we komend jaar de vuurtorens maken. Een
aantal kinderen en Arie zijn naar het Kinderkamp Giessenlande geweest en het enorm naar hun
zin gehad. Als leiding waren we met zijn vieren; Debora, Patricia, Willem en Kitty. Dat was te
weinig. “Het kinderlied” is een goede gewoonte geworden waar we heel blij mee zijn.

• het verzorgen van de peuters
Hanneke Mostert schreef:
(Peuters) Voor de Peuters zijn we doorgegaan met het programma ‘Leef’. De belangrijkste
boodschap vanuit deze verhalen is dat God van je houdt, voor je zorgt, je helpt en altijd bij je is.

EG RAFAËL DE RIVIER

2

•

het verzorgen van het tienerwerk
Arie Breukhoven (bedieningsleider Tienerwerk) schreef:
Afgelopen jaar is het tienerwerk gecontinueerd. Op de ochtenden behandelen we telkens een
wisselend onderwerp uit de bijbel, voornamelijk het Nieuwe Testament. Een enkele keer hebben
we een filmochtend. Bij bijzondere diensten blijven de tieners in de zaal, zoals de keer dat Nelu er
was en Gert Ruitenberg. In november hebben we een bezoek gebracht aan Bogu in Hoenderloo.
Met de kerst hebben de tieners, samen met de kinderen van de bovenbouw, een toneelstuk
opgevoerd.

Hans Brouwer (bedieningsleider aanbidding) schreef:
In 2018 begonnen wij met het team, bestaande uit: Hans en Anneke Brouwer, Lies en Gerda
Verheij, Marieke van Velzen en Werner Mostert. Gerda heeft zich na de zomervakantie
teruggetrokken na heel veel jaren trouw te zijn geweest. Wij zijn Gerda dankbaar voor alles wat
God door haar heeft gedaan in de aanbidding. Vooral haar trouw en inzet is een voorbeeld voor
ons als aanbiddingsteam. In het 3e kwartaal kwam Seline van Hemert erbij en ging Lies ook
aanbidding leiden. Wij zien de mensen die de beamer en het geluid bedienen ook als onderdeel
van het aanbiddingsteam. Wij hebben daarom ook met een groot deel van het team in november
lekker gegeten in het Pannenkoekenhuis aan de Bermweg. Tijdens dat etentje is Gerda nog eens
extra in het zonnetje gezet.
Als team zijn wij gegroeid in het luisteren naar God, naar wat Hij wil en hoe wij met onze
aanbidding de gemeente kunnen dienen. Ons verlangen om te groeien in aanbidding en hierin
voor te gaan in de gemeente is hierdoor alleen maar groter geworden. Met name in de laatste
maanden van 2018 hebben wij gezien dat de gemeente met ons mee is gegroeid in onze
gezamenlijke aanbidding. De avond van Goede Vrijdag is door het aanbiddingsteam verzorgd.
Het streven was elke 4 weken met elkaar te oefenen. Die tijd gebruiken wij om open met elkaar te
praten en liederen te oefenen. Omdat wij als team geestelijke dekking vanuit het bestuur nodig
hebben zijn wij tijdens een dienst gezalfd en is er voor ons gebeden.

•
•
•

het leiden van de aanbidding
het ondersteunen van de aanbidding met muziek
het bedienen van de beamer
Ed van Hemert (bedieningsleider Beamerteam) schreef:
Het afgelopen jaar is ons beamer team uitgebreid met Anke Ypelaar en daar zijn we erg blij mee.
Het beamer team bestaat momenteel uit 4 personen nl Anke Ypelaar, Sander Hooijer, Emile van
Velzen en Ed van Hemert.
Aan het begin van het jaar waren er veel problemen met onze software voor de beamer en onze
laptop, deze is zelfs gecrasht maar deze problemen zijn inmiddels allemaal verholpen en kunnen
wij als beamer team onze bijdrage leveren aan de samenkomst.

•
•
•
•
•
•

het verzorgen van de preek
het organiseren van de sprekers
de zorg voor elkaar
het verzorgen van de agenda en andere informatie
het verzorgen van de koffie e.d.
het verzorgen van de bloemen

Het blijft voor bepaalde onderdelen wel moeilijk om mensen te vinden die daarbij kunnen
en willen helpen. Wil jij je ook inzetten, meld je dan aan!
Verder hebben het afgelopen jaar de volgende activiteiten regelmatig plaatsgevonden:
• het mannenontbijt
Lies Verheij (bedieningsleider Mannenwerk) schreef:
Ook in 2018 waren er Mannenontbijten, net als in 2017 zijn de belangrijkste ingrediënten “Eten,
praten en bidden voor elkaar” die drie ingrediënten blijken een noodzaak te zijn voor onze groep
mannen om elkaar beter te leren kennen en juist dat was dit ook in 2018 duidelijk te zien en
kunnen we weer meer broederschap in elkaar zien.
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•

de Avond van Ontmoeting
Lies Verheij schreef:
De avonden stonden in het teken van ontmoeten. Ontmoeten van elkaar door onderwerpen te
kiezen die de ontmoetingen faciliteren. Er is gesproken bvb over Verbonden en de Offers. Maar
ook over het evangelie van Johannes door het boekje te gebruiken “Johannes voor iedereen”.
Deze leidraad was aanleiding om vragen te stellen over dit boeiende Bijbelboek. En al pratende
had je een ontmoeting met elkaar, met het Bijbelboek en met de Heer

•

de vrouwenochtend en vrouwendag
Margo van Rossen en Jannie Vooijs (bedieningsleiders Vrouwenwerk) schreven:
Ook het afgelopen jaar was er iedere 1e woensdag morgen van de maand gelegenheid om de
vrouwenochtend te bezoeken. Het waren leerzame en gezellige ochtenden, waarin we elkaar
beter hebben leren kennen, elkaar konden bemoedigen en met elkaar “gemeente” konden zijn.
Ook het “bidden voor elkaar” was een regelmatig terugkerend gebeuren. Er waren ook weer twee
vrouwendagen georganiseerd. Het waren positieve dagen, de sfeer was goed, de lunch heel
smakelijk en zeer gevarieerd, in de middag konden we onze creatieve ideeën uitleven. Het waren
dagen van, voor en door vrouwen van de gemeente met de mogelijkheid vrouwen van buiten de
gemeente uit te nodigen.

•

pastoraat
Marja Geleijnse (bedieningsleider Pastoraat) schreef:
Er heeft in de persoonlijke levens van het pastorale team het nodige afgespeeld waardoor
activiteiten niet hun beslag hebben gekregen zoals ik dat graag had gewild. Gerda heeft haar
taken neer gelegd binnen de gemeente. Ook Marja heeft door omstandigheden haar taken vanaf
november tijdelijk neergelegd. Ook Ad en Tineke en Jan en Margo hebben met ziekte en andere
zaken te kampen gehad. Daardoor zijn een aantal voornemens voor dit jaar niet aan bod
gekomen. Er zijn wel huisbezoeken afgelegd maar bij lange na niet bij ieder gemeentelid. Jan en
Margo en Ad en Tineke hebben regelmatig bezoeken afgelegd bij onze oudere gemeenteleden.
Ons verdiepen en inlezen in ethische dilemma's en dit met elkaar bespreken en hier van leren is
niet binnen het team aan bod gekomen terwijl dit met name door de Nashville verklaring en
ontwikkelingen in het euthanasie en vrijwillig levenseinde debat wel actueel is. Er is hierover ook
geen gemeenteavond belegd. We zijn als team helaas niet bij elkaar geweest.
Wel zie ik dat er in het netwerk van de gemeente voor elkaar gezorgd wordt. Dit komt natuurlijker
wijs tot stand door de gebed en Bijbelstudie avonden, tijdens het koffiedrinken na de dienst en op
het mannenontbijt en vrouwenochtenden. We zijn begonnen met gebed tijdens de dienst, in het
midden van de gemeente, voor hen die daar om vragen.

•

Alpha
Arie Breukhoven (bedieningsleider Alpha a.i.) schreef:
Zowel in het voorjaar als het najaar hebben we een Alpha cursus kunnen houden. Een cursus
bestaat uit 10 avonden. Na de 6e avond wordt een weekend ingepland (vrijdagavond en
zaterdag) waar we spreken over de Heilige Geest. We hebben hele goede en gezegende
avonden beleefd met elkaar, veel gelachen, emotionele momenten gehad, gebeden en elkaar
goed leren kennen. Maar bovenal meer ontdekt over het geloof, God, Jezus, de H.G., bijbel enz.
voortzetten in 2019.

•

ouderenwerk
Margo van Rossen (bedieningsleider Ouderenwerk) schreef:
De ouderenochtenden zijn zeer kostbaar, we beleven met elkaar echt “de gemeenschap der
heiligen”. Het betreft ouderen vanaf 70 jaar. De zondagse eredienst kan niet altijd meer bezocht
worden en ook deze ochtenden moet men weleens overslaan wegens lichamelijk ongemak of een
bezoek aan dokter of ziekenhuis.

•

Gebed
Ed van Hemert (bedieningsleider Gebed) schreef:
Sinds februari 2019 mag ik de bedieningsleider zijn van het gebed en ik zie dit als een mooie taak
omdat zoals Gerda dit vorig jaar zo mooi omschreef in haar verslag het gebed de motor van de
gemeente is. Gerda heeft deze taak door persoonlijke omstandigheden neergelegd en Ad heeft
dit een periode ad interim waargenomen. Ik wil Gerda langs deze weg hartelijk bedanken voor
haar tomeloze inzet de afgelopen jaren voor deze bediening en ik hoop een waardig opvolger te
worden van Gerda.
Over het afgelopen jaar kan ik alleen vertellen dat ik persoonlijk deze avonden heel fijn vond en
dat ik er telkens weer met nieuwe energie gevuld werd. Er zijn gemiddeld zo’n 7 à 8 personen die
vast deze avonden bezoeken en we hopen dat er meer mensen zich getrokken voelen om met en
voor elkaar te komen bidden.
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•

praktische zorg;
Lies Verheij schreef:
Ook in 2018 mochten we helpen in praktische nood waar nodig. Maar ook waar het gewoon goed
is iets te doen voor die mensen die het soms financieel niet makkelijk hebben,

•

Zending
Jan van Rossen (bedieningsleider Zending) schreef:
In 2018 is extra aandacht besteed aan de gemeenten in Roemenië: Bahnea en Laslau Mic. Er is
niet alleen een bezoek gebracht aan deze gemeenten, de voorganger Cocos en zijn vrouw Anca
zijn ook een week in Nederland geweest om onze gemeente te bezoeken en een dienst te leiden.
Ook heeft onze gemeente een huisje geschonken voor een Roma-gezin, dat in zeer gebrekkige
omstandigheden woonde.

•
•

deelname aan HiP;
Ook dit jaar ging het om enkele hulpvragen
wekelijkse mededelingen
Ad van der Heiden schreef:
De wekelijkse mededelingen op de site zijn gestopt en daarvoor is een maandelijks
mededelingenblad verschenen, dat ook op onze site wordt geplaatst.

•

financiën
Jan van Rossen (Penningmeester) schreef:
2018 was een heel intensief jaar. Met een aanvullende cursus over Bijbelse feesten en Israël van
Johan Zijlstra. Ook de activiteiten i.v.m. onze betrokkenheid van de gemeente in Roemenië heeft
de nodige extra kosten met zich meegebracht. De gastvrijheid middels een barbecue bij de
opening van het seizoen is medeoorzaak van de overschrijding van ons budget voor dit
onderdeel.

•

secretariaat

Hoogtepunten uit 2018
Naast het hierboven al genoemde is over 2018 nog het volgende te benoemen.
• we hebben Nelu Coscos, Pastor van de gemeentes in Bahnea, Laslau Mic en
Ormenis, financieel ondersteund
• van 26 april t/m 1 mei zijn we op bezoek geweest in de gemeentes van Bahnea,
Laslau Mic en Ormenis. Door een collecte hebben we ook weer voedselpakketten
mogen uitdelen. Verder hebben we de gemeentes en de familie Cocos mogen dienen
in het woord en we hebben heerlijke gesprekken met elkaar gehad en zijn zo tot
zegen geweest en hebben ook heel veel zegen mogen ontvangen.
• In het weekend van 13 en 14 januari is het Gebedshuis RN bij ons op bezoek
geweest. Het is een geweldige tijd voor ons allemaal geweest.
• op 18 maart hielden wij onze gemeentevergadering
• op 23 en 24 maart hebben Ad & Tineke en Bart & Marja deelgenomen aan de Rafaël
Nederland 24-uurs leidersontmoeting
• we hebben enkele bijzondere diensten gehad:
- op zondag 7 januari een getuigenisdienst
- op de woensdagavond voor Pasen hebben we een ‘sedermaaltijd’ gehouden
- op Goede Vrijdag heeft het aanbiddingsteam een ‘In His Presence’ georganiseerd
- op zondag 1 april een dienst rondom Pasen
- op zondag 20 mei een dienst rondom Pinksteren
- op zondag 8 juli een gezinsdienst met het Poppentheater ‘Poppen en Meer’
- op zondag 7 oktober een dienst met als thema Israël, hierop heeft Wim van
Duyvenbode gesproken
- op zondag 5 november hebben we Joshua, de zoon van Deborah en Robert, op
mogen dragen
• begin juli hebben we als oudstenteam onze jaarlijkse heisessie gehad
• van 14-21 juni zijn Nelu en Anca Cocos bij ons op bezoek geweest. Op zondag 17
juni heeft Nelu ook bij ons gesproken, dat was zeer indrukwekkend
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•
•
•
•
•

voor de Burendag op 22 september was er van alles voorbereid, helaas is deze dag
door de regen in het water gevallen. De vuurtorens zullen nu volgend jaar gemaakt
gaan worden
in oktober heeft Arie Breukhoven, met 3 kinderen uit onze gemeente, het kinderkamp
van Rafaël Giessenlanden bezocht
op 16 en 17 november hebben met een groot gezelschap de Impact studiedagen van
Rafaël Nederland gevolgd
er zijn dit jaar twee vrouwendagen georganiseerd
op dinsdag 25 december hebben we als gemeente onze kerstviering gehad in het
Auriscollege. We hadden een vol programma met voor iedereen iets.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de gemeente heeft plaatsgevonden op zondag 18 maart 2018.
Deze vergadering werd gehouden na de wekelijkse dienst. Er was een goede opkomst.
Het was een constructieve en rustige vergadering, waarin ieder die wilde aan het woord
kon komen.

Leden en bezoekers
Aan het einde 2018 was de stand van zaken als volgt:
aantal leden
75
aantal bezoekers
12
aantal leden en bezoekers 87

Oudstenteam
Het oudstenteam van de gemeente bestond in 2018 uit de volgende personen:
Ad van der Heiden*
voorganger/voorzitter
Tineke van der Heiden
voorganger
Jan van Rossen*
oudste/penningmeester
Margo van Rossen
oudste
Bart Geleijnse
oudste
Marja Geleijnse*
oudste/secretaris
Arie Breukhoven
oudste
*dagelijks bestuur

Tot slot
Het was het afgelopen jaar wederom een bewogen jaar, waarin we als gemeente dichter
na elkaar toe zijn gegroeid. De hobbels vanuit de overdracht van het voorgangerschap
hebben we met elkaar verwerkt en achter ons gelaten. We hebben ervaren dat de Heer
bij ons is en wil zijn en dat Hij onze gemeente leidt! We zien vol dankbaarheid terug op
2018 en zien uit naar alles wat Hij voor ons in petto heeft voor 2019. Eén ding is zeker,
met Jezus aan het roer is het nooit saai, maar maken we elke keer weer heerlijke dingen
mee en weten we ons ook veilig. En voor al die heerlijke dingen mogen we in 2019
absoluut openstaan! Ook 2019 zal het jaar des Heren zijn!

Mede namens de andere oudsten,
Ad van der Heiden
februari 2019
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