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JAARVERSLAGEN COMITÉ EN DEELORGANISATIES OVER 2019 

 

Jaarverslag algemeen 

• Rondgang door de gemeenten (dit is per email verspreid, opdat u het gemakkelijk 

met uw gemeente leden kunt delen) 

 

Bath - geen bijdrage 

 

Bennekom 

De Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van 

gelovigen in Jezus Christus. Er zijn momenteel ca. 215 leden en vrienden (volwassenen) die 

zich verbonden hebben aan de gemeente. Wat ook opvalt is de grote groep jeugdigen die 

hierbij hoort (zo’n 150).  

 

Er zijn 2 zaken die op gemeenteniveau de aandacht vroegen in 2019:  

 

In onze zoektocht naar een nieuw gebouw nemen we deel aan het project ‘Kom Kennis 

Maken’ waarbij verschillende organisaties samenwerken om meerwaarde te bieden aan 

Bennekom. Als locatie is gekozen voor het terrein aan de Edeseweg in Bennekom, dat is 

gekocht door de projectontwikkelaar Zenzo. Voor het concept is gekeken naar het project 

‘Hart van Vathorst’ in Amersfoort waar Zenzo bij is betrokken. De uitwerking van het 

concept ‘Kom Kennis Maken’ bleek meer tijd te kosten dan we konden voorzien en hopen dat 

dit in 2020 z’n beslag mag krijgen en wij kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.  

 

Vanwege het ontbreken van een voorganger is in 2018 een beroepingscommissie aan de 

slag gegaan om een geschikte kandidaat te vinden. Helaas heeft dit in 2019 nog niet mogen 

leiden tot de benoeming van een voorganger. In de kerkenraad is besloten om opnieuw op 

zoek te gaan naar een voorganger en dit wordt momenteel door de beroepingscommissie 

uitgevoerd. Dit loopt door in 2020 en we hopen dan dat de vacature ingevuld kan worden.  

 

Het geloofs- en gemeenteleven werd vooral vormgegeven door de zondagse en bijzondere 

diensten, de huis- en bijbelkringen en de vele actieve groepen:  

- Kringenwerk: huiskringen, seniorencontact, de vrouwenbijbelstudie en de Alpha-cursus 

- Kinder-, jeugd- en jongerenwerk (voor alle leeftijden zijn er clubs)  

- Communicatie (website en de communicatie over het gebouw, nieuwsbrief)  

- De zaken rondom en tijdens de diensten (bijv. de kosters en de muziek)  

- Het pastorale team (zoals bijv. jeugdpastoraat, ouderenpastoraat, ziekenpastoraat)  

- Algemeen: kerkenraad, diaconie, zending en financiën  

 

We zijn een gezegende en gastvrije gemeente en weten dat we dit mogen zijn uit genade. 

Aan Hem alle eer!  

 

Bergum 

De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, maar zegenrijk jaar. 

In 2019 zijn 3 leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met 

zich mee. Vreugde was er met het inkomen van 1 nieuw lid. 

Er waren binnen de Kerkenraad geen wisselingen van de wacht dit jaar.  

Deze keer was er op Eerste Paasdag een dienst, georganiseerd door onze Werkgroep 

Zending en Evangelisatie. De dienst werd geleid door onze voormalige pastoraal werkster 

Jannie Dijkstra en er was medewerking van gospelgroep Ichtus uit Franeker, wat een fijne 

dienst opleverde met een overvolle kerk. Tijdens de dienst van Eerste Paasdag werden 
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bovendien traditioneel weer viooltjes uitgedeeld aan de aanwezigen door de kinderen van 

de zondagsschool.  

De kledingactie was dit jaar een groot succes met een opbrengst van 96 dozen! 

We hebben op zondag 5 mei een Kerkproeverij gehad met koffiedrinken na de dienst. 

Thema van de dienst was ‘Vrij zijn’. We hebben een fijne dienst gehad.  

Jammer genoeg is de jeugd dit jaar niet naar de Kampus geweest. We hopen dat ze er 

volgend jaar wel weer bij zijn. 

De dienst op Eerste Pinksterdag kwam te vervallen, aangezien we voor het eerst meededen 

aan de gezamenlijke dienst met de Raad van Kerken in het theater van Burgum. Aan deze 

dienst deed het plaatselijke muziekkorps Legato mee.  

 

Dit jaar hebben we een kleine startzondag 

gehad. Ons koor ‘De Lofstem’ heeft 

meegewerkt aan de dienst en iedereen heeft 

meegeholpen met het tot stand komen van 

het thema voor dit jaar ‘Wat hebben we in 

huis?’ door het bouwen van een huis in de 

kerk. De dag werd afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd. 

Tijdens de ledenvergadering van 17 

september wordt besloten om onze 

gemeentelijk werker, Froukje Wesseling-

Schilstra, een vast contract aan te bieden. 

 

In de winterperiode zijn een aantal ochtend- en avonddiensten georganiseerd door de 

Werkgroep Zending en Evangelisatie. Doel van deze diensten is, om met zang en 

Woordverkondiging het Evangelie uit te dragen aan iedereen. Hiervoor worden steeds 

gospelgroepen, koren of muziekgroepen uitgenodigd om de dienst te organiseren.    

Dit jaar werden er 2 verschillende bijbelstudies gehouden. De opkomst was, mede door 

publicatie in een huis-aan-huis krant, boven verwachting.  

In oktober is een bazaar met aansluitend een gezellige avond georganiseerd. De opbrengst 

kwam ten goede van de gemeente. Dit geld is goed besteed, want in het najaar is begonnen 

aan een grote klus in de kerkzaal: de renovatie van het liturgisch centrum. Dit is geheel 

bekleed met een moderne lichtere houtsoort. Verder is de achterwand nu strak wit en er ligt 

nieuwe vloerbedekking. Ook de meubels zijn vernieuwd, zodat het geheel er nu super 

modern uit ziet. De klus was, mede door een strak schema en hulp van diverse vrijwilligers, 

voor Eeuwigheidszondag geklaard. 

Onze gemeentelijk werker is aan het eind van het jaar begonnen met een gebedskring en 

enkele middagen gemeenteopbouw.   

De ouderen hebben Kerst gevierd met een viering en een broodmaaltijd in een eigen 

bijeenkomst en ook de jeugd heeft weer een bijeenkomst gehad voor Kerst in de vorm van 

een winterbarbecue naast de kerk. Tijdens de kerstnachtdienst was er medewerking van 

muziekvereniging Excelsior uit Veenwoudsterwal.  

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar. 

 

Beverwijk 

Leve de gemeente! 

We zijn gemeente met een doel: Leven aan de hand van God, leven als deel van het 

Lichaam van Christus, dienstbaar aan de wereld waarin we leven. Leven in vertrouwen op 

Hem die ons het leven heeft gegeven, zodat we mogen toegroeien naar Hem die het hoofd 
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is: Christus.  Voorwaarts, vol verwachting in de richting van Gods komende Koninkrijk, dat 

nu al door de Geest gestalte mag krijgen in Zijn gemeente. 

 

Deze zinnen komen rechtstreeks uit de preek van de intrededienst van onze predikant, 

november 2016. Als we met deze woorden omkijken naar 2019 en zien welke 

ontwikkelingen en activiteiten er zijn, dan krijgt dit ook werkelijk vorm in de gemeente.  

 

We gaan in februari in gesprek met de ouders van de kinderen en jongeren. Over 

geloofsopvoeding, de rol van de kinderkerk, Teens Connect en Gods Talent. Maar ook in 

gesprek over de vragen die thuis aan tafel gesteld worden en hoe we de ouders hier vanuit 

de gemeente in kunnen ondersteunen.  

 

De kinderen en jongeren hebben een eigen programma met gerichte materialen. De 

jongeren bezoeken de EO-Jongerendag en nemen actief en enthousiast deel aan Kampus. En 

naast alle inhoudelijke activiteiten ontstaat er een leuke vriendengroep tussen de jongeren. 

 

Er ontstaan op allerlei wijze via email, missionair project #Impact en activiteiten contacten 

met mensen die Jezus willen leren kennen of wel weer naar een kerk willen gaan. Het 

resulteert in persoonlijke en openhartige gesprekken en nieuwe gezichten tijdens de 

diensten op zondag.  

 

We noemden het al aan het begin, dienstbaar aan de wereld waarin we leven. Die 

dienstbaarheid krijgt een gezicht als eind augustus een gezin vanuit een heel andere cultuur 

en achtergrond in de gemeente komt. Op allerlei manieren wordt hulp aangeboden en het 

gezin voelt zich opgenomen in de gemeente.  

 

We collecteren daarnaast 10x voor een speciaal doel. En er worden heel wat goederen en 

materialen ingezameld voor de goederenactie naar de Oekraïne en de Aktie Schoenendoos. 

Beide acties zorgen ook voor nieuwe contacten met mensen van buiten de gemeente. 

 

Ook op een ander vlak maken we bijzondere momenten mee. In een serie van zes avonden 

gaat een groep mensen aan de slag met ‘Luisterend Bidden’, op basis van studiemateriaal 

van New Wine. Het worden bijzondere avonden waarin we beter leren Gods stem te 

verstaan en waarmee we elkaar bemoedigen.  

 

De gemeente Groei Groepen komen weer bij elkaar. Een trouwe groep mensen neemt 

hieraan deel en de waardering voor deze avonden bij de deelnemers is groot. Er is openheid 

naar elkaar en de gesprekken over de praktische uitwerking van Bijbelgedeeltes sluit goed 

aan bij het verlangen om het persoonlijk geloof te verdiepen. 

 

Het pastoraal team en het wijkteam bezoekt met name een groep ouderen en mensen in de 

gemeente die een stukje persoonlijke zorg nodig hebben. En daarnaast zijn er veel 

individuele contacten bij ziekte, zorgen en vreugdevolle momenten. 

 

Elke zondag houden we een kerkdienst, waarbij een aantal voorgangers de verschillende 

diensten leiden. We zingen een groot aantal traditionele en nieuwe liederen, begeleid door 

een trouwe groep muzikanten. Het jaarthema ‘Je geloof leven’ krijgt extra aandacht tijdens 

de gemeente zondag op 24 maart. En in de lijn van dit thema start het nieuwe seizoen in 

september met het thema ‘Leve de gemeente!’. 
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We kennen ook een aantal meer ontspannende activiteiten. Zo is er een heerlijk paasontbijt 

en gaan we op Hemelvaartsdag weer dauwtrappen. En met enthousiaste inspanning van  

kinderen, jongeren en een groep volwassenen komt er in december weer een prachtig 

familie kerstfeest tot stand waarbij we veel mensen van 

buiten de gemeente begroeten  

 

We mogen dankbaar zijn. De gemeente is niet heel 

groot, maar jong en oud kunnen we op diverse manieren 

aandacht geven en zij hebben een plaats. Daarnaast zien 

we in 2019 heel duidelijk dat er aandacht is voor de 

mensen om de gemeente heen en voor nieuwe mensen 

die bij de gemeente komen. Er is hierbij een enorme 

diversiteit met heel verschillende vragen en behoeften.  

 

Tot slot, ons verlangen is om ook in 2020 op deze 

manier gemeente te zijn waarin we met elkaar, door 

kracht van de Heilige Geest, gericht mogen blijven op 

Jezus en zo God de eer geven.  

 

Bussum 

Wij zijn als gemeente dankbaar voor het jaar 2019. Dat wij weer iedere zondag bij elkaar 

mochten zijn in de erediensten. Met af en toe medewerking van een (gospel-) koor of 

kinderkoor. Dat er dan voor de kinderen de Kinderdienst is en dat er opvang is in de crèche 

voor de kleinsten. Dat er maandelijks gelegenheid was om de Maaltijd van de Heer met 

elkaar te vieren en de opbrengst van het dankoffer hiervoor ging naar het project Yad Elie, 

maaltijden voor kinderen, in Jeruzalem. Dat wij een fijne voorgangster hebben in ds. Petra 

Smit en dat de kerkenraad nog steeds in staat is haar werk te doen. Ook al is het nog maar 

een kleine groep en zouden we graag uitbreiding zien. Maar daarvoor blijven we bidden. 

 

Er werd het afgelopen jaar nieuw leven aan ons toevertrouwd. Maar helaas moesten we ook 

afscheid nemen van geliefde leden. Als gemeente staan wij in blijde en in droeve tijden om 

elkaar heen, om mee te leven en te troosten. 

 

In februari was er de Minikerkendag. Een oecumenische viering met diverse kerken in 

Naarden/Bussum.  

 

Op 6 april was er het Paasconcert met Reyer en de band ‘Hoop in Mij’- een heel spektakel 

met zowel Nederlands- als Engelstalige aanbiddingsliederen. Waar uit de wijde omgeving 

veel mensen op af kwamen. Geweldig! 

 

30 mei – Hemelvaartsdag - ging een enthousiaste groep heel vroeg op pad om te 

dauwtrappen. Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, waarna zij met elkaar ontbijten en 

waarna om 09.00 uur een korte dienst werd gehouden. 

 

Eind juni is een groep jongeren naar het Kampus weekend geweest.  

 

Begin juli zaten wij ‘officieel’ 60 jaar in ons huidige kerkgebouw, een memorabel moment. 

 

In september, de 15e, was er de Startzondag/ Kerkproeverij, waar ook gasten van buiten bij 

aanwezig waren. Het thema was: ‘Een goed verhaal’. Dat laat je niet koud en houd je niet 

voor jezelf. Er werd een quiz gehouden, voor jong en oud, waarin elke groep een dier 
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voorstelde en ook het bijbehorende geluid moest worden gemaakt. Dat was hilarisch, maar 

ook leerzaam. Voor de kleintjes was er een ballonkunstenaar. Voor iedereen een fijne dag. 

 

Op 22 september was er de oecumenische dienst in de Grote Kerk in Naarden waar vanuit 

onze gemeente medewerking aan werd verleend. 

 

Dan is er in november altijd de ‘Eeuwigheidszondag’, een mooie dag van gedenken en 

herdenken. Het noemen van de namen van hen die niet meer in ons midden zijn. Ditmaal 

werden 8 namen genoemd, maar ook wordt natuurlijk gedacht aan overledenen in familie- 

en vriendenkring. 

 

En dan de laatste maand van het jaar met diverse bijzondere vieringen. Het kinderkerstfeest 

met de vertelling door jeugd ‘Weet je al dat Jezus komt?’ waarbij we voor de quizvragen 

gekleurde papiertjes mochten opsteken. 

 

De adventszangdienst met medewerking van een koor. En de ouderen kerstviering, waar 

60+ers welkom zijn en dan, als traditie, weer de Openlucht kerstnachtdienst gehouden op 

het Ravelijn te Naarden. Dit jaar voor het eerst door een nieuw koppel dat, na ruim 25 jaar, 

het overnam van het echtpaar M. Ondanks de regen waren daar toch zo’n 200 mensen die 

het ‘Ere zij God’ met elkaar in de nachtelijke openlucht zongen. Om daarna de volgende 

ochtend in de kerk de eredienst met elkaar te vieren. 

 

Een jaar vol mooie momenten, waaronder ook de maandelijkse bijbelstudie en bidstond. De 

vrouwenvereniging avonden, de 10+ vieringen. In mei en november de ledenvergaderingen. 

En natuurlijk de twee Bondsvergaderingen die in ons kerkgebouw in Bussum werden 

gehouden. 
 

Een leven in liefde, met armen zo wijd,  

een ontdekkende geest in de vaart van de tijd;  

de zegening van een verwonderde lach;  

de kunst om te danken voor iedere dag;  

zoekend en biddend, oprecht en in eenvoud,  

koest’rend de vlam die ons grensloos bijeenhoudt;  

dit licht te ontdekken in ieder, altijd –  

een leven in liefde, met armen zo wijd  

als de hemel. 
 

Dordrecht  

De goede samenwerking met onze Doopsgezinde broeders en zusters zette zich 

onverminderd voort.  

Wel opnieuw een bewogen jaar. Door overlijden werd ons ledental tot 57 teruggebracht. Het 

verlies van Henk in ’t Veld, Rob Hageman, Jetty Stegeman en Bep Glerum moeten we allen 

op onze eigen manier verwerken. Zij zullen in onze herinnering voortleven. 

Door de langdurige ziekte van onze predikant ds. Wessel Verdonk waren we aangewezen op 

steun van anderen en veel zelfwerkzaamheid van de Kerkenraad. De steun die we van ons 

gemeentelid en voormalig predikant emeritus ds. Ed van den Berg-Strijker mochten 

ontvangen is bijna niet onder woorden te brengen. Niet alleen gaf hij meteen gehoor aan 

ons verzoek om pastorale ondersteuning, maar hij heeft ons geweldig bijgestaan toen we 

besloten om een Doopsgezinde predikant te beroepen. Tenslotte was hij bereid om tijdens 
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de vacante periode het consulentschap op zich te nemen. Wij zijn hem daarvoor ook 

bijzonder dankbaar. 

Voor het eerst dit jaar geen dienst op Goede Vrijdag. Dat was wel even wennen. Echter de 

bijzonder dienst op Witte Donderdag, verzorgd door de Doopsgezinden was een ervaring die 

zeker voor herhaling vatbaar is.  

Er waren veel hoogtepunten dit jaar. Op 30 juni werden in een mooie dienst drie nieuwe 

kerkenraadsleden verwelkomd. Bijzonder vraagt uw zich af? Ja, want voor het eerst in jaren 

waren we als kerkenraad weer voltallig. De startzondag dienst werd gevolgd door een 

gezellig gemeente uitstapje naar de Museumschool in Ridderkerk. Fijn om ook daar 

Doopgezinde gezichten te zien.  

De boekpresentatie van het door ds. Leo Mietus geschreven boek over onze oud-predikant 

ds. Jac. Lissenberg ‘Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte’, waarbij ook de 

dochter en kleinzoon van ds. Lissenberg aanwezig waren, moet hier zeker vermeld worden. 

De afscheidsdienst van ds. Wessel Verdonk werd door eenieder als waardevol ervaren. Zoals 

elk jaar was de kerstlunch van het Vrouwencontact een gezellige bijeenkomst, welke door 

deelname van de Zusterkring van de Doopsgezinden een extra cachet kreeg. 

Een jaar waarop wij met een goed gevoel terugkijken. 

Als gemeente gaan we verder, waarbij wij ons gedragen weten door de liefde en trouw van 

de Almachtige.  

 

Elburg - geen bijdrage 

 

Franeker 

In het jaar 2019 is de VEG Franeker weer volop bezig geweest in onze gemeente en in de 

stad. We hebben vele diensten kunnen vieren in ons kerkgebouw. 

In de vakantieperiode zijn er ook dit jaar weer 4 gezamenlijke diensten gehouden met de 

PGF (Protestantse Gemeente Franeker). Een PGF-predikant gaat dan tijdens die dienst voor 

in het kerkgebouw aan het Noord en een VEG-predikant in de Martinikerk. 

 

Ook werden er weer een aantal oecumenische diensten gehouden. In één van die diensten, 

tijdens de ’Agrarische dagen’ verzorgde onze burgemeester, mevr. Marga Waanders; ‘de 

Preek van de Leek’. 

 

Er zijn meerdere werkgroepen binnen onze gemeente die verschillende diensten mee 

voorbereiden. Er is ook een actieve bezoekgroep die de zieken en ouderen van de gemeente 

regelmatig bezoekjes brengt. 

 

Diverse leden en onze predikant zijn vertegenwoordigd binnen verschillende organisaties in 

de stad zoals het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg), de interkerkelijke 

evangelisatiecommissie en de werkgroep ‘Waadhoeke Zegt Nee tegen eenzaamheid’. 

  

Onze predikant, ds. Dorette van Houten, volgt in Doorn een opleiding met de naam 

Missionaire Specialisatie. De mensen van de kerkenraad en ook mensen uit VEG-

werkgroepen/ commissies van onze gemeente worden hierbij betrokken.  

We hebben in 2019 twee keer op een kerkenradendag in Doorn mee mogen ‘leren’. Je 

ontmoet tijdens zo’n dag allemaal mensen van verschillende kerkgenootschappen. Het zijn 

inspirerende dagen waar je veel van elkaar leert. 

 

Er zijn ook dit jaar weer speciale diensten geweest waar we met plezier op terug kunnen 

kijken. Zo was er een mooie openluchtdienst in de tuin van de fam. Roorda waar activiteiten 

waren voor jong en oud. Er was een mooie startdienst met na de dienst een ’escape’ spel en 
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een gezamenlijke maaltijd als afsluiting. Ook de advents dienst met broodmaaltijd werd 

goed bezocht. 

 

We maken ons ook zorgen om onze steeds kleiner en ouder wordende gemeente. De 

kerkenraad denkt na over de toekomst van de gemeente. Het wordt steeds moeilijker om 

mensen te vinden die bijv. een taak als kerkenraadslid op zich kunnen nemen. Op een 

‘gemeenteberaad’ hebben we aan de gemeente gevraagd mee te denken over de toekomst.   

 

Al met al was 2019 een jaar waarin veel is gebeurd. Er was verdriet om het overlijden van 

dierbaren en er was vreugde omdat een baby werd gedoopt tijdens een dienst. We kijken, 

hoe we ook verder gaan, met vertrouwen op God, naar wat 2020 ons gaat brengen.   
 

Goes 

De VEG Goes bestaat uit ongeveer 300 belijdende leden en 210 doopleden. Daarnaast 

hebben we ook nog een aantal gastleden.  

Elke zondag komen we bij elkaar in ons kerkgebouw, waar we God mogen eren en elkaar 

mogen ontmoeten. Naast de reguliere diensten, hebben we ook diverse ‘bijzondere’ 

diensten mogen houden. Zo waren er gezins- en jeugddiensten, kerstnachtdienst, enz.. 

 

Voor de vele kinderen van onze gemeente en voor andere geïnteresseerde kinderen was er 

op 16 februari een geweldig feest. Een groep van 88 kinderen studeerde, met professionele 

hulp, in enkele uren een complete musical in. Het bijbelverhaal Esther werd op 

gemoderniseerde wijze opgevoerd. Met grappen maar toch met een diep serieuze ondertoon 

werd het opgevoerd. Er werd gedanst, geknutseld, gezongen… het was een geweldige dag! 

De hele zaal was tijdens het optreden gevuld met publiek.  

 

De openluchtdienst werd georganiseerd in samenwerking met de Evangelische gemeente, 

de Protestantse kerk en het Leger des Heils. Het was dit jaar een wel erg warme 

openluchtdienst, het beetje schaduw was snel opgezocht. 

 

In de kerstnacht op 24 

december was er weer een 

lichtjestour, samen met de 

Evangelische Gemeente 

Rafael, de Christelijk 

Gereformeerde kerk en de 

Protestantse gemeente 

Goes georganiseerd. Er 

stonden 19 posten 

opgesteld langs de route, 

die de blijde boodschap 

van Kerst vertelden aan 

het publiek.  

 

 

 

Onze voorganger ds. G.R.P. van de Wetering vertrok naar Ridderkerk. Om daar verder te 

gaan bouwen aan Gods gemeente. 

Gelukkig zijn we als gemeente gezegend met heel veel mensen die zich voor God en voor 

zijn kerk in willen zetten, zodat het werk toch gewoon doorgang kon vinden. 
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Gorinchem - geen bijdrage 

 

Gouda  

Aantal leden, vrienden en kinderen 

Op 31 december 2019 telde de VEG in Gouda (uitgegaan van de adressenlijst van het 

secretariaat): 55 leden, 29 vrienden en 25 kinderen. 

 

Kerkenraad 

In principe vergadert de Kerkenraad om de 4 weken op maandagavond, zo nodig vaker. 

In Gouda is een Christelijke Arabische gemeente, met de naam Liqaa (=ontmoeting), 

opgericht. Als gemeente hebben we toegezegd om hen financieel te ondersteunen. Dit doen 

wij voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. Esther van Schie (ICU) heeft op de 

ledenvergadering in maart het een en ander over deze gemeente verteld.  

Tijdens de planningsvergadering voor 2019 maakten we een blauwdruk voor de planning 

van 2020 zodat de sprekers gericht gevraagd konden worden. Het rooster voor 2019 is aan 

alle betrokkenen verstrekt.  

Na de evaluatie van de gemeenteavond op 8 november namen we de aandachtspunten die 

daaruit voortkwamen mee in het ‘ontwikkelingsplan’. De gemeente-brede catechisatie op 16 

januari, 30 januari en 13 februari was een eerste stap om te (her)ontdekken wie wij als VEG 

zijn, waar we voor staan en waar we in de toekomst voor willen gaan. Hieruit werd onze 

visie op hoe wij Vrij Evangelisch Gemeente willen zijn verder ontwikkeld en presenteerden 

wij deze op de ledenvergadering in maart. 

In verband met het voorkomen van misstanden gaan we door met Verklaringen Omtrent 

Gedrag (VOG) aanvragen. Via de Bond van VEG zijn we geregistreerd bij KvK om aanvragen 

in gang te kunnen zetten. In 2020 zullen we hier vervolg aan geven. 

Zoals tijdens de ledenvergadering is gebleken, is het vinden van nieuwe ambtsdragers niet 

altijd gemakkelijk. Er is een extra avond belegd waarin werd gesproken over 

kerkenraadswerk en ander vrijwilligerswerk in onze gemeente. Deze avond werd goed 

bezocht en er werd constructief meegedacht en gesproken over mogelijke oplossingen voor 

het invullen van vacatures in de gemeente. 

De Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat we de Samenbinder 

niet langer integraal kunnen doorsturen naar personen buiten onze gemeente. Alinea’s met 

persoonlijke informatie zullen worden afgeschermd. Ook de website is bekeken en alle 

informatie die niet noodzakelijk is (wat mensen betreft) wordt hiervan verwijderd. De 

website zal volledig verbeterd en aangepast worden. 

Velen uit de gemeente hebben meegeholpen om een nieuwe slogan voor onze gemeente te 

bedenken. Het is een slogan die iets zegt over onze Heer, over ons en uitnodigend is voor 

mensen van buiten de gemeente. ‘Welkom bij Jezus! Welkom bij ons!’ 

Sem Verdouw heeft bij ons stage gelopen. Op de ledenvergadering verzorgde hij de 

meditatie en met de WZE heeft hij nog opdrachten kunnen uitvoeren. In juli heeft hij zijn 

stage afgerond. 

Per 1 april is Paul van der Loo 4 uur minder gaan werken voor de gemeente. Hij is als docent 

godsdienst vormingsonderwijs gaan geven op een openbare basisschool. De uren zijn nu 

anders ingevuld. Dit betekent bijvoorbeeld dat Paul minder in diensten voorgaat en dat 

anderen Paul vervangen voor bepaalde werkzaamheden.   

Tijdens de ‘Stille week’ voor Pasen was er elke avond van maandag tot en met donderdag 

‘Kerk van even stil’. 

Namens het comité van de Bond kwam Harm Jager bij ons als kerkenraad op bezoek. We 

hebben met hem gesproken over hoe het gaat in de gemeente, de relatie met de Bond en 

wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 
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Bezinningsdag: We willen (verder) gaan kijken naar de invulling van de diensten. Hoe 

houden we de diensten aansprekend voor iedereen? In het najaar op de Ledenvergadering 

hebben we met elkaar gesproken over dit onderwerp n.a.v. twee vragen: Wat gaat er goed 

en wat zouden we nog wensen? We hebben alle uitkomsten verzameld en hebben de eerst 

aanzet gemaakt om wat aanpassingen in de liturgie te maken. 

Annelies Slagboom en Frans van Eenennaam zijn herkozen als ouderling en we zijn 

dankbaar dat zij deze taak voort willen zetten. Betty de Jong is gekozen als ouderling en 

heeft het ambt aanvaard. Wim de Jong was aftredend ouderling en heeft zijn taken tot aan 

het eind van het jaar uitgevoerd. 

 

Diensten 

In een aantal diensten op zondagochtend is het jaarthema besproken. Deelthema’s waren 

onder andere ‘samen de goede Herder volgen’ en ‘Gods verbond met Israël ook voor de 

heidenen’. 

Op vier zondagmiddagen werden er seniorendiensten gehouden. Tijdens deze diensten 

vieren we met elkaar het Avondmaal en eten we na afloop samen een broodmaaltijd. Vier  

andere bijzondere diensten waren een kinderdienst, twee jeugddiensten, de Micha- en de 

Israëlzondag, naast de Dankdag en de diensten op de Christelijke feestdagen. Er was dit 

jaar één doopdienst. 

In juli 2019 is de familie Van Amstel verhuisd. Organist Bart van Amstel heeft hierdoor zijn 

taak neergelegd. De taken van de muziekgroep en de organisten zijn opnieuw verdeeld. 

 

Gebouwen en omgeving 

• Bij de renovatie van het jeugdhonk De Kapel is het einde in zicht. De gang van het 

gebouw is geverfd en getegeld. De waterleidingen zijn vervangen en verlegd. De keuken 

is zover dat alleen het keukenwerkblad nog gemonteerd moet worden. 

• Ons kerkgebouw werd weer open gesteld voor de ‘Open Joodse Huizen dag’ in april en de 

‘Open Monumentendag’ in september. We mochten tijdens deze dagen weer veel 

bezoekers ontvangen in ons kerkgebouw. Tijdens ‘Kaarsjesavond’ was de kerk open voor 

concerten. De dag erna was er een miniconcert in de tuin tijdens ‘Gouda rent bij 

kaarslicht’. 

• Er zijn nieuwe standaards gemaakt om permanent voor de kerk te plaatsen. Tevens 

fungeren deze als plantenbak. Met buren is de afspraak gemaakt dat de planten water 

krijgen. Zijn de buren met vakantie dan zorgen wij voor hun planten. Op de standaard is 

plaats voor een welkomstbord en voor bijbels die gratis meegenomen mogen worden 

door voorbijgangers. De kosterswoning bleef het gehele jaar verhuurd. 

• Voor activiteiten in de maand december hebben we de buurt uitgenodigd om bij aan te 

sluiten. 

 

Bijbelstudies 

Op verschillende dinsdagavonden werd er door Paul bijbelstudie gegeven. In het eerste deel van 

het jaar over het thema ‘Heiligheid van God en onze heiliging’ en in het tweede deel van het jaar 

over ‘Veelkleurig Verbonden’. De bidstond voor de gemeente vond tweewekelijks plaats.  

Er zijn 4 huisgroepen die op verschillende plaatsen en avonden samenkwamen.  

 

Jeugdwerk 

• Het tweede seizoen tienerbijbelkring voor de 12 plus is gestart. Annemarie Hamminga en 

Annemarie Veenstra begeleiden deze kring. De Bijbelstudie 16+ is gestart met het derde 

seizoen Follow me Next. 
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• VEJO Kampus voor Stiching ALJECO in Tanzania. De hele gemeente kwam spontaan in 

actie. In 1 week waren er 3 activiteiten. De jaarlijkse aanwezigheid van de jongeren op de 

IJsselmarkt met een divers programma. Vanuit de WZE is een Fancy Fair georganiseerd 

met verkoop van veel handgemaakte spullen. En na de dienst op zondag een High Tea. 

• Daarnaast is er voor de jongeren elke 2 weken een VEJO avond. Soms zijn het vooral 

avonden om bij te kletsen een andere keer hebben we een spel met thema of gaan we in 

gesprek met elkaar aan de hand van een Bijbeltekst. We vinden het bovenal van belang 

dat we elkaar ontmoeten. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de dienst 

op zondag AlKiMoKo. Hier wordt gezongen, gebeden, een verhaal verteld en is er 

aandacht voor de kinderen zelf. 

• Voor kinderen in de crèche leeftijd is er opvang beschikbaar. Hier is een aantal keren 

gebruik van gemaakt. 

• Op 24 december komen de jongeren van de VEJO, de Tienerbijbelkring en de bijbelstudie 

16+ in het Visnet bij elkaar voor een kerstdiner, die verzorgt wordt door de 16+. Daarna 

gaan we met z’n alle naar de kerstnachtdienst in de St. Jan. 

Activiteiten 

Dit waren de activiteiten: klus- en schoonmaakdagen, kerstkaartenactie van de jeugd, de 

kerstpakketten actie voor het buurthuis, kledinginzameling, verbondenheid met stichting 

Blijvende Hulp voor Roemenië, de ‘Open monumentendag’, de Dorcas 

voedselpakkettenactie, mannenweekend en mannenontbijt, vrouwengroep New Eyes, 

gemeenteavonden, ledenvergaderingen, rozen uitdelen op Valentijnsdag, de fancy fair, 

Inspiratiedag SZD, muzieksamenkomsten, Kaarsjesavond, Gouda rent bij Kaarslicht, etc. 

 

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 

Als gemeente zijn wij aangesloten bij de ‘Bond van Vrije Evangelische Gemeenten’. In het 

voor- en najaar komen delegaties van de verschillende VEG’en uit heel Nederland samen in 

Bussum. Tijdens de Bondsvergadering in het voorjaar werd er gesproken over de regio-

coaches en bondscoach die men dacht aan te stellen. Tijdens de Bondsvergadering in het 

najaar is de gemeente uit Harkema gastlid geworden van de Bond. 

 

Heerde 

Afgelopen jaar hadden we weer veel terugkerende activiteiten, denk hierbij aan de 

activiteiten rondom Kerst en Pasen: 

 

- Tijdens de 40-dagenperiode wordt er bewust toegeleefd naar Pasen, is er mannen- en 

vrouwenavond en Sing-Inn georganiseerd. Als gemeente is er in deze periode veel aandacht 

voor de lijdenstijd. Er wordt vanuit deze gedachte e.e.a. georganiseerd en onder de 

aandacht gebracht. Ook is er voorafgaand aan Pasen een terugkerende ‘stille week’ met 

iedere avond een korte bijeenkomst. 

 

- De kerststal en kerstmarkt in het weekend 

voor Kerst, met een wandeling langs het 

kerstverhaal en de laagdrempelige 

samenkomst op de laatste zondagavond 

voor Kerst waar naast gemeenteleden ook 

veel mensen van buitenaf komen.  

 

Als gemeente hebben we ook gezamenlijke 

activiteiten, zoals het startweekend in september (2e zondag). De 12-jarigen worden dan 
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welkom geheten in de ochtenddienst en vervolgens hebben we een aantal gezamenlijke 

activiteiten voor jong en oud. Deze dag wordt afgesloten met een dienst in de buitenlucht 

om 15.00 uur in de stal van de Schaapskooi bij Heerde. 

Op de zaterdag in dat weekend hadden we sinds jaar en dag een rommelmarkt, maar 

vanwege teruglopende belangstelling is deze gestopt. Als vervanging werd een ‘VEG feest 

van ontmoeting’ georganiseerd. Deze eerste keer was een groot succes en wordt in 2020 

opnieuw georganiseerd. 

 

Op Hemelvaartsdag organiseren we een dienst in Wapenveld, vanuit onze historie bij de 

molen daar. Deze dienst wordt tegenwoordig samen met de Petruskerk uit Wapenveld 

georganiseerd, een mooie vorm van interkerkelijke samenwerking. 

 

We mogen ons gelukkig prijzen met veel jeugd en activiteiten voor de jeugd. Als afsluiting 

van het seizoen was er ook weer een groot kamp voor jeugd met bijna 100 kinderen en een 

groot aantal begeleiders. 

 

Andere samenwerkingen in Heerde zijn er rondom een interkerkelijke gebedsweek. Er is 

diaconaal overleg (Geleid tot stichting Grip op de Knip) en een Interkerkelijk platvorm die 

een gezamenlijke KR vergadering organiseert en ook door andere activiteiten meer 

samenhang onder kerken tot stand probeert te brengen. 

 

Voor zending en diaconaat is er binnen onze gemeente een aparte werkgroep welke vele 

initiatieven steunt en nieuwe activiteiten ontplooit. Vanuit deze werkgroep en overige 

gemeenteleden is er nauwe betrokkenheid bij projecten in de gemeente/regio, zoals 

Schuldhulpmaatje. Ook over de grens steunen we goede doelen, zoals een project uit 

Angola waar vanuit de gemeente nauwe banden mee zijn. 

 

Van jong tot oud zijn er groepen in de gemeente, denk hierbij aan de kindernevendienst, 

club, catechese, ouderenmiddagen, bijbelstudie, wijkavonden enz. In 2019 zijn we gestart 

met nadenken over de periode vanaf 1 februari 2020, aangezien onze predikant (ds. 

Weststrate) met emeritaat zal gaan. 

 

Iedere dinsdag is er een gebedsmogelijkheid in ons kerkgebouw. Deze wordt door een 

groepje gemeenteleden trouw bezocht. De leiding op deze avonden is ook grotendeels in 

handen van gemeenteleden. Een mooi moment midden in de drukte van alle dag om samen 

te komen en te bidden. 
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Kampen 

We hebben het afgelopen jaar veel mooie diensten mogen vieren, de reguliere zondagse 

erediensten, maar ook bijzondere diensten, we hebben 5 rouwdiensten gehouden, er zijn 2 

kinderen en 1 volwassene gedoopt en 4 mensen hebben belijdenis gedaan. 

In de dienst met eeuwigheidszondag hebben we 5 overledenen herdacht. Vorig jaar zijn er 2 

ledenvergaderingen gehouden. 

 

Ons ledenaantal is in 2019 gedaald. Begin 2019 hadden we 158 leden en 36 vrienden, eind 

2019 154 leden en 34 vrienden. We zien regelmatig bezoekers in de diensten. 

 

In 2019 zijn we begonnen met Jeugd van Toen, een soort catechese voor volwassenen en 

senioren. Tijdens 4 ochtenden ontmoeting en thema’s uit geloof verdiepend leren en 

bespreken onder leiding van onze onze predikant. Ook zijn we begonnen met wijkavonden, 

per wijk 1 avond ontmoeting. Beide activiteiten zijn enthousiast ontvangen. 

Er is een actie ‘Uitzending’ gehouden om geld in te zamelen voor de geluidsinstallatie, de 

website en nieuwe orthopedische schoenen voor onze zendeling Herman Koster. In dit kader 

zijn er paasbroden verkocht en is er een gezamenlijke maaltijd gehouden. De actie heeft 

totaal ruim €1500,- opgebracht. Daarnaast is er voor Herman Koster nog een actie 

gehouden waarbij pepermunt gekocht kon worden. Herman is in september en oktober voor 

verlof in Nederland geweest en op 6 oktober is hem een cheque overhandigd van maar liefst 

€800,-. Daarnaast was ook de tweede collecte tijdens deze dienst voor zijn werk bestemd. 

 

In de ledenvergadering die begin mei gehouden werd, heeft ds. Van der Velde aangekondigd 

dat hij voornemens is in de zomer van 2020 met emeritaat te gaan. Rond deze tijd beëindigt 

hij ook zijn taken bij de CHE te Ede. Br. A. Reitsma stopt aan het eind van 2020 met zijn 

pastorale taken voor onze gemeente. De kerkenraad gaat bezig met het zoeken naar 

opvolgers. In deze vergadering is een nieuwe diaken gekozen en we zijn verheugd dat met 

deze verkiezing de kerkenraad nu compleet is. 

 

Één van de hoogtepunten van vorig jaar was de openluchtdienst van 30 juni, in 

samenwerking met het Leger des Heils en de Baptistengemeente. We hopen samen deze 

jaarlijkse traditie in stand te kunnen houden. Ook voor dit jaar staat er weer een 

openluchtdienst gepland. Onze gemeente heeft aan diverse activiteiten meegedaan, 

bijvoorbeeld de Week van Gebed, de kledingactie voor Oekraïne en we hebben inzamelacties 

gehouden voor de voedselbank. 

 

Op zaterdag 7 september hebben we als start van het kerkelijk jaar een gemeentemiddag 

gehouden op boerderij het Kamper Riet van de familie Vos, in Genemuiden. Er was een high 

tea, een wandeling over het belevingspad, spelletjes, samenzang. Het was een prachtige 

middag waarin we volop genoten hebben van Gods schepping. We zijn het jaar begonnen 

met het jaarthema ‘Vertel het maar! Ontmoeten rondom, met en in de Bijbel; 

 

Ons maandblad Contact werd al jaren naar volle tevredenheid gemaakt door Drukpunt uit 

Kampen, helaas hebben zij besloten per juli 2019 te stoppen met het verzorgen van dit 

soort drukwerk. Gelukkig hebben we nu Drukkerij Van den Berg uit Kampen bereid 

gevonden deze taak over te nemen, de overgang is heel goed verlopen. 

 

De kerkenraad heeft het afgelopen jaar 11 reguliere vergaderingen gehouden, die in een 

prettige sfeer verliepen, iedereen kan zijn zegje doen over allerlei onderwerpen. 
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Veel leden en vrienden werken binnen onze gemeente mee om alles te kunnen laten draaien 

zoals het moet. Sommigen zijn meer op de voorgrond, anderen wat minder zichtbaar, maar 

zeker niet minder belangrijk. We zijn bij met de vele taken die uitgevoerd worden. 

 

Wij mogen terugzien op een jaar waarin wij als gemeente Gods rijke zegen hebben mogen 

ervaren. Het was goed om samen Gods lof te zingen en samen te zijn onder de verkondiging 

van het Evangelie en het Avondmaal te vieren. Wij voelen ons gezegend. 

 

Leeuwarden  

We hadden dit jaar een prachtig nieuw begin met een nieuwe voorganger! Op 

zondagmiddag 3 februari 2019 was er een feestelijke bevestigingsdienst van onze nieuwe 

pastoraal gemeentelijk werker, broeder Gooitzen Riemersma. 

Geweldig om weer een anker te hebben om houvast bij te vinden, een kompas die meehelpt 

de koers uit te zetten en de vaart in het gemeentelijk werk te houden en te versnellen. 

 

Wel waren en zijn er zorgen om het feit dat steeds minder mensen de taken vervullen die er 

zijn maar dit ‘probleem’ zal de meesten van jullie bekend in de oren klinken, maar we 

hebben met elkaar besloten om ons hier niet door te laten leiden, maar ons te focussen op 

een goede tijd die we met elkaar mogen doorbrengen. 

 

Leeuwarden heeft een plan bedacht om de betrokkenheid van ieder lid naar voren te laten 

komen: 

Er zijn groepen gevormd van gemeenteleden waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn en 

de leden van zo’n groep zijn gevraagd om een beetje voor elkaar te zorgen; een kaartje als 

er iemand ziek is, bemoediging nodig heeft, als een jongere bijv. examen moet doen, enz. 

Ook wordt er verwacht dat iedere groep in een bepaald kwartaal een activiteit voor de hele 

gemeente verzorgt of een kerkdienst invult. 

We gaan na dit jaar inventariseren of dit gelukt is en ik zal jullie in de rondgang van 2020 

hier over vertellen. 

 

We kunnen wel stellen dat we met elkaar een goed 2019 hebben meegemaakt met een 

goed begin en hoop voor de toekomst onder leiding van onze trouwe God die niet laat varen 

wat Zijn Hand is begonnen! 

 

Meppel  
De Vrije Evangelische Gemeente Meppel heeft weer een goed jaar achter de rug. Wij zijn 

een ouderen gemeente en richten ons daarom ook op deze doelgroep. Maar doen ook wel 

aan jongerenwerk in Meppel. Wij timmeren veel aan de weg en trekken iedere keer weer 

50+ers.  

 

Wij houden zo 4 maal per jaar een Sing-Inn op zondagavond met bekende organisten zoals 

bijvoorbeeld Wilbert Magré. Deze avonden worden heel goed bezocht door heel veel 

buitenstaanders (de kerk zit dan vol). Hierdoor worden sommigen nieuwsgierig en bezoeken 

soms een ochtenddienst en blijven hangen. Zo groeit de gemeente door aanwas van de 50+ 

groep. Mensen voelen zich thuis en komen terug. Ze worden vriend van de gemeente en 

sluiten zich op een later tijdstip echt bij ons aan, als lid. Hier zijn wij blij mee.  

Ook houden wij jaarlijks twee kindermiddagen, in de voor- en najaarsvakantie, hier komen 

ongeveer 30 kinderen op af die we niet kennen, het zijn leuke middagen die we kunnen 

geven.  
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Tevens hebben wij onze kerstnachtdienst die een begrip is geworden in de Meppeler 

samenleving. Velen kunnen zich hier onopmerkzaam aansluiten en zo weer weggaan. We 

kennen niet-kerkelijken uit de buurt die dit echt en trouw doen, al vele jaren, zo zijn we ook 

een zendingsgemeente.   

 

Komend zomer willen we ook een dienst in dit zelfde park gaan houden, misschien bereiken 

wij daar deze doelgroep nogmaals maar op een geheel andere manier.  

We hebben een beleidsplan dat vooral gericht is op uitbouwen van de gemeente en daar zijn 

wij eigenlijk al druk mee bezig. We zijn bijvoorbeeld bezig met een Kerk-Café voor leden en 

vrienden die iemand mee kunnen nemen om een gezellige middag te hebben. Er is vrije 

inloop en het wordt goed bezocht door kerkgangers en onbekenden.  

 

Ook heeft Meppel een ouderenmiddag voor de doelgroep die ’s avonds niet meer de deur uit 

kan, er zijn gebedsmomenten, een vrouwengroep. Al met al veel activiteiten voor een kleine 

gemeente met 55 leden. Zaaien doet oogsten. Wij in Meppel zien de toekomst nog zonnig in.  

 

Ook zullen we met moeilijkheden te maken krijgen (bijv. financiën) maar we komen nog 

steeds goed uit, gelukkig. Daarom we verwachten het van de Heer. 

 

Nieuwvliet  

Voor u ligt al weer een jaarverslag met onder andere een reeks opsommingen van wat we 

gedaan hebben in 2019. Beetje zakelijk maar best goed om terug te blikken. Sommige 

dingen waren we weer vergeten en een aantal andere zaken zouden we zelf heel anders 

geregeld hebben, maar ‘zo ging het nu eenmaal’. In zijn algemeenheid kan gezegd worden 

dat onze planning en uitvoering redelijk in elkaar overlopen. Er zijn veel zaken waar we 

dankbaar over mogen zijn als we terugzien op het afgelopen jaar, maar er zijn ook zorgen in 

de gemeente, in onze regio en in de wereld om ons heen. Meeleven zit hem soms gewoon in 

een kaartje, een schouderklopje of een belletje. Met wederzijds vertrouwen van en naar 

elkaar binnen de gemeente maar vooral vertrouwen op God gaan we een nieuw jaar 

tegemoet. Paulus - natuurlijk niet helemaal te vergelijken - gaf ook aan dat hij het moest 

hebben van vertrouwen van de mensen om hem heen, maar vooral van zijn eigen 

vertrouwen op Gods voorzienigheid* en leiding in zijn leven. Ja, u leest het goed, u moet het 

ook hebben van uw eigen vertrouwen. Ups en downs waren er het afgelopen jaar genoeg in 

de gemeente. Sommigen zijn we al weer vergeten, anderen sloegen diepe wonden, 

lichamelijk maar soms ook geestelijk. Ook in 2019 gaat het door. Laten we blijven 

vertrouwen op onze goede God. Vreemd hé, dat we toch veel zelf bepalen. 

 

Wij zijn ook dit jaar weer blij met geboorte en doop, met gesloten huwelijken, dankbaar met 

de attestatie van mensen die van elders naar onze gemeente zijn overgekomen, wij zijn 

verdrietig met de mensen die iemand hebben verloren en hem of haar enorm missen, wij 

zijn blij met de inzet van velen; alle vrijwilligers waar we steeds weer een beroep op mogen 

doen.  
 

Er worden tal van activiteiten georganiseerd zoals bidstond, catechisatie, bijbelstudie, 

jeugdclubs, kindernevendienst en crèche. 

Wat de bijzondere diensten betreft hebben we de conferenties en de gezamenlijke diensten 

met de PKN kerken in de regio.  

Via de ledschermen waarop de liturgie, de liederen de lezingen, de mededelingen, 

collectedoel alsmede een afbeelding bij de overdenking biedt visuele ondersteuning. 
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Bij de oogstdienst staan er fruitbakjes voor zieken en ouderen, die weggebracht worden 

door de gemeenteleden. Dit versterkt het onderlinge contact. 

 

De kindernevendienst hield samen met de kindernevendienst van de Hervormde Gemeente 

Nieuwvliet een herdertjestocht door het dorp waarbij ook mensen uit het dorp zelf aan 

meewerkten. 

 
Er wordt goed gebruik gemaakt van de digitale 

gebedskring om voor mensen te bidden. We werken wel 

met een wachtwoord met het oog op de wet van de 

privacy. Hiernaast hebben we de pastoraatsgroep die de 

mensen bezoekt naast de leden van de kerkenraad en de 

voorganger. 

 

In de Stille Week willen we aan de mensen die langs ons 

kerkgebouw rijden laten weten dat Jezus voor ons aan 

het Kruis gestorven is en met Pasen gedenken we Zijn 

Opstanding. 

 
  

In de Zomer worden 3 zomerzangavonden georganiseerd, waarvan één Johannes de Heer 

avond. Deze worden zeer druk bezocht. Ze zijn laagdrempelig en trekken veel mensen uit de 

regio, toeristen en randkerkelijken. Dit is eigenlijk onze manier van ‘Kerkproeverij’ 

geworden. 

We mogen met dankbaarheid terugzien op een gezegend jaar voor onze gemeente en de 

mensen die hier bij betrokken waren. 
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Nijverdal 

We zijn gelukkig met een fulltime voorganger/predikant! Onze jeugdwerker heeft per zomer 

2019 zijn parttime baan bij ons beëindigd. We danken hem hartelijk voor zijn werk de 

afgelopen 3 jaar in onze gemeente, o.a. programma’s maken voor de leiding. 

Er worden het jaar rond veel activiteiten georganiseerd, voor jong en oud(er) 

 

In het bestuur hadden we in 2019 alleen een vacature voor voorzitter van de sectie 

Beheren. In 2020 moeten we naast genoemde vacature op zoek naar een nieuwe secretaris 

én een  voorzitter van de sectie Dienen. Daarnaast zoeken we nog mensen voor het 

jeugdwerk. We doen het werk met de mensen die mee willen doen, en die betrokken willen 

zijn bij de gemeente. Dat zijn er nog best veel, maar wel wordt de gemiddelde leeftijd 

steeds hoger. 

 

De Kerkenraad vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is er drie maal per seizoen het 

Kernoverleg, waarin de meer inhoudelijke zaken over hoe we geloven en naar buiten willen 

treden worden behandeld en voorstellen opgesteld worden ter besluitvorming in de 

kerkenraad. Deze werkwijze bevalt goed, en wordt wel elk jaar geëvalueerd. 

We zijn aanwezig geweest bij de intredediensten van voorgangers in de Protestantse 

Gemeenten in Nijverdal en Hellendoorn, alsook bij afscheidsdiensten. 

Daarnaast hebben we de laatste kerkdiensten van de VEG Enschede, Velp en Oude Pekela 

bijgewoond. 

 

De gemeente Hellendoorn stelt een kerkenvisie op: hoe gaan we om met de kerkgebouwen 

richting de toekomst, met steeds kleiner wordende geloofsgemeenschappen (behalve één, 

de Volle Evangelie Gemeente). Kerken worden uitgenodigd mee te praten en wij doen dat 

van harte! 

 

We zijn een Fairtrade gemeente en onze kerk is een gemeentelijk monument. Daarnaast zijn 

we een regenboogkerk en zijn we aangemeld bij wijdekerk.nl. Dit betekent dat ook LHBT-ers 

bij ons van harte welkom zijn als lid. 

 

De inrichting van het Vischnet en leerkamer is verder afgerond en heeft met sierletters op 

de deuren van de diverse ruimtes de finishing touch gekregen. Per januari 2019 zijn de 

tarieven voor huur van ruimtes meer in lijn gebracht met de huren bij overige 

kerkgebouwen. Verder is de voortuin van de kosterswoning vernieuwd.  

Het gemeenteblad bestaat ruim 75 jaar! Er wordt nagedacht over het toekomstbestendig 

maken van drukwerk en over een upgrade van het gemeenteblad. 

 

Er is geen vrijwilligersavond georganiseerd in 2019; deze staat gepland voor het voorjaar 

2020. Wel was er in het voorjaar een stamppottenbuffet, deze is ook gehouden voorafgaand 

aan de ledenvergadering op 11 november. De laatste is gehouden om aan de vraag van de 

leden tegemoet te komen om de ledenvergaderingen anders in te richten, bijvoorbeeld met 

eerst samen te eten. 

De ledenvergaderingen in het voor- en najaar zijn met 55 aanwezige leden goed bezocht en 

vinden plaats in een open en fijne sfeer. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten over 

de toekomst van onze gemeente. 

 

In februari zijn we na een dienst voor Jong en Oud met een groep van ongeveer 20 mensen 

na afloop van de dienst wezen schaatsen in Deventer. 
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De Stille week en de Paasviering 

waren weer intens en indrukwekkend, 

o.a. door het bloemenkruis op 1e 

Paasdag, wat na afloop van de dienst 

naar buiten wordt gebracht, waarna 

een Paaslied wordt gezongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bezinningsmiddag voor alle ambtsdragers heeft op 12 oktober plaatsgevonden. 

Gesproken is over fragmenten uit de 1e brief van Petrus en uit het boek van Stefan Paas: 

Vreemdelingen en priesters. 

 

Ook in oktober heeft de lokale omroep HOi–tv een kerkdienst vanuit ons kerkgebouw 

uitgezonden en is er een vervolgavond geweest hoe we (nog meer) gastvrije gemeente 

kunnen zijn. 

 

De Jeugdkerk heeft een eigen Instagram account! 

 

22 november 2019 in onze VEG-Nijverdal heerlijk samen snert met o.a. roggebrood en spek 

gegeten. Daarna met de aanwezigen gekeken en nagepraat over de film van het boek van 

Franca Treur: 'Dorsvloer vol confetti'. Was zéker de moeite waard! Met dank aan Henk en 

Erna van Leeuwen. 
 

Er is verder nog heel veel georganiseerd in het afgelopen jaar. Een resumé leidt langs de 

volgende activiteiten:  

- Week van Gebed voor de eenheid van de kerken, 

- project 40dagentijd voor Kerk in Actie,  

- de offerblokken bij de uitgangen van de kerk, voor goede doelen veraf en dichterbij,  

- de clubmiddagen van de Tweede Jeugd en de 60-plussers, de mannenleesgroep, de 

vrouwengespreksgroep, de volwassencatechese, het Leerhuis,  

- de inzameling voor de voedselbank bij de Maaltijd voor de Heer,  

- het verjaardagsfonds voor Lesbos, kamp Moria, 

- intermuzikaal elke 1e donderdag van de maand, interkerkelijk verzoekplatenprogramma, 

- wandelingen van Op weg in de stilte,  

- de kerstcollecte voor de jeugd,  

- de kledinginzameling voor de Oekraïne met in 2019 weer heel veel opbrengst,  

- de jong en oud diensten georganiseerd door jeugdwerker en leiding KIK en Jeugdkerk,  
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- kanotocht en American lunch op 30 juni 2019, na afloop van de ochtenddienst, 

- de Paas- en kerstgroetenactie van Amnesty door de werkgroep werelddiaconaat,  

- het missionair jeugdwerk met o.a. een concert in het Centrum, 

- de acties via Gert en Gerrie Bladder voor vluchtelingen in Moria op Lesbos,  

- de kerkproeverij met 15 gasten in november, waarbij er vooraf in de kerk koffie en thee 

kon worden gedronken, 

- Paas- en pinkstergroeten vanuit de kerk,  

- bijeenkomst voor gastheren en gastvrouwen eind oktober, als vervolg op die in oktober 

2018,  

- het gemeentekoor dat ruim 80 jaar bestaat, en met hoogtijdagen meewerkte aan de 

diensten, o.a. bij Kerst, Pasen en Zondag Voleinding, 

- de voorzanggroep die een aantal keren meewerkte aan diensten in de kerk, o.a. in de 

Stille week,  

- de 40dagentijd- en adventskalender die beschikbaar is voor leden,  

- oude spullen inleveren voor KiA in het Vischnet,  

- verkoop fairtrade producten op biddag,  

- de kerstpakkettenactie vanuit de Raad van Kerken, 

- en de schrijfacties van Amnesty International.  

 

Ook werd er weer voor vele goede doelen ingezameld via de 2e collectes in de diensten. Bij 

de collectes volgen we ook het schema van de SZD. We dragen als gemeente veel bij aan 

het werk van de SZD en de Bond, o.a. door vertegenwoordiging in diverse werkgroepen, en 

aanwezigheid bij alle regio- en Bondsvergaderingen. Een commissie Bondszaken adviseert 

de Kerkenraad. 

 

De diensten met Kerst en Pasen zijn het best bezocht en ook de dienst op Zondag 

Voleinding, waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht. 

 

Wij werken samen in de plaatselijke raad van kerken met de 10 kerken in onze woonplaats, 

met oecumenische vieringen en geloofsgesprekken. Maar ook met 650 kerstpakketten en 

paasbroden voor de minima. We vieren, in een prettige samenwerking, de avonddiensten 

met de Protestantse Gemeente Nijverdal, periodiek wisselend van kerkgebouw en 

voorganger. Tijdens Bruisend Nijverdal (begin september) wordt er vanuit de Raad van 

Kerken een open tentdienst georganiseerd op het marktplein. Deze dienst met muziek wordt 

door zo’n 1000 mensen bezocht. 

 

Samen zijn we gemeente van Christus. Dat we ook in 2020 een zegen op ons werk mogen 

ervaren. 

 

Nunspeet – geen bijdrage 

 

Oostelijk Flevoland – geen bijdrage 
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Oude Bildtzijl 

In onze VEG kunnen we weer met een dankbaar gevoel terugzien naar het jaar 2019.  

Elke zondag mochten we in Oudebildtzijl weer bij elkaar komen om Gods woord te horen. 

Naast onze eigen predikant, inmiddels met de status consulent, hadden we weer 

verschillende voorgangers. Deels van binnen de Bond maar ook vanuit andere 

kerkgenootschappen.  

In de zomervakantie hielden we gezamenlijke zomerdiensten met de Hervormde Kerk te 

Vrouwenparochie. Daarnaast waren er een aantal gezamenlijke IKO-diensten, ook samen 

met deze Hervormde Gemeente. 

In juni hadden we een tentdienst op de zondag na het dorpsfeest. De dienst was samen met 

de Protestantse Gemeente Mariëngaarde uit Hallum. Het was prachtig weer en het was ook 

een feestelijke dienst m.m.v. het muziekkorps Excelsior uit Oudebildtzijl.  

Op 25 december was er een kerstviering met medewerking van de zondagsschool, die een 

heel mooi kerstspel opvoerden. Daags ervoor op 24 december was er een kerstnachtdienst 

in het café. 

We hielden dit jaar ook weer groot-huisbezoek. Daarnaast kregen een aantal leden 

persoonlijk huisbezoek. De zondagschool komt, m.u.v. van de vakanties, elke zondag bijeen, 

het aantal kinderen is helaas klein en niet ieder komt regelmatig. 

We hadden dit jaar maandelijks zgn. Hart&Syl diensten. Dit zijn laagdrempelige diensten 

speciaal bedoeld voor jonge gezinnen met kinderen. Een enthousiaste groep jongere leden 

bereidt deze diensten voor. Het zijn vlottere diensten, meer opwekking met begeleiding van 

een band en een piano. Het Woord is kort maar krachtig en spreekt heus wel aan. Tot nu toe 

zie je meer mensen bij deze diensten. Via de Hart&Syl diensten proberen we deze mensen 

ook bij de kerk te betrekken. 

Toch spreken deze diensten niet alle ouderen aan, zij blijven meer voorstander van en 

vasthouden aan de ‘ouderwetse’ kerkdienst met een gedegen preek. 

We hebben een drietal gebedsavonden georganiseerd, helaas was de belangstelling niet 

groot. 

In de eerste helft van het jaar hadden we nog tienerclubs, met tieners uit het gehele dorp, 

ook van niet kerkgaande ouders. Na vakantie lukte dat niet meer, wel kwamen eigen tieners 

nu en dan wel bijeen. 

We zijn een streekgemeente, ouders uit andere dorpen namens de kinderen wel mee naar 

de zondagsschool/ kindernevendienst, die kinderen zie je niet op tienerclubs bij ons, soms 

nog wel in eigen dorp.  

We zijn een vergrijzende gemeente en zijn blij met de beperkte groep zeer actieve jongere 

leden.  

Hoewel onze gemeente dit jaar ook verdriet, ziekte en zorg kende, mogen we toch dankbaar 

zijn.  

We danken de Here voor de zegen en liefde die we het afgelopen jaar weer mochten 

ontvangen. 

 

Rotterdam 

De jaarverslagen komen in het geval van onze gemeente ieder jaar wel ongeveer op 

hetzelfde neer. Ook in dit verslag zouden we weer kunnen vermelden dankbaar te zijn dat 

de kerkdiensten doorgang kunnen vinden, dat er bidstond is, dat de diaconie goede 

projecten ondersteunt en dat we ons intensief richten op ons kerk en buurtwerk. Door het 

wegvallen van de medewerkers van het kerk en buurtwerk is het werk jammer genoeg voor 

een deel stil komen te liggen. Hieruit blijkt maar weer eens hoe we in ons hele kerkelijk 

werk afhankelijk zijn van menskracht. 
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Ook zou een heel verslag gevuld kunnen worden met het beschrijven van het proces waarin 

wij bezig zijn om samen met een projectontwikkelaar het kerkgebouw te slopen en op deze 

plaats nieuwbouw te laten verrijzen waarin wij, Petrakerk, een nieuw kerkelijk onderkomen 

kunnen krijgen. Hierover valt waarschijnlijk de komende jaren nog genoeg te vermelden. 

 

   

Dit jaar kiezen we er echter voor om in ons jaarverslag eens het accent te leggen op een 

samenbindend element uit onze kring van leden en vrienden en op de aanpassingen in de 

kerkzaal. 

Al vele jaren gaan wij met de hele gemeente en iedereen die zich hierbij wil aansluiten 

(vrienden uit het kerk en buurtwerk en van het inloophuis) één dag per jaar op reis. Omwille 

van de vele ouderen, voor wie dit de meest comfortabele manier is, maken we jaarlijks een 

bootreis. We kunnen vertrekken vanuit Rotterdam, iedereen kan gemakkelijk tot vlak bij de 

boot komen en verder hoeft er de hele dag niet meer in- of uitgestapt te worden. 

Dit jaar hebben we met en mooie grote partyboot gevaren tot aan de Noordzee/ Hoek van 

Holland. We bereikten bijna ons doel, maar niet helemaal. Juist deze dag was er een 

oefening om de waterkering te testen. Zo kwamen we dus net niet bij ons geplande 

eindpunt. Maar zoiets heeft geen enkele invloed op de sfeer. Het is verrijkend en mooi om 

elkaar een hele dag in alle rust te kunnen spreken, elkaar te ontmoeten, met elkaar te eten 

en op een ontspannen manier met elkaar om te gaan. Sommigen blijven binnen en anderen 

kunnen heerlijk op het dek zitten. We hadden weer veel geluk met het mooie zonnige weer. 

Zo’n gemeente uitstapje is zeker een aanrader. 

Een in veel kerken herkenbaar probleem is het gegeven dat mensen verspreid door de hele 

zaal zitten, de kerk leeg lijkt en het voor de predikanten ook niet prettig is tegen zo veel 

lege stoelen op de eerste rijen aan te kijken. Wij hebben de eerste 5 rijen banken uit de 

kerk gesloopt en hebben deze vervangen door comfortabele gestoffeerde stoelen. We 

hebben de gemeente gevraagd om op de eerste rijen plaats te nemen en… het werkt. We 

zitten nu veel meer bij elkaar, de kerk lijkt minder leeg en de predikant heeft, omdat we 

meer naar voren zitten, beter contact met de bezoekers.  

Wij danken God voor zijn hulp en zegen in het afgelopen jaar en bidden om zijn 

aanwezigheid voor het werk dat wacht. 

 

Veendam  

De Æ-kerk in Veendam is onderkomen van de Vrije Evangelische Gemeente. Zij ontvangt 

haar kerkgangers twee keer per maand. Dit is vanwege het klein aantal leden van onze 

gemeente en de beperkte verbintenis daaraan van haar voorganger ds. S. van de Vrie.  
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In 2019 heeft de gemeente een aantal activiteiten binnen en buiten onze gemeente en 

verschillend van aard ontplooid.  

 

Zo hebben wij zitting in de plaatselijke Raad van Kerken. Onder haar auspiciën worden 

tijdens de 40-dagentijd in Veendam, Wildervank, Muntendam en Ommelanderwijk/ 

Zuidwending vastenmaaltijden georganiseerd. De opbrengst van de collecten bij deze 

maaltijden was dit jaar voor projecten van KiA. Onze gemeente nam de verzorging van één 

maaltijd voor haar rekening. Daarnaast wordt rond die tijd een gezamenlijke Vastenkalender 

uitgebracht. De oplage hiervan is gegroeid van 200 stuks in 2018 naar 280 stuks voor dit 

jaar. Ook nemen we deel aan de acties in Vorming&Toerusting. Hierin ontwikkelen we met 

de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken, gemeenten en de RK-parochie verschillende 

activiteiten en leeravonden die toegankelijk zijn voor iedereen. Verder namen we deel in 

andere activiteiten binnen de Raad van Kerken zoals: Dienst van de Eenheid, 

Wereldgebedsdag en een vesper in de Vredesweek.  

 

De vieringen in de Stille Week waren i.s.m. de Protestantse Gemeente en de VEG te Oude 

Pekela. De laatste jaren gaan verschillende Veendammers naar Oude Pekela om daar Witte 

Donderdag en de Paaswake te beleven. Daarom werden de twee vieringen in Oude Pekela 

en die op Goede Vrijdag in Veendam zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In de 40dagentijd 

was er weer een inzameling van goederen voor de plaatselijke Voedselbank en was dit jaar 

vooral gericht op kinderen die te kort komen. 

 

De drie Groninger Vrije Evangelische Gemeenten hebben dit jaar weer een gezamenlijke 

stamppotmaaltijd gehouden. Na aftrek van de kosten was de opbrengst voor de 

zendingsondersteuning van onze zustergemeenten in Oekraïne. 

 

In september werd het seizoen 2019/ 2020 begonnen met een viering en een start van een 

nieuw thema. Dit jaar is het thema: ‘Een goed verhaal’. In de Bijbel staan veel ‘goede’ 

verhalen, waar we kracht, troost en inspiratie uit mogen halen voor ons leven van alledag, 

verhalen die onze levensgeschiedenis kleur en inhoud geven. De eerlijkheid gebiedt te 

zeggen dat er naast mooie ook lastige verhalen in de Bijbel staan, waar we zo op het eerste 

gezicht niet goed mee uit de voeten kunnen. Met die mooie (en lastige) Bijbelverhalen 

mogen we in het seizoen 2019-2020 samen op weg gaan en ze verbinden aan ons eigen 

verhaal en aan de verhalen die we van anderen horen. We hopen op een leerzaam en 

boeiend seizoen met veel goede verhalen. 

 
 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 

 Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 

 Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen 

 daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen 

 des Heren aangezicht.  

 (Lied 313: 1 uit ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’) 

 

Onze predikant organiseerde in samenwerking met de VEG te Oude Pekela ook voor onze 

gemeente bijbelstudie avonden. We hebben de kledingactie voor Oekraïne, samen met de 

Protestantse Gemeente Veendam, de VEG te Oude Pekela en Winschoten, ook dit jaar weer 

een vervolg gegeven.  

Er worden in Veendam in de verzorgingstehuizen weeksluitingen gehouden waarin ook onze 

predikant haar aandeel heeft en eens per jaar wordt door onze gemeente ook het 

Avondmaal verzorgd.  
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In het verpleegtehuis Veenkade wordt elke zondag een eredienst gehouden. Onze gemeente 

neemt daar 2 á 3 van voor haar rekening en onze gemeente is daar dan aanwezig.  

Onze gemeente heeft zitting in de st. Arm in Arm Veendam e.o., dit is een Stichting vallende 

onder De Arme Kant van Nederland. 

 

Wemeldinge 

En dan is het weer zover, ik ga zitten om het jaarverslag te schrijven en dat begint allereerst 

met het lezen van alle Bazuinen van het afgelopen jaar. Al lezend verwonder ik me over wat 

er allemaal gebeurd en gedaan is in de gemeente.  

  

Zoals ieder jaar was er een Week van Gebed, die goed bezocht werd. De Alpha-cursus 

startte weer en er was een jongerendienst m.m.v. de muziekgroep ‘Hey You’ en de spreker 

was Bart van Nes. 

 

Thema-avond over een moeilijk onderwerp: ‘Homoseksualiteit en de bijbel’. Het was een 

interessante, goed bezochte avond was het gevolg. 

 

De ledenvergadering op 11 maart, die zoals u in de notulen hebt kunnen lezen verliep rustig. 

Twee nieuwe diakenen en een ouderling. Zij allen aanvaarden de roep uit de gemeente, met 

de hulp van God en de leden van de gemeente.  

 

Op 13 maart was het biddag, met een dienst ‘s morgens en ‘s avonds een gezellig samenzijn 

in ‘De Wemel’.  

 

Op 3 april reisde een groep van 14 mensen uit de VEG naar Antwerpen. Ze bezochten de 

Joodse wijk o.l.v. een gids. Heel bijzonder was het diner in het Joodse restaurant met een 

koosjere maaltijd. Op 7 april een kinderdienst. De kerk was afgeladen vol, maar wat een 

vrolijke dienst. ’s Avonds een Praisedienst. De stille week met iedere avond bijbellezingen en 

op Witte Donderdag een avondmaal viering. Op Paasmorgen was er eerst een Paasontbijt 

met heel veel mensen en daarna de belijdenisdienst waarin 3 mensen belijdenis deden en 

een getuigenis van hun geloof aflegden.  

 

Vanaf deze maand zijn er regelmatig 2 leden van de kerkenraad op het plein aanwezig na de 

dienst. Op 12 mei was de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Als kerkenraad zijn we 

nu weer voltallig. Op 18 mei het broederontbijt, van horen zeggen, was het bijzonder fijn  

om als mannen onder elkaar te zijn. 

 

Op 2 juni een dienst waarin Christian Verwoerd voor ons zong. Wat een mooie en 

aansprekende teksten had hij. Dan 9 juni Pinksteren, een mooie gezegende dienst.  

Op 24 juni een thema-avond over ‘Geweld in het Oude Testament’, hoe verhoudt dit zich tot 

een liefdevolle God, goed onderwerp, want ook wij leven in een tijd vol geweld. 

 

Er zijn in juli en augustus geen bijzondere diensten en velen van ons vieren deze maanden 

hun vakantie. In onze zustergemeente Goes nam ds. Van de Wetering afscheid, hij was 

consulent van onze gemeente. Op de laatste dag van augustus begin van het startweekend, 

thema: ‘Handen ineen’. Een gezellig samen zijn op het kerkplein, met spelletjes en samen 

barbecueën.  

De startzondag was 1 september, er was een muzikale verrassing, de kerkenraad zong de 

gemeente toe met 2 ingestudeerde liederen. Op 7 september de gebedswandeling door 

Wemeldinge. In september zijn we ook gestart met de opvang van baby’s en kleine kinderen 

in de Consistorie. 
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Op 6 oktober was er een Praisedienst en de conferentie begon op zaterdagavond 12 oktober. 

Maartje, Lucia en Christian zorgden voor het muzikale gedeelte en ds. Van Campen voor het 

geestelijke. Zondagmorgen sprak ds. Karelse en was er muzikale begeleiding door de 

Country Jail Band en Geerten en Mirjam. Zondagavond sloot Ds. Janno van den Ende de 

reeks en het koor, Happy Voices, zorgde voor de muziek. Actie schoenendoos, waar de hele 

gemeente aan mee werkt om de dozen te vullen. Dan een mooie gebeurtenis op 23 oktober,  

er werd weer een baby geboren in de gemeente. 

 

We gaan een beamer gebruiken in de diensten, best bijzonder en het biedt veel 

mogelijkheden.  

 

Op 24 november herdachten we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Op 27 

november was het Dankdag met een morgendienst en ’s avonds een gezellig samen zijn in 

de Wemel, en 23 november was er een mannenontbijt in De Zaaier. 

 

Zoals altijd december een drukke maand vol kerstvieringen. Op 17 december doen we voor 

de eerste keer mee aan de lichtjestocht van het dorp. In onze kerk zingt een ‘engelenkoor’ 

de mensen toe die langs komen. Wat hebben de zangers en de luisteraars genoten.  

Dan 22 december ’s morgens een dienst waarin 2 mensen zouden zingen, maar door ziekte 

niet konden, in hun plaats zong het ‘engelenkoor’ nog een keer. Het gemeente kerstfeest 

met het gezamenlijk eten blijft een succes. Op 24 december de kerstnachtdienst samen met 

de Protestantse Kerk Wemeldinge en tot slot de kerstviering op 25 december.  

 

Als je alles zo bij elkaar ziet een hele lijst en dan is er ook nog de wekelijkse Bidstond, het 

maandelijkse ouderencontact, de middag- en avond vrouwengroepen. De helpers bij Preek 

en Taart. De Bazuin wordt gemaakt en verspreidt. De financiën bijgehouden. De bloemen 

worden zondags, met Pinksteren en Kerst bezorgd. Verjaardagskaarten worden verstuurd, 

de kosters zijn actief, de kerk wordt schoongemaakt en waarschijnlijk vergeet ik nu nog heel 

veel. We willen iedereen bedanken die hun steentje bijdraagt, maar in de eerste plaats 

mogen we God danken voor alle zegeningen in het afgelopen jaar. 

 

Winschoten 

Een voorrecht was het elke eerste dag van de week samen te mogen komen. 

De lofzang die mocht gebracht worden, het gebed en de woorden van dank en troost. Het 

woord van vrede en belofte dat met ons meegaat. Het was goed gemeente van de Heer te 

mogen en te willen zijn. Elkaar zo mogelijk steunend, samen werkend. 

Dit van harte ook met andere geloofsgemeenschappen. 

We noemen de diensten met het korps van het Leger des Heils in Winschoten, het project 

Schuldhulpmaatje, de Voedselbank Winschoten e.o., inloop dag bij de nacht van Sodom, 

gebedsavonden, oecumenische diensten en weeksluitingen in diverse tehuizen. 

Dankbaar dat wij met anderen iets mogen en kunnen betekenen voor de ander en elkaar. 

In het afgelopen jaar konden we opnieuw dozen meegeven voor wat kort bestempeld wordt 

als ‘de Oekraïne’. Voor Dorcas zamelden we in, als ook voor de plaatselijke voedselbank. 

Woorden van dank zijn er voor hen die konden voorgaan in onze erediensten. Maar zeker 

ook dank voor de muzikale begeleiders die de gemeentezang tot vreugdevol beleven 

brachten. 

 

We herinneren ons het Paasontbijt, de Pinksterdienst, de kerstmiddagbijeenkomst met 

genodigden, de prachtige kerstmorgendienst. Maar ook de 5 mei viering, Israelzondag. 
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Samen ondergingen oud en jong de verrassingstocht. Wat was het goed om bij de maaltijd 

vast te stellen dat we er allemaal waren. 

Concluderend zeggen we, en schrijven we: Een goed, moedgevend kalenderjaar. 

Rijk gezegend en vol beloften voor de toekomst.  

Wat komen kan en zal: Onze God, Hij zal er zijn. 

 

We mogen spreken van een goed jaar. In velerlei opzicht. 

Voor het komende kalenderjaar vertrouwen we in Hem Die trouw blijft en zegenen wil en 

kan. Daar leven we van. 

 

Wormerveer 

Inleiding 

Ook in 2019 hebben wij als gemeente ervaren dat wij gedragen zijn en worden door de 

kracht van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.  

Er zijn twee kinderen geboren. Verder hebben wij overlijdensberichten ontvangen van twee 

leden. Wij mogen ook drie nieuwe leden verwelkomen. Onze gemeente telt per 31 december 

2019 111 leden. 

Wij zijn dankbaar dat onze predikant ds. J. de Jong-Buursma in 2019 met zoveel inzet en 

vreugde haar werk in de gemeente doet en velen weet te inspireren. 

 

Kerkdiensten 

Elke zondagmorgen komen wij in alle rust bijeen om God te loven en te danken, voorbede te 

doen voor de nood van de wereld en voor onze eigen gemeente, te lezen in de bijbel en te 

luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, zodat wij bemoedigd de nieuwe week kunnen 

ingaan. Regelmatig mogen wij gasten verwelkomen. 

Tijdens de kerkdienst hebben de kinderen en tieners hun eigen dienst; ze maken daar 

kennis met de verhalen uit de Bijbel. Ook in de crèche wordt een bijbelverhaal verteld en 

een knutselwerkje gemaakt. 

De kinderen en tieners verlaten de kerkzaal aan het begin van de dienst, meestal na het 

gebed; voor de slotzang komen kinderen en tieners terug. De tieners blijven in de dienst, als 

onze predikant voorgaat. 

Onze muziek/ zanggroep ‘Reflection’ werkt circa tien keer aan een dienst mee. 

Omdat wij de ontmoeting van gemeenteleden en gasten erg belangrijk vinden, is er elke 

zondag na de dienst voor iedereen een kopje koffie of thee; dan ontmoeten wij elkaar en 

‘praten wij even bij’. Ook gasten vinden het fijn om op deze manier met ons kennis te 

maken en wij mogen op informele wijze onze gasten ontmoeten. 

In zes diensten hebben wij het avondmaal mogen vieren. Ook is de Paascyclus gehouden, 

geleid door ds. J. de Jong-Buursma. 

 

Speciale diensten en activiteiten 

Onze gemeente probeert ook buiten de eigen kring te kijken. 

Zo maken wij deel uit van de Gezamenlijke Kerken Wormerveer. De gezamenlijke kerken 

Wormerveer organiseren jaarlijks diverse activiteiten. Allereerst inloop ‘De Steeg’, waarin 

enkele gemeenteleden actief zijn. Doordat ‘De Steeg’ per 1 juli 2019 stopt, omdat de 

pastorie van de RK-parochie niet langer beschikbaar is, is gezocht naar een nieuwe locatie. 

Deze wordt gevonden in ‘De Kosterij’, het wijkgebouw van de PKN-gemeente. De inloop 

start per 1 september 2019 onder de naam ‘De Nieuwe Steeg’. Al heel snel weten bekende 

en onbekende gasten de inloop te vinden. 
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Daarnaast worden onder auspiciën van de Gezamenlijke Kerken Wormerveer aan het begin 

van de zomervakantie drie sport- en spelmiddagen georganiseerd; doordat kinderen uit de 

wijk hiernaar toekomen, maken ook volwassenen kennis met wat ons beweegt om deze 

activiteiten te organiseren. 

Eind september is de Vredesdienst, georganiseerd door ICS ‘De Toermalijn’; hierbij is de 

Gezamenlijke Kerken ook betrokken. 

In plaats van de kerstsamenzang in een van de kerken, wordt een groot Kerst-event 

georganiseerd op het Marktplein te Wormerveer. Naast medewerking van de Zandprinses 

treden Ruach Worship en het GKW-koor ‘Unanimity’ op. Doel is om het publiek in aanraking 

te brengen met het (kerst)evangelie. We mogen de conclusie trekken dat deze happening 

boven verwachting geslaagd is. Al is het maar dat wij door de intensieve samenwerking 

tijdens de voorbereidingen elkaar als kerken beter hebben leren kennen. 

 
Met de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wijngaard’ te Wormer en de Vrije Evangelische 

Gemeente Zaandam houden wij drie maal een mannenontbijt op zaterdagmorgen. Eerst is er 

de ontmoeting van mannen tijdens het ontbijt; daarna is er een spreker. De drie gemeenten 

organiseren het mannenontbijt bij toerbeurt. 

Daarnaast organiseren wij met de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wijngaard’ de Alpha-

cursus. 

 

In de eigen gemeente gebeurt er heel veel  

Van 20 t/m 27 januari doen we mee met de ‘Week van het Gebed’. De doordeweekse 

vieringen houden we samen met de NGK-kerk ‘De Wijngaard’. Fijn om in verbondenheid met 

mensen van over de hele wereld te zingen en te danken en te bidden rond het thema ‘Recht 

voor ogen’. 

Van 1 t/m 3 maart hebben we ons gemeenteweekend, met als thema ONTMOETING. Op 

vrijdagavond is er een cabaretvoorstelling van Ruud Walinga. Zaterdagmiddag staat in het 

teken van ‘Leer je wereld kennen’. Drie verhalen van mensen over de wereld dichtbij of 

veraf, waarbij zij zich nauw betrokken voelen. Zaterdagavond brengt Elmar Hofstee een 

goochelprogramma voor jong en oud, waarin evangelisatie en gemeenteopbouw op een 

speelse manier aan de orde komen. Daarna is er voor liefhebbers een film. Zondagmorgen is 

er een gezinsdienst met als thema ‘Gods trouw door de jaren heen’. 

Medio april is de Stille week; dan herdenken wij op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag het lijden en sterven van onze Heer Jezus en zien wij uit naar het feest van Pasen. 

Het thema is ‘De weg van Jezus gaan’. Op 21 april mogen wij het feest van de opstanding 

vieren, met als thema ‘Met eigen ogen’.  

Op 15 september is de startzondag. De dag staat in het teken van ‘luisteren’-‘horen’, naar 

aanleiding van het jaarthema ‘Een aantrekkelijke gemeente is een gemeente met een 

luisterend oor’. 

Op 6 oktober zijn werkers uit de Oekraïne in ons midden om te vertellen over hun leven en 

werk. Over en weer fijne contacten. 

Op 3 november begroeten wij ds. C. Crouwel in de dienst. Zij is sinds begin 2019 secretaris 

van de Raad van Kerken en doet ter kennismaking een ‘pelgrimage’ langs de verschillende 

kerkgenootschappen. 

Op 15 november is er een jeugddienst. Dit in nauwe samenwerking tussen onze 

jeugddienstcommissie en Cornerstone. Voorganger is Jonne Knevel en de muzikale 

medewerking is van ‘Purpose Praise’. 
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Op 24 november herdenken wij hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 

In de adventstijd steekt elke zondag aan het begin van de dienst een kind een kaars aan op 

het adventsstuk. Ook heeft de kindernevendienst het advent- en kerstproject. 

Op 15 december is ’s avonds de Candlelight-dienst. Broeder Harm Jager leidt de dienst met 

medewerking een aantal gemeenteleden. Een fijne inleiding op het kerstfeest.  

Op 22 december ‘s morgens vieren wij het kinderkerstfeest; fijn dat de leiding van de 

kindernevendienst zich zó inzet voor de kinderen! 

Op kerstmorgen wordt de dienst geleid door broeder Harm Jager. 

Op 29 december hebben wij als gemeente in de dienst stilgestaan bij de overgang van 2019 

naar 2020. 

Tenslotte wil ik de bijbelstudie/ bidstond noemen. Behalve in de zomerperiode is er eens per 

twee weken op woensdagavond bijbelstudie/bidstond. Wij zijn erg dankbaar dat er elke keer 

een vaste groep gemeenteleden aanwezig is. Wij beginnen altijd met de bidstond; 

aansluitend is er bijbelstudie. 

In oktober is er een herstart van de GemeenteGroeiGroepen. Maandelijks komen op 

zondagavond twee GGG’s bij elkaar en op donderdagmiddag één GGG. Naast de ontmoeting 

en het elkaar beter leren kennen is er het geloofsgesprek, naar aanleiding van het boekje 

‘Sterk en moedig als Jozua’.  

In het najaar is er een serie van drie thema-avonden over de betekenis van Maranatha, 

geleid door prof. dr. W. Ouweneel. 

 

Werkgroepen/activiteiten 

Zoals gezegd, in onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd; dit is mogelijk 

dankzij de inzet van een groot aantal mensen. De hoeveelheid activiteiten is te veel om 

allemaal te benoemen. Wel willen wij hieronder alle werkgroepen/ activiteiten noemen en 

door het noemen hiervan alle mensen die zich hiervoor inzetten bedanken: de regelaars van 

de autodienst, evenals de chauffeurs; gastvrouwen/gastheren van De Steeg; de 

gastvrouwen/ gastheren van inloop ’t Anker’; de organisten; de commissie van beheer; de 

koster (wat zouden wij zonder onze Eduard zijn!); het pastoraal team; de leiding van de 

kindernevendienst; de ‘oppasmoeders’ in de crèche; de vertegenwoordigers van onze 

gemeente in de Gezamenlijke Kerken Wormerveer; de leiding van MINI-VEJO en VEJO en 

tienerdienst; jeugddienstcommissie; de initiatiefgroep; de makers van het maandblad; de 

webmaster van de website; de mensen van de schoonmaakploeg; de contactpersonen voor 

zending en diaconaat; de organisatoren van de kledingactie Oekraïne; vertegenwoordigers 

bij de Bond; de leiding van de Alpha-cursus; werkers van de beamer en het geluid; de 

gespreksleiding van de gemeentegroeigroepen; de gespreksleiding van de bijbelstudie/ 

bidstond, ...... De ‘.………….’ staan voor de mensen en activiteiten die wellicht vergeten zijn. 

 

Dank 

Dit jaarverslag sluit ik af met dank voor Gods genade. Wij mogen een levende gemeente 

zijn. God zorgt voor ons en daar zijn wij dankbaar voor! Ook in 2019 mogen wij weten dat 

God ons wil zegenen en leiden.  

 

Yerseke 

Overleden 

In onze gemeente zijn het afgelopen jaar twee belijdende leden en één kerkvriend 

overleden, allen zijn zij vanuit onze kerk door broeder Schakel met een afscheidsdienst 

herdacht. 
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In het kort nog een terugblik op de Jaarvergadering van vorig jaar 

- in de bloemen werden gezet, Gerard Dronkers voor de ruim 170 keren die hij voorging in 

onze gemeente, de leiding had in de bidstonden, was vele jaren ouderling, deed en doet nu 

nog steeds de overdenkingen in Moerzicht. 

- Bloemen waren er ook voor Mieke van der Hart voor de vele jaren schoonmaak en 

onderhoud van kerk en jeugdgebouw. 

- Els Stein kreeg ook een bijzondere erkenning en herdenking voor haar 25 jaar 

kosterschap. 

Hoogtepunt in de vergadering was wel dat Johan Padmos en Kees Zuijdwegt unaniem 

werden herkozen en herbenoemd als ouderling in onze gemeente . 

 

Zendingswerken 

Door de Fam. Longkumer in Noordoost India en de fam. Barendse Kampala – Oeganda, dit 

zijn zendelingen die door onze gemeente worden gesteund. 

 

Stichting 1976 en onderhoud 

Is een deelorganisatie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Wij 

ontvingen van de Stichting een subsidie van €3.426,85 voor onderhoudswerk aan de kerk en 

pastorie. Deze keer was het voor de nog hieronder te noemen onderdelen van de elektra 

beveiliging in de kerk en aanpassing elektra voorzieningen op orgel t.b.v. de beeld en 

geluidsinstallatie. 

Uitgevoerd is de renovatie en herinrichting elektrische installatie kerk, met een geheel 

nieuwe meterkast inventaris samen met een extra groep en een installatie met aardlek 

voorziening. 

Op de orgelverdieping zijn samen 13 stopcontacten (i.p.v. 1 w.c.d.) en diverse schakelaars 

aangebracht voor alle audio en visio technische apparatuur. 

Tevens is door een deskundige de gehele kerk en jeugdgebouw op een veilige elektrische 

installatie onderzocht en doorgemeten, waar nodig zijn diverse gebreken aangepast. 

Nu het algemeen bekend is dat de subsidieverlener St. 1976 ,waarvan wij meerdere malen 

mooie bedragen aan subsidie hebben mogen ontvangen, per 31 december 2019 is  

beëindigd, hebben wij toch nog een verzoek aan hun gericht deel te mogen maken aan de 

verdeling van het nog resterende vermogen van de Stichting, met indiening van onze meer 

jaren begroting. Ons verzoek is in goede orde ontvangen en half februari van dit jaar krijgen 

wij hierover een antwoord. 

 

Kerkenraad 

De kerkenraad bestaat slechts uit 2 personen, wat zij voor werk moeten verzetten om de 

gehele VEG Yerseke te runnen grenst aan het ongelofelijke, zij moeten in woord en daad wel 

ongelofelijk sterk zijn en bijzonder worden gezegend in en met hun werk. Tijdens de 

vergaderingen wordt de kerkenraad bijgestaan door onze voorganger met Henk van der Hart 

als notulist en Piet Dronkers als secretaris. 

 

Bijzondere bijeenkomsten dit jaar 

- 13 januari 2019 is de kindernevendienst weer opgestart o.l.v. Dinet – Connie – Anneque 

en Joke Lindenberg. 

- Week van Gebed was er van 21 tot 26 januari. 

- 27 januari 2019 vond de intrededienst plaats van onze nieuwe voorganger br. Schakel. 

Ruim 70 genodigden samen met onze eigen leden en vrienden waren getuige van de 

feestelijke inzegening in een volle kerk. 

- Op 6 en 7 februari was er weer de jaarlijkse conferentie met de sprekers ds. Van der Velde 

en Ds. Glashouwer. 
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Op de eerste dag was er medewerking van het Urker mannenkwartet in een opvallend volle 

kerk. De tweede dag was er de medewerking van het Jong dameskoor Shira. 

- 10 maart gezamenlijke school/ kerkdienst in de Hervormde Kerk Biddag. 

- 13 maart Paasjubel, 21 april, vanaf vroeg in de morgen om 7.00 uur met samenzang op 

verschillende  plaatsen hier in het dorp 

- Gemeente Paasontbijt, zondag morgen 21 april in het jeugdgebouw. 

- Er waren weer diensten met begeleiding van diverse  zangkoren en muziek 

- 8 mei was er een thema-vond met als inleider van ds. Karelse, zijn thema was Leven 

vanuit de opstandingskracht van Christus. 

- 11 mei auto – bloesemrit, deelname van 24 personen met aansluitend een gezamenlijke 

maaltijd in het jeugdgebouw. 

- 12 mei muzikale fruitmand in de morgendienst 

- 1 juni, een delegatie van onze gemeente was in Houten voor overleg met ds. Sjaak 

Weststrate en Henk van Dam om te spreken over de toekomst van onze gemeente, zij 

hebben ruime ervaring met de gemeente Zwolle, Heerde en Meppel, het was een leerzame 

dag. 

- 17 augustus Mosseldag, samen met de Rehoboth Gemeente was er een marktkraam voor 

de kerk met evangelisatie materiaal, de kerk was open met een doorlopende power point 

beelden presentatie, orgelmuziek en buiten waren amateur schilders aan het werk, 

gastdames en gastheren van onze gemeente waren er voor de begeleiding van de 

bezoekers. 

- 13 tot 16 augustus, de vakantie bijbel week georganiseerd door de gezamenlijke kerken 

In september is de twee wekelijkse huiskring bijeenkomsten weer gestart. 

- 7 september, start van het nieuwe kerkelijk jaar met ruim 30 aanwezigen, samen genoten 

wij thuis bij de fam. Padmos van een uitgebreide maaltijd met o.a. mosselen en andere 

lekkernijen  vanwege het weersgesteldheid werd het tuinfeest binnen gevierd. 

- 29 september, Kerkproeverij, hiervoor was een flyeractie met uitnodiging voor alle 

vrienden en bekenden 

- 17 november, muzikale fruitmand in de morgendienst. 

- 27 november Dankdag, een week voor de Dankdag is er door vrijwilligers bij alle bewoners 

in geheel Yerseke een z.g. postkaart bezorgd met als hoofdtekst ‘Dank God in alles’. 

- Zondag 22 december was er weer de kerstbijeenkomst voor alle leden en vrienden met na 

de dienst gezamenlijk eten. Verrassend was de grote opkomst, de kerk was weer bijna vol. 

- Open kerk, iedere dinsdagmorgen voor een ieder die behoefte aan een gesprek of even in 

stilte alleen wil zijn, aanwezig is dan naar behoefte ook broeder Schakel in de consistorie. 

 

Er waren ook weer diverse acties in het afgelopen jaar 

- Eerste zondag van de maand voedselbank 

- In april kleding en goederen actie 

- In november actie schoenendoos 

- In december oliebollen en kerststol verkoop, een actie van de gezamenlijke kerken t.b.v. 

het vluchtelingenwerk. 

 

Algemene mededelingen leden en vrienden 

Verheugd zijn wij met een aantal nieuwe kerkvrienden die zich hebben aangemeld, evenzo 

met een aantal nieuwe jonge gezinnen. Volgens het kerkbestand zijn er per 1 januari 2020 - 

46 belijdende leden en zijn ingeschreven 21 vaste kerkvrienden.  

 

Dit jaar kunnen geen meldingen worden gemaakt van geboorten – doop en huwelijk in onze 

gemeente 
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Dank  

Namens de kerkenraad worden allen dank gezegd voor de inzet en het werk wat in het 

afgelopen jaar voor de Vrije Evangelische Gemeente heeft mogen doen, we kunnen terug 

zien in alle opzichten op een gezegend jaar 2019. 

 

  
Tuinfeest   Intrededienst  

Zwolle  

In het afgelopen jaar is weer veel gebeurd en we mogen terugkijken op een voorspoedig en 

gezegend jaar. De wekelijkse diensten werden goed bezocht en het woord van onze God 

vloeide rijkelijk. Met onze vaste voorgangers en gastsprekers kunnen wij terug kijken op een 

gevarieerde en kleurrijke invulling van Zijn boodschap aan onze gemeente.  

Zowel ouderen, maar ook voor de jeugd van de groepen 1 t/m 8 was er weer veel te 

beleven. 

 

Ook in 2019 waren er diverse momenten met andere christelijke gemeenten in de wijk. Zo 

was er kanselruil waaraan de Baptisten gemeente, het Leger des Heils en Christus Centraal  

meededen. Ook waren er interactieve diensten samen met de Sionskerk. Samen met Youth 

for Christ vierden we de afsluiting van het Sonrise vakantie project voor de jeugd in onze 

wijk Dieze-Oost. 

 

In September werden twee kerkenraadsleden bevestigd. De gemeente kwam afgelopen jaar 

3 maal in een ledenvergadering bijeen. De gebruikelijke voor- en najaarsleden 

vergaderingen en een extra vergadering voor de verkiezing van een ambtsdrager. We kijken 

terug op constructieve en vergaderingen waarin door de leden werd meegedacht over allerlei 

zaken die voor de gemeente van belang zijn. 

 

We begonnen het jaar onder het thema ;lets connect’ en voor het nieuw seizoen 2019-2020 

is er gekozen voor ‘Een heilig (t)huis’. In werkgroepen, gemeentekringen en diensten 

hebben we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 

Het was al jaren lang de traditie om rondom de Kerst activiteiten voor de wijk te ontplooien. 

De belangstelling liep achteruit en er is gezocht naar een andere meer missionaire activiteit 

passend in deze tijd. Dit monde uit in een kerstmarkt voor de wijk. Kerstspullen, kleding 

werden voor een habbekrats verkocht, kinderen konden jongleren en werden geschminkt. 

De kerk was open en een wensboom gevuld door de gasten. Muzikale omlijsting was er van 

een koor Crossfire o.l.v. een eigen gemeentelid. We mogen terugkijken op een geslaagde 

activiteit voor de buurt. 
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Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin het beleidsplan 2016-2019 afliep en er 

voorbereidingen werden getroffen voor een nieuw beleidsplan. Een werkgroep is hiermee 

aan de slag gegaan en hoopt dat begin 2020 af te ronden waarna het aan de leden in de 

voorjaarsvergadering zal worden voorgelegd. 

Invulling werd gegeven aan het besluit van de ledenvergadering om voor 3 projecten de 

collectegelden te besteden. Als een rode draad liep door het jaar heen al de projecten die te 

maken hebben met het nieuwe dak voor de kapel. Alle registers werden open getrokken om 

geld binnen te halen voor dit doel. Spaarkapelletjes, rommelmarkt, boeken en kledingbeurs, 

appels plukken en winteractie. Dit is een greep uit de vele activiteiten die op poten zijn 

gezet voor het dak. 

 

We zijn dankbaar en blij dat we zoveel steun en bemoediging hebben ervaren vanuit 

VEGemeenten, die helaas gezien hun ledenaantal hebben besloten hun deuren te sluiten. De 

VEG Velp, Enschede en Apeldoorn hebben een groot deel van de benodigde gelden voor ons 

dak toegezegd en/ of overgemaakt. Bijzonder dat daardoor het Woord van onze Heer en 

Heiland in Zwolle mag blijven klinken. Naast vreugde volle momenten waren er ook droevige 

momenten waarin we ons verdriet met elkaar konden delen zoals geboorte van kinderen en 

het verwelkomen van nieuwe leden, maar ook door het overlijden van dierbaren. 

In Heerde ervaren wij dat Gods zegen onuitputtelijk is. 


