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Jaarverslag Baptistengemeente Deventer 
 
Als voorzitter van de raad wil ik het jaarverslag van de gemeente schrij-
ven. Het verslag over het jaar 2015. In dit jaar is er weer veel gebeurd. 
We zijn en blijven een dynamische gemeenschap.  
Een gemeenschap die onderdeel wil zijn van Gods Koninkrijk, deel wil uit-
maken van de maatschappij, een warme liefdevolle groep mensen die 
zorg dragen voor elkaar en voor andere buiten onze gemeenschap.  
En van die gemeenschap mag ik deel uitmaken. 
Wat is er dan allemaal gebeurd? Genoeg….en misschien ook 
niet….misschien nog te weinig voor God geleefd? 
In het afgelopen jaar hebben we een weloverwogen keus gemaakt als ge-
meente om onze voorganger voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Hij 
is verhuisd naar Deventer en heeft ook in het kerkgebouw zijn ‘intrek’ ge-
nomen. 
In het afgelopen jaar hebben we drie doopdiensten meegemaakt, L. en G. 
en E. De laatste als jongste lid ooit in onze gemeente. Het was een feest 
om mee te maken. 
In het afgelopen jaar zijn we gestart met de Alpha cursus, veelal in sa-
menwerking met de 3GK. Zelf heb ik de eerste ronde meegedaan. Wat 
een feest, mooie mensen, heerlijk eten, geweldige ontmoetingen met el-
kaar, maar bovenal een ontmoeting voor velen met God. 
In het afgelopen jaar zijn er kinderen opgedragen, kinderen geboren, 
mensen binnengekomen en helaas is een oude zuster uit onze gemeente 
overleden. Zij heeft haar plek ingenomen in het nieuwe Jeruzalem. Er was 
in vele gezinnen en families blijdschap, maar ook verdriet. Zelf hebben we 
dit aan de lijve ondervonden. Een kindje uit onze familie, wiens opa zo 
plotseling overleed, zei: Dood is rot !! 
en ja dat is het. Dood is rot.  Maar als we geloven dat Jezus voor onze 
zonden is gestorven en opgestaan, dan is de dood overwonnen en zien 
we onze geliefden weer 
In het afgelopen jaar hebben we wederom verkiezingen voor een nieuw 
raadslid gehad. In januari ben ik, ondergetekende, ingezegend als nieuw 
raadslid nadat er een wijziging van het huishoudelijk reglement werd 
goedgekeurd. We hebben afscheid genomen van M.H. als raadslid.  
Aan het eind van het jaar hebben we wederom verkiezingen gehouden, 
helaas niet met het beoogde of gewenste resultaat. Voorlopig moeten we 
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met z’n vieren verder. 
In het afgelopen jaar ………ja er is zoveel gebeurd in het afgelopen jaar. 
We hebben van een paar mensen afscheid genomen en nieuwe mensen 
welkom geheten. 
Voor het komend jaar : bidden we en verwachten we dat onze God grote 
dingen wil gaan doen in onze gemeente en in ieder van ons persoonlijk. 
Hij is de Heer van onze gemeente. Zijn zoon, Jezus, is onze Redder, onze 
Schuilplaats. De Heilige Geest wil ons inspireren. Wij bidden en vragen 
steeds om zijn aanwezigheid. 
Laat je / u inspireren en VERWACHT grote dingen in het leven. 
In het komend jaar zien we uit naar de wederkomst van Jezus. De wereld 
brandt, de mensen zijn op de vlucht… Hij komt spoedig, Maranatha. 
Namens de raad, 
T.S. 

 
 
Jaarverslag Taakveld Kinderwerk 
 
Kinderen in het gezin van God. Elke maand leren we samen met de ge-
meente een nieuw kinderlied en wordt een zegen voor de jarigen gebeden 
in de dienst. Ook op de vijfde zondag van de maand is er ook aandacht 
voor hen wanneer zij in de dienst zitten. 
We zijn dankbaar voor het groeiend kindertal. Afgelopen jaar zijn we 
gegroeid naar 35 kinderen. Ook  mochten we regelmatig gastkinderen wel-
kom heten. 
Het kindertal van de crèche staat eind dit jaar op 10. Tijdens de dienst 
spelen de kinderen samen. Aan de tafel drinken ze samen een bekertje 
ranja , zingen ze liedjes en luisteren naar het verhaal van het themaboekje 
van de maand. Daarna kunnen ze een kleurplaat van het verhaal invullen 
of weer gaan spelen. De allerjongsten kunnen een dutje doen en de ande-
re kinderen een spelletje kiezen of luisteren naar een verhaaltje. Het is erg 
gezellig. 
Het blijft een puzzel om elke zondag twee mensen te kunnen inroosteren 
en daarom zijn we blij dat naast de moeders en ook enkele vaders, J.T., 
I.en N. meedraaien en A. en E. in de zomer willen helpen.  
De kinderclub telt 11 kinderen. Van de leiding heeft E. de stap naar de 
zondagschool gemaakt en L. is weer bij de kinderclub gekomen. Wij, P.,S., 
S., T. en ondergetekende zijn blij met de helpende handen van H., I., H.P. 
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en L. Na de zomer zijn we weer begonnen met de verhalen uit het O.T.  
Het is fijn met de kinderen te zingen, te bidden en hen te vertellen wie 
God is en over het leven van Jezus, Zijn Zoon. Omdat het een kinderclub 
is, is er veel tijd om te knutselen, samen te bouwen of een spel te spelen. 
De nadruk ligt op het samen doen en samenzijn. Het is fijn om de kinde-
ren te volgen in hun ontwikkeling en groei in het gezin van God.  
We hebben nu 14 kinderen bij de zondagschool. De opkomst wisselt 
wel. Dat is jammer, want in het programma wordt elke zondag een Bijbel-
boek behandeld. Het zijn leerzame ochtenden met veel interactie en de 
kinderen worden vertrouwd gemaakt met hun eigen Bijbel door teksten op 
te zoeken, er over na te denken en het geschrevene te plaatsen in die 
tijd. Ze leren in het O.T. hoe God met Zijn volk op weg is en over het le-
ven van Jezus in het N.T. We zijn erg blij dat Leo de lessen schrijft en sa-
men met zijn Annet, en Martin en Erika met haar Bart de kinderen de gro-
te lijnen van een Bijbelboek vertellen.  
Naast de crèche, kinderclub en zondagschool kunnen we nu plannen ma-
ken voor een tienerclub. 
H. B. is nu onze enige tiener maar eind dit jaar zijn E.en R. 12 jaar gewor-
den. E. draait, samen met B. haar man, sinds de zomervakantie mee in 
het team van de zondagschool, zodat zij nu al contact op kan bouwen met 
de tieners. Ook zijn er nu leuke, gezellige middagen gepland voor de kids 
van de zondagsschool om de onderlinge band op te bouwen. P. is de trek-
ker van deze activiteiten. Zo hebben ze al een gezellige middag op de Ule-
belt en in De Scheg doorgebracht. Dikke pret voor de kinderen maar ook 
voor de ouders die meegingen.  
Het afgelopen jaar heeft ook in het teken van interne verhuizing ge-
staan. 
Onze voorganger heeft de consistorie betrokken en daarom moest de zon-
dagschool verhuizen. We kwamen tot het besluit dat de kinderclub naast 
de crèche zou komen en de zondagschool op de bovenverdieping bleef. 
Gevolg: een ingrijpende verbouwing van de benedenzaal. B. en G. B. heb-
ben daar een tussenwand geplaatst met een deur erin. Zo ontstond er een 
mooie ruimte voor de kinderclub en een slaapruimte voor de allerjong-
sten. De kinderclub is inmiddels een vrolijke gezellige plek geworden door-
dat er vrijwilligers actief hebben geschilderd en schoongemaakt. Ook han-
gen er nu panelen aan de wand om het geluid te dempen. Inmiddels voe-
len de kinderen en leiding zich ook thuis op de nieuwe plek. 
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We leven in een rijk land. We kunnen delen van onze rijkdom. 
Daarom sparen de kinderen elke zondag voor Josue. Hij woont samen 
met zijn moeder en zusje en oma in Colombia. Elke maand wordt een vast 
bedrag overgemaakt naar Compassion, zodat Josue naar school kan, waar 
hij ook Bijbelonderricht krijgt. Als we post van hem ontvangen geeft hij 
altijd een Bijbeltekst door. Mede door de geslaagde Koekjesactie van de 
kinderen krijgt hij een kerstgeschenk: in overleg met zijn moeder wordt 
het bedrag besteed. Afgelopen jaar heeft hij een nieuwe fiets en een eigen 
bed gekregen. 
Onze zendingsactie Schoenmaatje gezocht is ook goed verlopen. In 
september hebben de kinderen met hun ouders  een schoenendoos gevuld 
met schoolspullen en speelgoed voor kinderen in Afrika die het veel minder 
hebben dan zij. De dozen waren prachtig versierd. Mooi om zo een cadeau 
te geven. 
 
Het startweekend had als thema Relaties. Zo ontstond het idee voor  het 
Mystery Plan. Kinderen van de zondagschool hebben bijna drie maanden 
gecorrespondeerd met één van de 50 plussers in de gemeente en moesten 
gaandeweg ontdekken  wie die persoon was. Eind november was de ont-
knoping. Een leuke en geslaagde actie. Ook hier bleek weer dat sommige 
kinderen heel slim en creatief zijn in het spel. 
In de Paasdienst konden de kinderen met juf S. samen ontdekken wat 
Pasen is. 
Op Kerstavond is het spel YOU GOT TALENT, bedacht door A.B., opge-
voerd. Alle kinderen deden mee. Tijdens de uitvoering bleek dat iedereen 
in het kerstevangelie een speciaal talent heeft gekregen van God de Heer. 
Allen hebben zij ook het Kind in de kribbe ontmoet en getuigden daarvan. 
Ere zij God. Het was een feestelijk avond voor jong en oud. De mensen in 
de zaal hebben genoten van het vele jonge talent in de gemeente. 
We mogen terugkijken op een rijk gezegend jaar. God zegent ons met 
nieuw leven, groei en toekomst, kinderen, die we van onze Heer mogen 
vertellen en  vertrouwd mogen maken met Zijn Woord. We bidden dat zij 
hun identiteit In Jezus mogen vinden. 
Met dank aan en namens alle medewerkers, L. K. 
 

2016. 
In maart en oktober hebben we elk jaar een halfjaarlijkse vergadering. 
Daarin wordt gezamenlijk afgesproken wat we gaan doen met bijvoorbeeld 
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Pasen en Kerst, acties die we willen houden. Praten over wat beter kan of 
wat we anders willen gaan doen. 
Er is contact met E. over voorbereidingen van de tienergroep. Die start na 
de zomer 2017 . Dan is er een mooi groepje tieners die naar de middelba-
re school gaan. 
 
 

Jaarverslag Ouderencontact 
 
Het ouderencontact is een leuke groep mensen, die één keer per maand 
samenkomen in de kerkzaal. 
Samen delen, samen luisteren naar de inleiding, samen af en toe een spel 
doen en samen een kaartje sturen, naar wie we denken, die dat nodig 
heeft of jarig is. 
We gaan een keer met elkaar op stap of hebben een gezamenlijke stamp-
potmaaltijd, maar bovenal vinden we het belangrijk elkaar te ontmoeten, 
waar nodig te steunen en ons geloof samen te beleven. 
Helaas wordt onze groep kleiner, omdat de oudste bezoekers niet meer 
kunnen komen. 
We proberen, met hulp van anderen, hen te bezoeken. 
Nieuwe bezoekers zouden we op prijs stellen, ook als ze niet regelmatig 
kunnen, voor nieuwe ideeën staan we open. 
Dus bent u benieuwd, elke derde woensdag van de maand van half drie 
tot half vijf, bent u welkom op de Binnensingel 16. 
J.H., H.P. en G.H. 

 
 
 
 
Jaarverslag Taakveld Gebed 
 
Er was eens een atheïst, die van een berg afviel. Hij kon zich nog net aan 
een graspol vasthouden. Hij bungelde boven een afgrond van 250 meter. 
Hoewel hij niet gelovig was, riep hij tot God. Hij schreeuwde: O God, als U 
er bent, help me. Tot zijn verbazing hoorde hij een stem die zei: “Ik ben 
hier, laat de graspol los en vertrouw op mij”. Hij dacht er heel even over 
na, keek naar beneden, en riep toen: “Is er iemand anders die mij helpen 
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kan”. 
 
Een voorbeeld waar je om moet lachen maar tegelijk ook wel heel herken-
baar. Het geeft ook zo mooi aan wat gebed is. God uitnodigen in je per-
soonlijke situatie te komen, maar vaak herken je dan Zijn antwoord niet 
als Hij komt of je had Hem zelf voorgeschreven hoe Hij behoorde te ant-
woorden …. Enfin. 
 
Jaarverslag taakveld gebed. 
Afgelopen jaar hebben we ook weer vele activiteiten rondom gebed gehad. 
In januari op zaterdag, de dag van vasten en gebed met daarop volgend 
de zondag waarin je een zegen kon ontvangen als “starter” van het nieuwe 
jaar. 
Actief zijn we ook betrokken geweest bij de Alpha-cursus door middel van 
de gebedsketen. Iedere maandagavond, wanneer er Alpha-cursus was, 
werd vanaf vijf uur s’ middags tot tien uur s’ avonds gebeden. Dit werd 
door de medewerkers als zeer waardevol ervaren. 
De zegendienst met Pinksteren.  
 
Verder draaien er twee gebedsgroepen. M.E. heeft in haar gebedsgroep 
bijgehouden waar allemaal voor gebeden is en in het begin van het nieuwe 
jaar hebben we met elkaar kunnen zien hoe geweldig God geantwoord 
heeft op onze gebeden. Zeer bemoedigend. 
 
Verder zijn de gebedsteams iedere zondag voor jullie beschikbaar, ze wil-
len graag voor je bidden. 
 
Hoewel onze gebeden vaak in het verborgene gebeuren, bid ik dat de 
vrucht ervan nog meer zichtbaar zal worden in onze gemeente. 
E.V. 
 

Jaarverslag Taakveld Pastoraat 
 
Een raakvlak met pastoraat heb je al snel. Denk maar aan de groet van de 
gemeente, niet alleen een kleine attentie afgeven maar juist even die aan-
dacht en een praatje. Een bezoek namens ouderencontact en bij de moei-
lijker gesprekken met vertrouwenspersonen, gebedspastoraat, raadsleden 
of onze pastor. Gebedsverzoeken die worden neergelegd bij onze gebeds-
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teams. Mensen die willen groeien in geloof, of zich willen ontwikkelen en 
groeien in gebedspastoraat/bevrijdingspastoraat.  
Een helpende hand bieden waar nodig, zowel binnen als buiten onze ge-
meente, vaak zelfs letterlijk. Omzien naar elkaar in de groeigroepen. Een 
bezoekje bij iemand waarvan jij vindt dat het nodig is, even om de hoek 
kijken, bellen of een kaartje. Contacten, soms oppervlakkig, vaak gezellig 
en bemoedigend, en op basis van vertrouwen op onverwachte momenten 
ook ineens heel diepgaand. 
 
De bedoeling van pastoraat is om elkaar tot een hand en een voet te zijn 
en elkaar vooral in de nabijheid van de Here Jezus te brengen en te hou-
den. En ja, ook in onze gemeente doen zich zeker moeilijke en emotionele 
situaties voor. Waarbij de intensievere gesprekken doorgaans worden ge-
voerd door de voorganger en/of onze raadsleden. Of door gemeenteleden 
die voor bepaalde specifieke kwesties in vertrouwen worden genomen. 
Maar pastoraat mag juist ook heel praktisch zijn, wat kun jij betekenen 
voor een ander, en wat durf je? Probeer tijdens je bezoeken en gesprek-
ken vooral te luisteren, niet alleen naar degene die je bezoekt of belt, 
maar hou vooral ook een lijntje met de Here Jezus, wat wil Hij graag, pro-
beer te luisteren wat je mag zeggen of waarvoor je mag bidden of wat je 
kunt doen, dat is een mooie en zegenrijke manier van hulp bieden. 
 
Regelmatig heb ik contact met de diverse bovenstaande groepen en infor-
meer ik hoe het gaat, en of er nog meer of andere ondersteuning nodig 
is, en zo ja of en hoe we hier in kunnen voorzien.  
Heb ik daarmee alles in de gaten wat er speelt? Ik denk het niet. Moet dat 
dan? Misschien wel niet, er zijn ook situaties die zich met behulp van jullie 
allemaal oplossen. 
Misschien voel je je tekort gedaan na het lezen van het bovenstaande, of 
ben je het er helemaal niet mee eens? Meld het dan a.u.b. bij me, dan ga 
ik daar graag met je over in gesprek. 
 
Zelf ben ik dit jaar gestart met een cursus pastoraat, samen met Lien heel 
gezellig, maar vooral ook heel erg leerzaam en fijn om te doen.  Ik hoop 
er in de toekomst gebruik van de mogen maken.   
Dit jaar zullen er in de gemeente ook een aantal dagdelen worden georga-
niseerd rondom pastoraat en pastorale thema’s zoals zelfzorg wat is het 
en hoe zet je het in, hoe geven we vorm aan pastoraat in de gemeente, 
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en relatie tussen liturgie en pastoraat.  Met andere woorden waarom orga-
niseren we de dingen zoals we ze doen, met als ondertoon zorg voor de 
hele gemeente. Bijeenkomsten met denk ik interessante en leerzame on-
derwerpen. 
Daarnaast is er mogelijk een trainingsdag  met betrekking tot gebed. Hoe 
mooi is het te leren bidden in vrijmoedigheid en vooral verwachtingsvol 
over  de grote daden van God. Doorbidden, voor genezing bidden! Wat 
verwacht je van gebed en hoe sta je er zelf in? Jullie horen er binnenkort 
meer over. 
 
Verder zou ik  het ook geweldig vinden om met een aantal van jullie een 
pastoraal team te kunnen opstarten. Een team van verschillende mensen, 
liefst ook in verschillende leeftijden, met een groot hart voor mensen in 
nood, die regelmatig met elkaar willen overleggen en hulp bieden waar 
nodig. Zou jij daar graag bij betrokken willen worden neem dan a.u.b. con-
tact met me op. 
 
Hartelijke groet, 
I.W. 
 

Jaarverslag Taakveld Diaconie 
 
* Leden van het taakveld zijn inmiddels: 
  L. R., J. D.,  F.de W., en R.de W. 
 
* We zijn tot nu toe eenmaal bij elkaar geweest. 
 
* We hebben tweemaal een avond van de organisatie 'Zorgzame kerk' bij-
gewoond. De avonden zijn positief, maar nog weinig concreet. We wach-
ten nog op de vraag of we officieel aan willen sluiten. Iemand van ons vie-
ren zal afgevaardigde van de Baptistengemeente worden. Vergaderingen 
zullen we zoveel mogelijk in wisselende tweetallen bijwonen. 
 
* Er is tijdelijke financiële ondersteuning gegeven aan een gezin dat niet 
goed rond kon komen. Die ondersteuning is inmiddels afgerond. 
Ook heeft een ex-gemeentelid eenmalig een bedrag gekregen voor de hulp 
aan vluchtelingen op Lesbos. 
En er is een klein bedrag gegaan naar Deventer jongeren die meededen 
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met de actie Serious Request. 
Tenslotte kreeg Present een eenmalige kleine gift. 
 
* We hebben een voorlopig collecterooster voor de eerste helft van 2016 
gemaakt. Dit omdat er ook in de Raad plannen zijn om de doelen kerk en 
Unie niet meer in het rooster op te nemen, maar ons te beperken tot echt 
diaconale doelen. 
We hebben nieuwe ideeën over de collectes, maar willen die eerst aan de 
Raad voorleggen. 
 
 

Jaarverslag Taakveld Groeigroepen 
 

In 2015 waren de groepen wijkgericht ingedeeld, vanuit de visie dat GG 
leden niet alleen Bijbelkennis delen, maar ook hun leven: samen eten, sa-
men dingen doen, elkaar helpen waar nodig, en samen ook iets kunnen 
betekenen voor de wijk. 
 
Het gaat om de volgende zes GG: 

Centrum 1 (L.R.) en 2 (J.T.) 
Colmschate (M.-E.de K.) 
Vijfhoek (B.D.) 
Olst (I.van den B.) 
Diepenveen (E.V.) 

 
In het najaar van 2015 zijn er vier GG die er voor gekozen hebben een 
cursus te volgen samen. Centrum 1 en 2 zijn het Oude Testament ingedo-
ken en Oost 1 en 2 zijn bezig gegaan met gebed voor elkaar. GG Olst ver-
werkt de preken in hun bijeenkomsten. GG Diepenveen is een lang traject 
ingegaan waarin gezocht is naar wat ze nu precies willen. Ze kwamen tot 
het inzicht dat ze als GG graag de gemeente willen dienen en gaan hier-
mee aan de slag als gebedsteam voor (bevrijdings) pastoraat.  
 

Als GG leiders komen we een paar keer per jaar bij elkaar, om elkaars ver-
halen te horen en elkaar te bemoedigen en te inspireren. In het voorjaar 
van 2016 gaan alle GG een zelfde traject in om te oefenen met praten 
over je geloof. Daarna staat het naar buiten kijken op de agenda: waar 
ben je als christen en hoe zou God je daar kunnen gebruiken? En hoe 
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kunnen we je daarop als GG bevragen? 
 

De gemeente als een levend organisme dat groeit en zich continu ontwik-

kelt…Dat is een beetje het doel. Het is zoeken hoe we daarvoor de optima-

le omstandigheden kunnen creëren. Het vraagt iets van onze theologie: 

misschien onze eigen comfortzone uit en denken vanuit de vraag wat God 

allemaal zou willen doen in Deventer. Maar het vraagt ook iets van ons 

geloof: vertrouwen dat God ieder van ons kent, ons wil opbouwen en laten 

groeien tot we steeds meer op hem lijken. Daar hebben we naast God zelf 

anderen voor nodig, maar daarin kunnen ook iets voor anderen betekenen. 

De GroeiGroepen kunnen daarin een cruciale rol in spelen.  

 

D.D. 

 

Jaarverslag Taakveld Onderwijs 
 
Een lerende gemeente 
Als gemeente willen we een leergemeenschap zijn. A learning communi-
ty, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. We staan niet stil, maar er zijn altijd 
mogelijkheden om te groeien. In je geloof, in je visie, in je relaties met 
God en de mensen om je heen, in de dingen die je doet in de gemeente, 
in hoe je als christen in de gemeente en in de samenleving staat. 
 

Jaarthema 2014/15 zoeken 
Voor het jaar 2014-2015 besloten we aan te haken bij het jaarthema van 
de Unie, wat het tweede 
thema van een driejarige cyclus is, namelijk zoeken. Er werd maandelijks 
over het thema gepreekt en in de GG werd het GG materiaal van de Unie 
behandeld. Het was wisselend in hoeverre de GG hier iets mee konden. 
 

Jaarthema 2015/16 volgen  
In het jaar 2015/16 besloten we de cyclus vol te maken met het jaarthema 
‘volgen’, maar zonder het materiaal van de Unie te gebruiken in de GG. Er 
wordt gepreekt vanuit de Bergrede. De GG volgen een cursus of verwer-
ken de preken.  
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In het startweekend werd het jaar geopend met een moment over de ver-
schillende stijlen van geloven. Vind je God vooral in de Bijbel, in gebed, in 
goed doen, in de kracht van de Geest, etc. Het was mooi om te zien hoe 
verschillend we waren en toch één in God. We volgen als diverse groep 
samen één Heer. 
 

Naast de cursussen voor de GG draait ook de alphacursus in de Ontmoe-
ting. Als gemeente zijn we daar sterk bij betrokken door gespreksleiders, 
praatjesmakers, gebedsteam of gastheren/ dames te zijn. We hebben be-
sloten dit een vast onderdeel van het gemeenteleven te maken, waarbij 
de baptistengemeente vooral zal inzetten voor de alphacursus in het voor-
jaar. Die in het najaar wordt onder de hoede genomen van de Ontmoe-
ting/ 3GK. 
 

Daarnaast draait er regelmatig een introductiecursus voor nieuwe mensen 
en een preekcursus voor de mensen die meer willen gaan spreken in de 
gemeente. 
 

Plannen voor 2016 
Vanwege de gevoelde belasting op het gewone GG leven, wil ik voor 
2016/17 de cursussen toch weer loskoppelen van de GG en openstellen 
voor individuen die geïnteresseerd zijn. De alphacursus draait weer begin 
2016. Evangelisatie (activiteiten) is qua planning en begroting onderge-
bracht bij het taakveld onderwijs.  
Naast de alphacursus zullen er ook weer introductie- en andere cursussen 

draaien. Onderwijs doordrenkt alles: de samenkomsten, de cursussen, de 

bijeenkomsten van de GG leiders, de zangleiding, en ga zo maar door. Al 

het onderwijs cirkelt rondom de vraag: wat is er allemaal nodig voor ons 

om hier en nu leerlingen van Jezus te zijn, die een visie voor en impact op 

Deventer hebben? 

D. D. 

 
Jaarverslag Taakveld Facilitair 
 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in en rond het kerkgebouw. 

∗ In augustus heeft de voorganger zijn intrek genomen in de studeer-
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   kamer. Dit had tot gevolg  dat er een verschuiving was van kinder-

clubs en zondagsschool. 

∗ De benedenzaal is opgeknapt en (met behulp van handige mannen, 

vrouwen en kind) in tweeën gesplitst. Hij is inmiddels in gebruik ge-

nomen. 

∗ Er is ook een ventilatie systeem aangebracht waardoor de ruimtes 

minder muf ruiken. 

∗ De ramen in de keuken en de zaal er naast zijn vervangen en voor-

zien van dubbel glas met ventilatie openingen, dit draagt ook weer 

bij aan een beter klimaat. 

∗ De kerkzaal is ook voorzien van dubbel glas. De bovenverdieping is 

gedeeltelijk voorzien van dubbel glas, het resultaat is ook direct 

merkbaar, de thermostaat kan een paar graden lager. 

 

We werden opgeschrikt door het uitvallen van de beamer halverwege een 

dienst, de beamer was niet meer te redden en er moest een nieuwe aan-

geschaft worden. Gelukkig kon dit, met inzet van een paar mensen, binnen 

een week weer opgelost worden. 

 

Het is goed dat er mensen zijn die elke zondag weer beeld, geluid en op-

names verzorgen, dit moeten we koesteren en daarom zijn hun werkplek-

ken nu beter ingericht met bureaustoelen.  

 

Inmiddels is er ook internet beschikbaar in het kerkgebouw, dit is hoofdza-

kelijk voor de voorganger, maar het geeft ook weer meer mogelijkheden 

voor het beamer team. 

 

Halverwege het jaar heeft de raad verzocht om eens te kijken naar de 

staat van het kerkgebouw. Het resultaat hiervan was dat het gebouw in 

redelijke staat werd verklaard, maar wel aandacht nodig heeft. 

Er zijn offertes gemaakt voor verfwerk, timmerwerk en installatie werk.  
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Inmiddels is er al een begin gemaakt met het verfwerk en het plaatsen 

van dubbel glas op de plekken waar dat mogelijk is. De resterende glas 

openingen kunnen evt voorzien worden van voorzetglas. 

Het voegwerk is hersteld en een viertal draairamen zijn vervangen. De 

deuren zijn voorzien van beter deurbeslag.  De doorgerotte profielen op 

de voordeuren zijn vervangen. De komende maanden wordt het verfwerk 

verder afgemaakt en zal in ieder geval de uitstraling van het gebouw een 

stuk beter zijn.  

 

Plannenvoor 2016 (en verder).  

Voor het komende jaar is de vraag wat we nu verder moeten met het ge-

bouw aan de Binnensingel. In de komende ALV zal hier uitgebreid aan-

dacht aan geschonken worden.  De volgende dingen moeten we, voor wat 

betreft onderhoud, overwegen voor de komende jaren: 

∗ De herinrichting van de kerkzaal en hal, hier is inmiddels een plan   

voor gemaakt en de kosten hiervan zijn gedeeltelijk opgenomen in 

de begroting voor dit jaar. 

∗ Aanbrengen van voorzetglas op de plekken waar plaatsing in de 

sponning niet mogelijk is. (zaal boven, Hal beneden). 

∗ Vervangen van de verwarmingsinstallatie. 

  

De laatste maanden is er meer vraag naar het huren van ruimtes in ons 

kerkgebouw dan de jaren hiervoor. Dit leid tot wat verwarring omdat ver-

schillende mensen dit regelen en hier verschillend mee om gaan. Om dub-

bele boekingen en verwarring te voorkomen komt er een digitale agenda. 

Hierin kan gekeken worden of ruimtes beschikbaar zijn. Er komt één con-

tact persoon die dit verder regelt. Er zijn vaste afspraken over bijvoor-

beeld financiële vergoedingen bij verhuur. 

 

Ook dit jaar wil ik de mensen van het geluid, beamer, Woord & Werk, 

zondagsblad, opname, onderhoud, boodschappen, koffietafel en de kos-
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 ters bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

 

Vriendelijk groet, 

B.B. 
 
 

Jaarverslag Financiën 
 
Het jaar 2015 ligt weer achter ons en dan wordt het ook terugkijken op 
financieel gebied. Wat heeft het ons gebracht en wat gaat er in de toe-
komst gebeuren. Een aantal zaken weten we al, zoals het opknappen en 
onderhoud van het gebouw. 
 
Wat de inkomsten betreft zien we dat een aantal begrootte posten niet 
zijn gehaald. De inkomsten van de Vrijwillige Vaste Bijdragen, de collecte 
voor de gemeente en de Unie zijn bij lange na niet gehaald. 
Wat wel mooi is dat de speciale collecte voor het Noodfonds van de Unie 
bijna € 1.900,00 heeft opgebracht; we hebben € 2.000,00 overgemaakt 
naar het Noodfonds.  
Wat ook positief kan worden gezien is dat de giften van de vrienden bijna 
€ 1.000,00 hoger waren dan begroot. 
Verder viel de teruggaaf van de energiebelasting mee. 
Het resultaat voor ondersteuning van Josue is tegengevallen. Er is nog vol-
doende binnengekomen om aan de maandelijkse bijdrage te voldoen en 
we hebben nog een kerstgeschenk van € 200,00 kunnen geven. Wij       
moeten het komende jaar vier euro per maand extra bijdragen aan de 
Stichting Compassion. Er staan busjes in de crèche, de kinderclub, de zon-
dagsschool en in de hal van de kerk. 
Wat de uitgaven betreft zien we dat het ingeschatte negatieve tekort 
ruim is overschreden. 
Een deel komt doordat wij nog een rekening van de Unie voor arbeidson-
geschiktheidsverzekering moesten betalen. Een partij in het geheel had 
vergeten om ons de rekening te sturen. Maar dat is opgelost. 
Afgelopen jaar hebben we ook de verhuiskosten van de voorganger en zijn 
gezin betaald en zijn er wat kosten gemaakt voor het inrichten van de stu-
deerkamer. 
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Verder is de Zondagsschool verhuisd van de voormalige consistorie naar 
het ruimte van de Kinderclub. De Kinderclub is verhuisd naar de beneden-
verdieping, maar daar moest wel een ruimte ingericht worden. 
Tevens is de ventilatie aangepast. Een en ander kost geld. 
Er is een nieuwe beamer aangeschaft in verband met het feit dat de   ou-
de het heeft begeven. 
 
De reserveringen voor het Gebouwfonds, en voor Beeld en Geluid zijn 
aangevuld. 
Verder zijn er bijdragen uit de algemene middelen toegevoegd aan de 
kosten die gemaakt worden voor Drukwerk (Zondagsblad, Woord & Werk 
et cetera) en voor Diaconie en Kinderwerk. 

 

Ons vermogen is het afgelopen jaar met ruim € 30.000,00 geslonken. 
 
De opbrengst van de speciale collecten zijn overgeschreven naar de be-
treffende organisaties. De opbrengsten van deze collecten kunt u lezen in 
ons maandblad onder de rubriek Financiële Barometer. 
 
Aan de vrienden van de gemeente wordt door middel van een brief ver-
antwoording afgelegd van hun giften en bijdragen; de bijdragen van de 
leden van de gemeente vindt u verderop in dit boekje. 
 

Nog een paar opmerkingen: 

Van de 53 betaaleenheden (leden) dragen 45 eenheden bij aan de VVB met ge-

middeld € 738,79 per betaaleenheid. 

Van de 18 betaaleenheden (vrienden) dragen 13 eenheden bij aan de giften met 

een gemiddelde van € 453,46 per betaaleenheid. 

 

D.K. - financieel administrateur 
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 Inkomsten in € Begroting 
2015 

Resultaat 
2015 

Begroting 
2016 

Vrijwillige Vaste Bijdragen 
 
Collecten Gemeentewerk 
 
Paasdankoffer 
 
Kerstdankoffer 
 
Collecten voor Uniewerk 
 
Giften voor het Noodfonds 
 
Giften van vrienden 
 
Opbrengst bankrekeningen 
 
Verhuur gebouw 
 
Onttrekking Res. voorganger 
 
Teruggaaf energiebelasting 
 
Collecte en Giften Compassion 
 
Giften Diversen 
 
Giften Alpha cursus 
 
Bijdrage boodschappen 
 
Giften voor Startweekend 
 
 
 
 
 
 

37.000,00 
 

3.200,00 
 

250,00 
 

250,00 
 

1.500,00 
 
 
 

5.500,00 
 

1.225,00 
 
 
 

6.000,00 
 

850,00 
 

1.000,00 
 
 
 

1.200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.245,67 
 

2.353,16 
 

248,84 
 

265,30 
 

1.074,14 
 

1.869,10 
 

6.443,25 
 

1.225,15 
 

145,00 
 

6.000,00 
 

1.059,00 
 

577,53 
 

342,78 
 

1.094,57 
 

28,00 
 

25,00 

35.000,00 
 

2.500,00 
 

250,00 
 

250,00 
 

1.000,00 
 
 
 

7.500,00 
 

640,00 
 

500,00 
 

6.000,00 
 

1.250,00 
 

400,00 
 
 
 

500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal: 57.975,00 55.996,49 55.790,00 
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Uitgaven in € Begroting 
2015 

Resultaat 
2015 

Begroting 
2016 

Salaris  voorganger 
Reiskostenvergoeding 
Verhuiskosten 
Vergoeding Sprekers 
Vieringen 
Verbouwingskosten 
Onderhoudskosten gebouw 
Vaste lasten gebouw 
Telefoon– Internetkosten 
Gas- water- elektriciteitskosten 
 
Onkosten Startweekend 
 
Onkosten boodschappen 
 
Onkosten voor Beeld en Geluid 
 
Groet van de gemeente 
 
Kosten bankrekeningen 
 
Uniecontributie 
 
Diversen 
Onderhoud Gebouw - Kerkzaal 
Bijdrage voor Gebouwfonds 
Bijdrage voor Intern drukwerk 
Bijdrage Diaconie 
Bijdrage Kinder– en Tienerwerk 
Reservering voor Beeld & Geluid 
 
Onkosten Alpha cursus 
Onderwijs en Alpha cursus 
Giften voor Noodfonds 
Giften en sponsering Compassion 
Giften Diversen 
Saldo 

29.410,00 
2.000,00 

 
3.000,00 

 
 

750,00 
3.000,00 

375,00 
5.500,00 

 
1.500,00 

 
700,00 

 
250,00 

 
300,00 

 
300,00 

 
3.450,00 

 
1.500,00 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

500,00 
 
 

1.500,00 
 
 

550,00 
 

- 3.610,00 

30.161,40 
1.144,18 
4.218,26 
3.046,60 

 
1.609,74 

346,91 
2.939,58 

697,61 
6.513,80 

 
1.820,68 

 
773,74 

 
701,98 

 
155,22 

 
313,23 

 
3.427,72 

 
1.771,75 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

500,00 
 
 

2.621,58 
 

2.000,00 
548,00 
345,00 

- 16.660,49 

30.000,00 
250,00 

 
 

4.650,00 
 

250,00 
3.700,00 

900,00 
7.000,00 

 
 
 

700,00 
 

1.510,00 
 
 
 

300,00 
 

3.300,00 
 
 

37.000,00 
3.500,00 

850,00 
5.000,00 
1.250,00 

500,00 
 
 

3.100,00 
 

400,00 
 

- 48.370,00 
 

Totaal: 57.975,00 55.996,49 55.790,00 
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Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
Giften 
Bijdrage gemeente 

28.186,11 
 

3.500,00 

Groot onderhoud 
 
Saldo 31 dec. 2015 

11.379,84 
 

20.306,27 

Totaal: 31.686,11 Totaal: 31.686,11 

Uitgaven: 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
Giften 
Bijdrage gemeente 

1.949,93 
15,00 

 

Kosten drukwerk 
Copier en onderhoud 
Saldo 31 dec. 2015 

415,88 
737,80 
811,25 

Totaal: 1.964,93 Totaal: 1.964,93 

Uitgaven: 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
Giften 
Bijdrage gemeente 

 1.465,63 
1.814,36 
3.500,00 

Uitkeringen 
 
Saldo 31 dec. 2015 

3.515,00 
 

3.264,99 

Totaal: 6.779.99 Totaal:  6.779,99 

Uitgaven: 

Gebouwfonds in € 

Intern Drukwerk in € 

Diaconie in € 

Kinderwerk in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
Giften 
Bijdrage gemeente 

1.642,99 
 

500,00 

Onkosten 
 
Saldo 31 dec. 2015 

812,26 
 

1.330,73 

Totaal: 2.142,99 Totaal: 2.142,99 

Uitgaven: 
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Reservering Beeld en Geluid in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
 
Bijdrage gemeente 

1.500,00 
 
 

Onttrekken saldo 
 
Saldo 31 dec. 2015 

1.000,00 
 

500,00 

Totaal: 1.500.00 Totaal: 1.500,00 

Uitgaven: 

Reservering Voorganger in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2015 
 
Bijdrage gemeente 

18.250,00 
 
 

Onttrokken 
 
Saldo 31 dec. 2015 

6.000,00 
 

12.250,00 

Totaal: 18.250.00 Totaal: 18.250,00 

Uitgaven: 

Saldi betalingsmiddelen per 31 december 2015 

Saldo in € van: 1 jan. 2015 31 dec. 2015 

Gemeente 
Gebouwfonds 
Drukwerk 
Diaconie 
Jeugdwerk 
Reservering Beeld en Geluid 
Reservering Voorganger 
 

90.323,43 
28.186,11 
1.949,93 
 1.465,63 
1.642,99 
1.500,00 

18.250,00 
 

73.662,94 
20.306,27 

811,25 
3.264,99 
1.330,73 

500,00 
12.250,00 

 

Totaal: 143.318,09 112.126,18 
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