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 Agenda: 
 

1. Opening door Daniël Drost 

2. Opnemen presentielijst 

3. Notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2016 

4. Mededelingen 

5. Ingekomen stukken 

6. Stemmen over verlenging tijdelijke deelname Bart Dekker en 

Frits Schutte aan de raad 

7. - Jaarverslag van de gemeente 

- Korte behandeling Jaarverslagen van de taakvelden 

8. Jaarverslag financiën 

9. Verslag van de kascontrolecommissie 

10. Begroting 

 

Pauze met koffie 

 

11. Presentatie voortgang commissie Gebouw 

12. Presentatie voortgang commissie Statuten en Huishoudelijk  

Reglement 

13. Rondvraag  

14. Sluiting 
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Notulen Jaarvergadering 22 maart 2016 
 
Aanwezig van de leden de volgende broeders en zuster: 
A. Boshoven, S. Schilstra, B. Boshoven, T. Schilstra, M. Schutte, F. Buitenkmap, E. 
Vlieger, M. Knol, H. Siebring, N. Peters, E. van Wijk, A. de Jong, R. de Blok, J. 
Toering, A. Bakker,  B. Vlieger, I. Westerbrink, L. Klein, D. Klein, M. Westerbrink, 
B. Jansen, S. Doeven, J. Doeven, D. de Kleine, H. Peters,  L. Lee, F. Schutte, S. 
Sorensen, M. Hol, H. Groenwold, R. Verdoes, B. Verdoes, M. van Randwijk, B. 
Dekker, A. Drost, D. Drost 
Aanwezig van de vrienden de volgende broeders en zusters: 
L. Rozendal, B. Knol, B. van Wijk, P. Buit, M. Willemsen, H. ten Napel, Ab Mulder, 
Ali Mulder, P. Hildering, K. Neven, 
Met kennisgeving afwezig: 
J. van Haasen, J. Zijlstra, G. Bresser, J. Kruit, R. en F. de Wolf, J. Horstman, S. en 
M. Hoogendijk, C. ten Napel, S. vd Laan, J. Potman, G. en K. Huizing, G. Bosho-
ven, I. van den Berge,  
 
Notulen  
Opening 
Daniel opent de vergadering met het lezen van Efeziers 5 7-20 (wij zijn het 
licht in de wereld). Hij roept op om de vergadering als een manier te zien / 
ervaren om de wil van God te zoeken. Dit vraagt om een open en luiste-
rende houding. Hij gaat voor in gebed.  
Presentie  
De presentielijst en de absentielijst worden opgenomen.  
Notulen  
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd en vastge-
steld.  
Mededelingen 
De voorzitter wil een punt toevoegen aan de agenda, namelijk stemming 
van Annelies. Meerdere mensen hebben hier bezwaar tegen, volgens de 
statuten moet er een brief gestuurd worden om de stemming aan te kon-
digen. Dit punt wordt daarom niet toegevoegd aan de agenda, maar zal op 
een later moment plaatsvinden.  
 

Andere mededeling is dat het taakveld facilitair te groot was geworden, 
waardoor besloten is om dit op te splitsen in een taakveld gebouw en een 
taakveld facilitair. Bert Boshoven is taakveldleider gebouw en Joost Doe-
ven taakveldleider facilitair. Dinant Westerbrink is verantwoordelijk voor 
het onderdeel verhuur. De raad deelt een A4 uit met daarop de  nieuwe 
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taakveldstructuur met bijbehorende leiders.  
Ingekomen stukken 
Er is 1 ingekomen stuk: dit is een brief van Sjouke Schilstra en David de 
Kleine over de uitgevoerde kascontrole en daarin tevens het verzoek om  
Dirk Klein en de raad decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 
A. Jaarverslag van de gemeente 

Leden hebben hier geen commentaar of aanvulling op.  
B. Jaarverslag van de taakvelden:  

Kinderwerk: geen commentaar 
Ouderencontact: geen commentaar 
Gebed: geen commentaar 
Pastoraat: geen commentaar 
Diakonie: geen commentaar 
Groeigroepen: geen commentaar 
Onderwijs: geen commentaar 
Facilitair: geen commentaar 

 

Jaarverslag financiën 
Dirk Klein vraagt of er vragen zijn over het jaarverslag. Als er geen vragen 
zijn, licht Dirk nog toe dat de inkomsten minder zijn dan begroot. Met na-
me de collecte loopt terug. Sjouke vraagt of dit komt doordat de 2e collec-
te eraf is. Dirk geeft aan dat dit meespeelt. En misschien geven mensen 
ook wel minder in de collecte omdat er nu meer leden/vrienden zijn die 
hun VVB hebben verhoogd omdat we een voorganger in dienst genomen 
hebben. Ook is de trend dat mensen steeds minder contant geld op zak 
hebben. Verder merkt iemand op dat er niet alleen meer binnenkomt, 
maar dat we ook meer hebben uitgegeven. De vraag is of dit komt  door-
dat we dat voorgaande jaren te weinig hebben gedaan.  
 

Berend  Vlieger is de afgelopen dagen veel met de financiën van de ge-
meente bezig geweest en hij wil graag toevoegen wat hem is opgevallen. 
We geven per jaar € 20.000 meer uit dan er binnenkomt en de VVB wordt 
steeds minder. Hij doet daarom een oproep. We zijn een verantwoorde-
lijkheid naar Daniël/gezin Drost aangegaan, dit was een geestelijke zaak. 
Maar op deze manier kunnen we dat max. 4 jaar volhouden.  
 

Verslag van de kascontrolecommissie  
Door middel van applaus wordt de penningmeester decharge verleend. Hij 
wordt bedankt door de voorzitter voor zijn vele werk. Hij wil graag na de 
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vakantie stoppen. De raad gaat op zoek naar een opvolger, maar vraagt 
bij deze of de leden hierover na willen denken wie dit zou willen overne-
men. Ook de raad wordt  
decharge verleend door middel van applaus over het gevoerde beleid en 
hoe de financiën zijn gevoerd.  
 

Bespreking gebouw en visie gemeente 
Daniel houdt een inleiding. Er is namelijk een flink bedrag begroot voor 
onderhoud van het gebouw. De raad vindt het belangrijk om niet alleen te 
gaan stemmen over dit onderhoud, maar ons standpunt met betrekking tot 
het gebouw ook te linken aan onze visie als gemeente. Welke optie helpt 
ons het meest om onze visie vorm te geven? Iedereen heeft hier vooraf 
een brief over ontvangen. Hierin is onze missie verwoord in 5 uitgangspun-
ten. Er is een lang traject van voorwerk geweest in de raad door middel 
van bezinning en het aanstellen van een commissie herinrichting kerkzaal. 
Ook heeft de raad verschillende kerkgebouwen bekeken. Bijv. het gebouw 
aan de Golstraat (waar De Ontmoeting bij zit), maar dit is financieel niet te 
dragen als gemeente. Vanuit dit voorwerk van de raad is de brief geko-
men. Deze brief is in de groeigroepen besproken. Per groeigroep is een 
samenvatting gemaakt en teruggestuurd naar de raad, hieruit blijkt dat er 
heel divers over wordt gedacht.   
 

Daniël wil daarom eerst als gemeente een aantal vragen beantwoorden. 
Zijn 1e vraag is:  Als je nadenkt over de gemeente waar is ze dan goed in 
(kernkwaliteit)? Hieruit komen de volgende kwaliteiten naar voren van de 
gemeente; gastvrijheid, openheid, warm, groeigroepen, Jezus centraal, 
verkondiging, diversiteit, opleiden mensen in dienst, wars van rituelen, 
toegankelijk/laagdrempelig, blijven leren.  
 

De 2e vraag is: Zijn er dingen waarvan je het idee hebt dat God ons als 
kerk daartoe roept, maar wat nog niet echt vorm krijgt? In de antwoorden 
hierop is de grote gemene deler: Naar buiten gericht zijn op Deventer, van 
betekenis zijn, zorg om het verlorene, mensen in contact brengen met Je-
zus, missionair zijn, zoutend zout, bereik buiten de kerkmuren bereik, le-
ven vanuit je hart, christen zijn in je dagelijkse leven, passie voor God, 
dienst van genezing, meer van de Geest toe-laten, concreet bezig voor 
vluchtelingen, gebed met/voor elkaar, grote verwachting van God. Er is 
dus een groot extern verlangen: meer mensen bereiken met het evangelie 
en intern: Verlangt men naar meer.  
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De 3e vraag is: wat betekent dit voor onze roeping als gemeente? Er wor-
den    diverse meningen gedeeld. We zijn moe van moeten. We zijn blij 
met vormen als Alpha, Present, House of Hope. We willen wel, maar we-
ten niet hoe. Daniël vertelt over dat hij is aangetrokken als missionair pre-
dikant. Hoe kunnen we het concreet maken. Het blijft een beeld van dat 
het niet genoeg is. Hoe meten we dat wat we doen effect heeft? Hoe zor-
gen we dat ons netwerk Alpha gaat doen, is nu nog erg weinig. Follow up 
alpha: discipelschap. Zoeken naar wat ligt in je hart, wat vind je leuk om 
te doen en hoe kun je mensen bereiken? Je bent 6,5 dag per week   chris-
ten in je omgeving. Onze roeping kan losstaan van een pand. Samenge-
vat: Jezus kennen en bekendmaken als gemeente, omgeving, individu. 
Persoonlijke roeping helder krijgen, wat heb je dan van de gemeente no-
dig om dat vorm te geven. Zodat we samen effect hebben op Deventer. 
 

De 4e vraag is: Hoe helpt dit gebouw om onze overtuigingen uit te leven? 
Thuis, plek om cursussen te geven, mooie zaal voor diensten, ruimte voor 
ontmoeting, sfeer, mogelijkheid tot functie uitbreiding, centrale ligging. 
Gebouw is al betaald, kan veel meer gebruikt worden, duizenden ideeën 
voor. Kinderruimte, tienerzolder. Dat het niet heel duidelijke kerkgebouw 
is verlaagt drempel. 
 

De 5e vraag is: Hoe belemmert dit gebouw ons om onze overtuigingen uit 
te   leven?  Niet geschikt voor activiteiten buiten zondagochtend, geen 
geschikte wijk, parkeren, oud gebouw, akoestisch een ramp. 
 

Na deze vragen wil de raad overgaan tot de peiling. Dit roept bij een heel 
aantal mensen vragen en opmerkingen op. Zoals: Wij zijn economisch  
eigenaar, maar de Unie is juridisch eigenaar. Willen we het verkopen, dan 
zijn we allereerst afhankelijk van hun handtekening. Welke gebouwen zijn 
onderzocht? Pand in de Golstraat is een a-lokatie, logisch dat die niet 
haalbaar is. Waar stemmen we precies voor?  
 

De voorzitter verduidelijkt dat de raad toestemming vraagt welk traject ze 
in moeten gaan om te onderzoeken? E.e.a. hangt wel samen met wat we 
willen als gemeente. Peiling is richting bepalen. Gevraagd wordt of de 
raad openstaat voor andere opties dan de 4e, omdat dit scenario ook al in 
de begroting is opgenomen. Raad benadrukt dat de peiling geen eind-
station is. Één van de leden valt het op dat het we het allemaal eens zijn 
over onze roeping/visie, maar dat we fel worden als het concreet over ons 
gebouw gaat. Zitten er sociaal wenselijke antwoorden bij onze roeping/
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visie? Dat zijn een aantal vragen die worden gesteld. De raad besluit om 
over te gaan tot de peiling.  
 

Uitslag peiling: De meerderheid is voor verder onderzoeken van optie 4, nl 
doorgaan zoals we nu doen, maar ons gebouw meer en breder gebruiken. 
 

Presentatie werkgroep herinrichting kerkzaal 
Vroeger was dit gebouw een diaconiegebouw. Het zou mooi zijn als dit ge-
bouw weer een teken van hoop wordt van de stad. De taak van de diaco-
nie omvatte tot 1796 de zorg voor alle armen in Deventer. Toen door over-
heid overgenomen, momenteel trekt overheid zich weer terug. Wat is onze 
visie op dit gebouw? We willen dat het een huis van God en een thuis voor 
mensen is. De zaal zou een soort kapeluitstraling moeten krijgen waarin 
het licht is, een plek voor aanbidding, de “hemel op aarde”. De hal moet 
een soort huiskameruitstraling krijgen, waarin ontmoeting, gastvrijheid en 
warmte goed tot zijn recht komen. Er worden foto’s en plaatjes getoond 
van de huidige situatie en van hoe het zou kunnen worden. Er is gekozen 
voor de kleuren blauw, turquoise, wit en groen om mee te werken. Ook 
wordt er veel met verhalende beelden gewerkt qua schilderingen op mu-
ren en/of ramen. Daarbij zijn de volgende inspiratiebronnen: Deventer, 
Bijbelteksten, oude christelijke traditie.  

 

Sluiting 
Vanwege de tijd wordt er een nieuwe vergadering uitgeschreven om de 
overgebleven punten te behandelen. Verder wordt nog gemeld dat er door 
sommige mensen inhoudelijk op de statuten is gereageerd, de raad is hier 
blij mee en vraagt om een paar mensen extra voor de commissie die zich 
hiermee bezighoudt.  
 

Notulen geschreven door Deborah Krikken. 
 

Notulen extra Jaarvergadering 1 mei 2016 
Aanwezig van de leden: 
D. Klein, B. Verdoes, M. Westerbrink, T. Schilstra, A. Boshoven, R. Verdoes, B. 
Dekker, R. Bourgonje, A. de Jong, L. Bakker, J. Doeven, A. Bakker, D. de Kleine, 
B. Vlieger, F. Buitenkamp, M. Knol, S. Doeven, E. Vlieger, I. Westerbrink, J. Toe-
ring, B. Boshoven, D. Koldenhof, H. Peters,     M. Hol, M. van Randwijk, D. Drost 
Aanwezig van de vrienden: 
 L. Rozendal, R. de Wolf 
Met kennisgeving afwezig: 
F. en M. Schutte, K. en G. Huizing, S. en M. van der Laan, J. Potman 
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De Voorzitter begint met 2 mededelingen: 
1. Annet Bakker gaat Dirk Klein vervangen als penningmeester, zij gaat dit 
voorlopig een jaar proberen en Dirk werkt haar in. 
2. Berend Vlieger legt per direct zijn werk als raadslid neer en er moeten 
dus weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. De vorige van 3 
maanden geleden hebben geen nieuw raadslid opgeleverd, de raad heeft 
al een tijdje een vacature en nu dus 2.  
Nav de tweede mededeling de volgende opmerkingen: 
Bart D.: Als we kijken naar hoe we georganiseerd zijn (met de taakvelden) 
en hoe de raad onderbemand is, dan is dit wellicht een kans om eens te 
kijken of ons “organogram” wel voldoet. Het feit dat we geen nieuwe 
mensen kunnen vinden voor de raad is een probleem van de hele ge-
meente.  
Ruud V.: Misschien moeten we eens informeren bij de Unie om te zien 
hoe andere kleine gemeentes hiermee omgaan. 
Berend V.: Velzen is een kleine gemeente die ook taakgericht werkt maar 
wel met een raad. 
Dineke K.: Misschien moet er beter vooraf bekend worden gemaakt wat 
een raadslid precies moet doen, zodat je weet waar je aan begint. 
Tienke S.: Wellicht kan de huidige raad een profiel opstellen. 
Simone D.: Het is zo jammer dat alleen leden in de raad mogen, want zo 
gaan we voorbij aan de kwaliteiten van onze vrienden. 
Bart D.: Is het niet beter om de verkiezingen nog een half jaartje uit te 
stellen? 
Marie Elise de K.: Out of the box denken is altijd goed, kunnen we als 
voorbeeld niet eens vrienden zich verkiesbaar laten stellen en dan zien 
wat er gebeurd? 
Statutair gezien moet de raad gewoon weer verkiezingen uitschrijven. Wat 
de commissie besluit die momenteel de statuten aan het herzien is, kan 
nu nog geen voorsprong op genomen worden. De statuten schrijven een 
raad van minimaal 5 voor, dus de raad is al langer niet voltallig.  
 

We zijn bij elkaar gekomen omdat we in de vorige vergadering niet ge-
noeg tijd hadden om de begroting goed te keuren. Voordat we ons gaan 
buigen over de begroting deelt de voorzitter nog een punt van zorg met 
de leden en vrienden. Er komt structureel te weinig geld binnen. Jaarlijks 
10.000 euro.  Als we zo door gaan zijn we over 2 jaar door ons geld heen 
en kunnen we niets meer doen aan externe doelen. Er is gelegenheid voor 
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vragen over de begroting: 
Janneke T.: Zij vindt de post “herinrichting kerkzaal” onverantwoord hoog. 
Irene W.: Er komen veel minder inkomsten binnen door collectes nu die 
allemaal diaconale doelen hebben. 
Berend B.: De begroting van de diaconie kan anders ingevuld worden als 
de collectes daarvoor zijn. 
Dirk K.: Het Paas- en Kerstdankoffer bestaat niet meer in het nieuwe col-
lecte rooster, daarmee laten we veel geld voor de gemeente liggen. 
Bart D.: de begroting van onderhoud gebouw moeten tegen het licht    
gehouden worden nu we er nog niet uit zijn wat we gaan doen met het 
gebouw. We moeten eigenlijk werken met een instandhoudingsbudget”. 
Dineke K.: De post “zolder aanpakken voor de tieners” kan beter bij onder-
houd gebouw  en niet bij het kopje “tieners”. Tienke legt uit dat dit de in-
richting is en niet een verbouwing is of zo. Verder had Dineke het beter 
gevonden als we wat langer met de paaskaars hadden gedaan. 
Dirk K.: De post “kosten voor vieringen” zal iets hoger uitvallen, omdat 
daar nog reiskosten bij komen van externe voorgangers. Ook de groet van 
de gemeente valt daar onder en is nog niet meegenomen.  De kosten van 
het startweekend waren vorig jaar hoger dan wat we nu begroot hebben. 
Berend B.: vindt de kosten voor het startweekend sowieso veel te hoog. 
Bea V.: stelt een eigen bijdrage voor bij het startweekend om te bezuini-
gen op de kosten. 
Annet B.: Hoe kunnen we energiekosten van het gebouw drukken? Tienke 
S. benadrukt dat we nu al dubbel glas hebben en Janneke T. stelt voor 
beter te letten op het uit doen van de lichten en de verwarming. Bart ziet 
zonnepanelen nu niet zitten omdat we nog geen beslissing hebben geno-
men over het gebouw. 
Dirk K.: Vraagt naar de begrotingspost “geluid”. Martijn legt uit wat daar 
allemaal in mee genomen is, o.a. een videoswitcher en bijv. het inbouwen 
van alle geluidskabels in het podium. 
Dirk K.: Vindt “algemene middelen” en “onderhoud gebouw” eigenlijk het-
zelfde potje 
Dirk K.: Wat doen we met Urban Expression? Hij zou liever collecteren 
voor Deventer doelen of mensen in nood. Ook vindt hij het niet de bedoe-
ling dat de diaconie straks een hele volle pot krijgt terwijl wij onze voor-
ganger niet meer kunnen betalen. 
Berend V.: Is er een norm waar de diaconale gelden aan besteed mogen 
worden? Is het iets om de norm voor de diaconie te koppelen aan onze 
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inkomsten van vrienden en leden? De collectes voor diaconale doelen 
moeten hier buitenom. Hij vindt een bijdrage aan “De Ontmoeting” eigen-
lijk ook een diaconaal doel.  
Martijn W.: Als we voordat we gaan begroten weten wat het ongeveer 
allemaal mag gaan kosten, dan is het begroten eigenlijk makkelijker. Nu 
gaan de diverse taakvelden meer uit van hun wensen. 
Tienke S.: Aan onderhoud gebouw is al meer dan € 11.000 uitgegeven, 
daar komt nog flink wat bij. (o.a voor een afgekeurde cv ketel). In de post 
onderhoud gebouw zit ook € 17.000 voor de herinrichting van de kerkzaal. 
De raad stelt voor deze dingen pas te bespreken als duidelijk is wat we 
gaan doen aan “optie 1”. De commissie die dit onderzoekt gaat dit niet 
redden voor 1 juli, dus dat trekken we op naar op z’n minst september, 
want de commissie moet tijd hebben voor grondig onderzoek. Voorstel: 
We houden de post herinrichting kerkzaal buiten de begroting, anders 
kunnen we niet stemmen. Wat doen we met de ketels? Ze zijn alle 3 
slecht en 1 is afgekeurd. We zouden er 1 kunnen vervangen en met de 
rest wachten tot er meer duidelijkheid is over onze toekomst aan de Bin-
nensingel.  
Bart D.: Biedt aan mee te helpen denken om besluiten te nemen qua   
levensduur en instandhouding van deze situatie. 
Irene W.: Is een ketel huren ook overwogen? 
Martijn W.: Hoe zit het met de brandveiligheid als er tieners op zolder   
zitten? 
Berend V.: Zorgen de reserveringen die wij doen ook voor ons tekort?  
Dirk K.: Nee niet echt, maar boekhoudkundig worden er wel bedragen 
heen en weer geschoven. 
Dirk K.: Ik maak me zorgen dat er minder geld binnen komt voor de    
gemeente door de nieuwe manier van collecteren. 
Bart D.: Er komt in mei een overdracht van Dirk naar Annet, misschien is 
dat een mooi moment om alles opnieuw in te richten. Een adviserende rol 
van Annet zou hij zeer op prijs stellen. 
Tienke S.: Per saldo is er maar € 11.000 tekort en dat moeten we echt per 
jaar meer binnen zien te krijgen 
 

Tienke stelt voor nu te gaan stemmen voor een aangepaste begroting met 
een post van € 20.000 voor onderhoud gebouw (daar zit dus 1 nieuwe 
ketel in). Die € 20.000 is eigenlijk al betaald. 
Daniël D.: Als optie 1 geen optie blijkt te zijn, wordt er dan weer opnieuw 
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gekeken naar de herinrichting van de kerkzaal? Tienke: Nee, dit gaan we 
dan niet direct uitvoeren, daarover moet dan weer apart besloten worden 
in een volgende vergadering. 
Bart D.: Misschien moet er dan ook weer een nieuwe presentatie komen, 
want de laatste was niet functioneel (alleen als kerk). 
Ruud V.: Beneden komt de kalk van de muren, we kunnen ons geld beter 
beneden besteden dan aan de kerkzaal. 
Marie Elise de K.: Is hoopvol voor de toekomst, want er komen steeds 
meer mensen bij (ook veel kinderen). 
Bij de stemming blijkt dat: 
22 leden voor deze (aangepaste) begroting zijn, 4 tegen en 4 blanco. 
De voorzitter dankt een ieder voor de komst. 

 
Jaarverslag Baptistengemeente 
Voor u ligt het verslag van het jaar 2016 over onze Baptistengemeente 
Deventer. Een bewogen jaar, waarin moeite en verdriet ons niet bespaard 
bleven, maar waarin ook tijden van grote vreugde waren. In dankbaarheid 
tot onze goede hemelse Vader mogen wij dan ook terug blikken en geden-
ken met het oog op onze toekomst. 
Wij werden verblijd met de geboorte van 4 baby’s,  Lydia Neven (28-1), 
Tessa Willemsen (17-5), Benjamin de Kleine (11-8) en Nora Knol (12-9). 
Allen werden ook opgedragen in de gemeente evenals Eline van ’t Hul,   
Madelief Potman en Milan Jansen. In deze kinderen zien we Gods macht 
en grootheid, want Hij schiep ze zo volmaakt, we zijn dankbaar,            
verwonderd en vertederd en zullen ze voor Zijn troon blijven brengen en 
vertrouwen dat Hij ook over ze waakt. 
 

Op Valentijnsdag (14-2) mochten we het huwelijk van Martijn en Lydia Ro-
zendal-Hoving inzegenen. Een vreugdevolle gebeurtenis die voor veel    
geluk zorgde bij het jonge paar en wiens verbintenis inmiddels ook        
gezegend is met de blijde verwachting van nieuw leven. 
 

Meer heuglijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren de verschillen-
de doopdiensten waarin mensen uit onze gemeente getuigden van hun 
geloof in Jezus als hun Zaligmaker en Verlosser. Dirk en Greetje Jansen, 
Debora en Bertrick Krikken, Floor Groot Zwaaftink, Kees Neven en        
Fokkelien de Wolf gingen door het watergraf als teken dat de Zoon van 
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God voor hen gestorven is en opgestaan is om hen nieuw leven te geven. 
Wij hebben hen verwelkomd als nieuwe leden van onze gemeente. 
Uit andere gemeenten voegden zich ook leden aan onze gemeente toe, nl. 
Wietze van der Laan, Korstiaan Paap en Anna van ’t Hul-Kroes. Wij zijn 
verheugd dat zij met ons op willen trekken en met ons deel van het     
lichaam van Christus willen zijn. 

 

Ook het vriendenaantal van onze gemeente groeide gestaag in 2016. 
Vrienden zijn mensen die zich (nog) niet hebben laten dopen op hun     
belijdenis, maar wel geloven en graag verbonden willen worden met de 
gemeente. Wij als gemeente hebben hen aanvaard als broeder/zuster in 
onze gemeenschap zoals Christus ook ons aanvaard heeft. (Rom.15:7)  
 

We zijn blij met de uitbreiding van broeders/zusters die geloven in God de 
Vader, Zoon en Heilige Geest, met mensen die Jezus volgen als Heer. Die 
de visie van de gemeente omarmen en die er aan willen mee helpen die 
te realiseren. Die aanspreekbaar zijn op hun geloof en op hun manier van 
leven. 
 

Ook hebben  helaas mensen onze gemeente verlaten, 2 personen gingen 
over naar een andere gemeente. Wij wensen hen ook daar veel heil en 
zegen en zijn toch verheugd dat zij elders een plek hebben gevonden 
waar zij God kunnen dienen. Twee personen hebben zich onttrokken aan 
onze gemeente en geen andere geloofsgemeenschap op gegeven waar zij 
mee verder willen. Wij bidden God dat Hij hen niet verlaat en hen de weg 
zal wijzen. 
 

Op 30 juni overleed onze zuster De Kruif-Teunter op een gezegende leef-
tijd van 91 jaar. Zij heeft haar plek ingenomen in het Vaderhuis met zijn 
vele woningen. We missen haar, maar weten dat zij beter af is bij haar 
Heer en Heiland. 
 

De raad heeft wat wijzigingen ondergaan in het afgelopen jaar. Berend 
Vlieger heeft om persoonlijke redenen zijn positie binnen de raad opge-
zegd, wat de raad dermate zwak in aantal maakte dat twee leden van   
onze gemeente spontaan hun (tijdelijke) hulp aanboden. De overgebleven 
leden van de raad waren hier enorm mee geholpen en maakten graag  
gebruik van de aangeboden hulp. Inmiddels is de periode van toegezegde 
hulp alweer bijna verstreken en zal de gemeente wederom toestemming 
gevraagd worden in te stemmen met een tijdelijke zittingsperiode in de 



Baptisten Gemeente Deventer 14 

   raad voor Frits Schutte en Bart Dekker. 
 

Vele gemeenteleden hebben in 2016 de missionaire opdracht weer handen 
en voeten gegeven  door zich in te zetten voor de projecten die onze ge-
meente steunt zoals St. Present, House of Hope en De Ontmoeting. Ook is 
er weer veel werk gestoken in een Alpha cursus en het werk in eigen ge-
meente zoals kinder- tiener- en ouderenbezoek werk. 
 

Twee commissies hebben onderzoek verricht naar respectievelijk herschrij-
ven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, en naar huisvesting 
voor de Baptistengemeente Deventer. Beide commissies hebben veel werk 
gehad en zullen hun bevindingen presenteren op de ALV van maart 2017. 
Verder is er uiteraard weer veel werk verzet binnen de taakvelden die de 
organisatie van de gemeente vormen. Allen weer hartelijk bedankt voor de 
steentjes die u bij gedragen hebt tot opbouw van ons als gemeente. 
 

Ik hoop dat ik zo volledig ben geweest, want ik zou niet graag mensen of 
hun werkzaamheden vergeten. Punt is dat we een levendige gemeenschap 
zijn waarin een ieder zijn aandeel heeft op grond van de aan hem of haar 
door God gegeven talenten. Waarin een ieder er mag zijn, waarin niemand 
uitgesloten wordt. God dankbaar tellen wij onze zegeningen. Samen had-
den we een goed jaar, waarin we hielden van God, hielden van mensen en 
Jezus volgden. 
 

Annelies Boshoven 
secretaris 
 
 
Jaarverslag Taakveld Pastoraat 
Het afgelopen jaar heeft dit taakveld een mooie ontwikkeling doorgemaakt 
door o.a. de vorming van een pastoraal team. Ik ben blij met de aanvulling 
van Marja, Lien, Els, Berend en Daniël aan dit team. Vanuit de raad is Frits 
onze contactpersoon. Regelmatig komen we bij elkaar om te bespreken 
hoe we dienstbaar kunnen zijn aan onze Heer in zijn gemeente en hoe we 
ons als team willen inzetten. Er zijn afspraken gemaakt over geheimhou-
ding over de zaken die ons ter ore komen of waar we bij betrokken zijn. 
En over de wijze waarop we met mensen in gesprek gaan, liefst niet alleen 
in gesprek met iemand met een hulpvraag maar samen met een van je 
teamleden, dit ter bescherming van allen. Voor ons team betekent pasto-
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raat dat we elkaar en de gemeente tot een hand en een voet willen zijn, 
en elkaar in de nabijheid van de Here Jezus willen brengen en houden. 
Kerk zijn, de plek om je door de Here Jezus te laten genezen. Als team 
bieden we graag een luisterend oor, waar nodig directe hulp, en proberen 
we op een goede manier invulling te geven aan hulpvragen, met andere 
woorden wat kunnen we voor anderen betekenen en hoe krijgt de Here 
Jezus of de Heilige Geest hier in de eer en de ruimte. Alle teamleden heb-
ben op hun eigen wijze raakvlakken met pastoraat en de verschillende 
mensen om ons heen, de een doet graag iets voor ouderen terwijl ande-
ren zich het liefst willen inzetten voor gezinnen en onze kinderen. Weer 
anderen hebben zorg voor jongeren en met elkaar vormen we hopelijk 
een goede mix voor iedereen. Kortom we ontdekken waar onze gaven en 
talenten liggen en waar we ons binnen ons team en de gemeente graag 
voor willen inzetten. Wat mag u van ons verwachten het komende jaar? 
Dat we er graag voor jullie willen zijn en dat jullie te allen tijde een be-
roep op het team of een of enkele teamleden mogen doen, jong, oud, 
samen, alleen…… dat wij houden van onze Heer en ons bewust zijn van 
het feit dat we in Zijn dienst staan, en ons daarmee bewust zijn van onze 
verantwoordelijkheid hierin. Naast aandacht, gesprekken en hulp bieden, 
is er binnen het team ruimte om gebedspastoraat aan te kunnen bieden 
en verdiept de groeigroep in Diepenveen zich in bevrijdingspastoraat. Bo-
vendien worden pastorale gesprekken en trajecten aangeboden waar 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt, super mooi!! Er zijn plannen voor 
een gemeentelijke APK, Daniël legt daar binnenkort iets over uit. Maar 
eerst volgt er een cursus Jong leren, over gezinnen en opvoeden van Alp-
ha, verzorgt door Marja en Wietze. Ook daar is binnenkort meer over be-
kend. En als er dan nog ruimte over is, naast Marriage Course, Bijbelstu-
dies, groeigroep avonden, gebedsbijeenkomsten, charismatische vernieu-
wing, dooponderwijs, Alpha, etc. staat op ons verlanglijstje nog wel een 
avond of meer om gemeente breed onderwijs/uitleg te kunnen geven 
over pastoraat, gebedspastoraat en bevrijdingspastoraat. Voor nu ben ik 
onze Heer geweldig dankbaar voor zijn gemeente aan de Binnensingel en 
al het werk dat daar in liefde verzet wordt. Zoveel mensen met zoveel 
zorg en aandacht voor hun medemensen! Zoveel zegen. Wij proeven, 
voelen, ruiken en zien dat onze Heer goed is. 
Hartelijke groet namens ons allen, 
Irene Westerbrink 
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Jaarverslag Taakveld Gebed 
 

Of we het nu leuk vinden of niet, vragen is de regel van het Koninkrijk. 
(C.H. Spurgeon). 
 

Inhoudelijk is dit (denk ik) wat het taakveld gebed doet. Vragen, vragen, 
vragen. God bestormen met onze vragen. Hij geniet ervan als wij Hem om 
iets vragen. Immers onze vragen of zuchten bouwt onze relatie met Hem. 
Hij is blij als wij vragen. Het verwarmt Zijn hart. 
Het afgelopen jaar zijn er weer vele vragen op Hem afgevuurd. 
Onze dag van vasten en gebed, begin januari met daarop volgend de zon-
dag waarin we als gemeente een persoonlijk gebed konden ontvangen.  
We zijn met ons gebed actief betrokken geweest bij de Alpha cursussen. 
Het is fijn om te horen dat de medewerkers van de Alpha cursus ook die 
kracht van de gebedsketen ervaren. 
De gebedsgroepen die er zijn, één keer in de twee weken op maandagoch-
tend in de bovenzaal van de kerk. En één keer in de twee weken 
’s avonds (vaak) bij Marie Elise. 
Dan is er altijd de gelegenheid om na afloop van iedere zondagochtend-
dienst voor je te laten bidden. 
Dit jaar was er ook de mogelijkheid bij de start van het nieuwe seizoen, 
begin september, dat kinderen voor zich konden laten bidden. Ik hoop dat 
we dit verder kunnen uitbreiden. Gebed voor onze kinderen, heel mooi, 
heel belangrijk. Ik hoop dat ook de kinderen steeds meer de mogelijkhe-
den gaan zien om voor zich te laten bidden o.a. na afloop van de dienst of 
op hun eigen kinderdienst. 
Er is een gebedsapp waar altijd veel gebed gevraagd wordt.  
In het gebed mogen wij bij de Almachtige onze gebeden neerleggen in de 
zekerheid dat er een Hogepriester, onze Here Jezus, is die eveneens met 
ons meebidt en pleit bij de Vader.  
Ja, de dingen veranderen door gebed. Maar het mooie van gebed is; dat 
het ook onszelf verandert. En misschien is dit laatste nog wel veel belang-
rijker. Daarom hoop ik, als taakveldleider gebed, dat er ook naar de toe-
komst toe heel veel gebed zal zijn. 
Shalom.  
Els vlieger 
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Jaarverslag Taakveld Vieringen 
 

Wat gaat een jaar snel en wat hebben we mooie vieringen en momenten 
met elkaar meegemaakt. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op 2016. Er zijn nieuwe mensen bevriend 
geraakt of lid geworden met en van onze gemeente Er zijn mensen ge-
doopt en zo lid geworden en dat in ons gebouw en in de IJssel, het waren 
feestdiensten. De techniek heeft gezorgd dat we het doopfeest allemaal 
goed konden volgen en dat was mooi want er staan tegenwoordig heel 
veel nieuwsgierige kinderogen rondom het bad. 
We delen in de diensten lief en leed, tijdens de avondmaaldienst d.m.v. 
getuigenissen of tijdens gebedsmomenten met elkaar en individueel met 
een gebedsteam. Er wordt eigenlijk steeds meer gebeden in de kerk, mooi 
is dat.   
Alle medewerkers rondom en tijdens de dienst zijn echte helden, altijd 
staan ze weer paraat om dienstbaar te zijn voor God en vervullen allerlei 
taken; welkom heten bij de deur, koffie zetten en uitschenken, geluid be-
dienen, de beamer bedienen, opnames regelen, muziek spelen, de zang 
leiden, meezingen, gebedsteam zijn, zondagsblad maken, collecteren, 
spreken en koster zijn. Maar ook voor de kinderen staan er elke viering 
weer mensen paraat om hun een fijne tijd te geven. Dank hiervoor! Er zijn 
veel taken die vervuld worden tijdens en rond de vieringen maar ook de 
mensen die in de kerk zitten, of staan, hebben een heel belangrijke taak 
nl; God te prijzen en de Heilige Geest toe te laten in onze kerk. Dit is echt 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze hele gemeente, wanneer 
we de Heilige Geest heel bewust met elkaar toelaten gebeuren er echt 
geweldige dingen van God, zoals profetieën die worden uitgesproken en 
rusten in de Geest. Spannend en nieuw voor ons maar wel heel erg mooi. 
Dat betekend dus ook dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de 
Heilige Geest geen ruimte krijgt op zondagmorgen en dus ook geen ruim-
te krijgt in ons hart, naar mijn mening is dat doodzonde en een gemiste 
kans om God en Jezus de eer te geven die nodig is. 
Mijn gebed is dus ook voor 2017: Meer van de Geest in onze vieringen en 
vooral erg veel genieten van en met elkaar.  
Marja Schutte 
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Jaarverslag Taakveld Diaconie 
 

Leden van het taakveld zijn: Lydia Rozendal, Joost Doeven, Fokkelien de 
Wolf en Rijke de Wolf 
Iemand van de gemeente heeft diaconale hulp gekregen in de vorm van 
gesprekken en praktische hulp i.v.m. persoonlijke problemen. 
Er is geen financiële hulp aangevraagd door gemeenteleden. 
Ons plan aangaande de bijzondere collectes heeft een vastere vorm gekre-
gen. Vanaf dit jaar is er iedere maand, uitgezonderd juli, augustus en de-
cember, een bijzondere (diaconale) collecte, waarbij het doel door groei-
groepen wordt aangedragen en ook in de dienst wordt geïntroduceerd.  
We zijn blij dat er inderdaad in het algemeen meer gegeven wordt, dankzij 
deze opzet. In het afgelopen jaar waren genoemde collectes voor       
Compassion, Open Doors, Shockwave, De Ontmoeting, een ontwikkelings-
project in Kenya  en voor een kindertehuis in Zuid-Afrika. 
 
Jaarverslag Taakveld Kinderwerk 
 

Op onze halfjaarlijkse vergadering in september hebben we onze visie op 
het kinderwerk samen gedeeld.  
Onze doelstelling: kinderen vertrouwd maken met het woord van God 
en Gods liefde voorleven en doorgeven. 
Kinderen vertrouwd maken met het Woord van God. 
Elke groep heeft een eigen aanpak. 
- in de Schaapskooi met de B boekjes. Elke maand een nieuw thema 
  boekje: Bijbelsprentenboekje met korte tekst.  
- in de Vissenkom en de Duiventil d.m.v. verhalen uit de kinderbijbel: 
  Bijbel voor jou. 
- in het Arendsnest worden de Bijbelboeken behandeld. Leo Bakker schrijft 
  hiervoor de lessen. Elk kind heeft zijn eigen Bijbel in gewone taal. 
 
De kinderen moeten zich veilig voelen en met plezier komen . 
Ieder kind wordt gekend en is uniek. Dit betekent dat je de ander accep-
teert en respecteert. Dit leren we door te kijken hoe Jezus het ons voor-
deed, door Hem te leren kennen. Liefde leren door liefdevol en respectvol 
met elkaar om te gaan. Praktisch: Door naar elkaar luisteren, samen te 
bidden, te zingen, elkaar te helpen en door samen te werken, samen te 
spelen, samen op te ruimen. 
De kinderen vrijmoedigheid leren in het bidden. 
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We willen graag dat de kinderen voor zich willen laten bidden en ook voor 
de ander(en) leren bidden. 
Het kringgebed is hiervoor een mogelijkheid. Ook kunnen kinderen iets op 
een briefje schrijven en het oplezen, kinderen vragen of ze God voor iets 
willen danken of om iets willen vragen.  
Kinderen zijn deel van het gezin van God. 
De kinderen zijn bij de aanvang van de eredienst en bij de zegen aanwe-
zig. Elke maand wordt er een speciaal kinder-, tienerlied in de dienst ge-
zongen. De rubriek Handje van… in Woord & Werk kan helpen om eens 
een gesprekje met een kind aan te gaan. 
In  het startweekend is er tijdens de kinderzegen voor elke groep apart 
gebeden. Ook hebben enkele kinderen voor zichzelf laten bidden. Er is 
een gebedsdoos in middenbouwgroep waar kinderen een verzoek voor 
gebed kunnen stoppen. De leiding zal daarvoor bidden. 
Op kerstavond hebben met de kinderen Het Kerstspel gespeeld, bedacht 
door Hanne en Pauline Buit. Twee groepen probeerden punten te verza-
melen door opdrachten uit te voeren rondom het verhaal van de geboorte 
van Jezus. We zijn dankbaar dat we zoveel creatieve talenten in onze ge-
meente hebben. Ook de tienergroep heeft zich hiervoor ingezet d.m.v. de 
muziekbegeleiding, beamer en een humoristisch filmpje dat onderdeel 
was van het spel. 
 

Van drie naar vier kindergroepen. 
Het jaar 2016 zijn we gestart met drie kindergroepen. Omdat we geze-
gend zijn met een groeiend aantal kinderen en we ook weer nieuwe men-
sen met passie voor kinderwerk bereikt hebben, is er in het najaar een 
vierde groep gestart. Er is weer een ruimte in ons gebouw opgeknapt en 
geschikt gemaakt voor onze kinderen.  
Dat is de aanzet geweest om de groepen een eigen naam te geven. De 
nieuwe namen zijn:  De Schaapskooi voor de kinderen tot 4 jaar.           
De Vissenkom voor de onderbouw, de Duiventil voor de middenbouw en 
het Arendsnest voor de bovenbouw. 
Het Arendsnest heeft nu het grootste aantal kinderen, het overgrote deel 
zijn jongens. De leiding heeft daarom extra mankracht in de groep gekre-
gen. Sommigen van de ondersteuners bereiden samen met de leiding de 
ochtend voor, anderen zorgen voor meer rust in de groep. 
 

Adoptiekind Josue. 
We hebben voor onze zendingsmissie weer een succesvolle koekjesactie 
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gehouden voor ons adoptiekind Josue in Colombia. Doordat wij Josue   
geadopteerd hebben kan hij onderwijs volgen. Elke zondag mogen de kin-
deren het spaarvarken voor Josue “te eten geven” en bidden we voor hem 
en zijn familie. Om de maand stuurt een kind en/of gezin post naar hem. 
Dat betekent veel voor Josue!! Het gaat goed met hem en hij doet goed 
zijn best op school. Daar wordt hij ook opgevoed met Gods woord, dat hij 
weer kan delen met zijn zusje, moeder en oma. 
 

Hoewel we nog steeds leiding tekort komen bij de Schaapskooi en Vissen-
kom mogen we  terugzien op een gezegend jaar. Dank aan onze Vader die 
ons wil gebruiken om dienstbaar te zijn in zijn Koninkrijk en zo kinderen 
bekend maakt dat ze uniek zijn, door Hem gemaakt, door Hem geliefd, 
kostbaar. Parels in Zijn hand.  
Met dank aan alle kinderwerkers, 
Lien Klein 
 
 
Jaarverslag Taakveld Tieners 
 

Afgelopen jaar gestart met de tieners en er draaien momenteel 5 tieners 
tussen de 12 en 14 mee. Op dit moment komen we op donderdagavond 
bij elkaar van 19:30 tot 21:00 bij Bart en Erika thuis. We focussen op het: 
vormen en verbaliseren van je eigen mening, dagelijks geloof vormgeven 
en met de vraag hoe ga je om met je omgeving als christen? We maken 
gebruiken van de methode Rock Solid, maar aangezien die soms wel wat 
diepgang mist en we willen kijken wat er in de groep speelt, zijn de the-
ma’s flexibel en geven we hier onze eigen invulling aan. 
Naast de tieneravonden worden er ongeveer 2 tienerdiensten per jaar   
georganiseerd met hulp van taakveld samenkomsten. Hier draaien ook nog 
tieners in mee die niet in de groep zitten. Het doel voornamelijk dat tieners 
een actieve bijdrage aan de samenkomst kunnen hebben en zich meer 
verbonden met de gemeente gaan voelen.  
Erika van Wijk 
 
 
Jaarverslag Ouderencontact 
 

Helaas is het ouderencontact in zijn oude vorm afgesloten.  
Dus komen we niet meer op de derde woensdag samen in het kerkge-
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bouw. 
In de komende maanden willen we zien, hoe we een andere invulling 
kunnen geven aan de zorg, voor onze oudere broeders en zusters. 
Later krijgt u bericht, hoe we samen onze medebroeders en zusters, die 
niet meer met ons kunnen opgaan, toch betrokken kunnen houden bij 
onze gemeente.   
Hartelijke groet, 
Hennie Peters en Gerrie Huizing 
 
 

Jaarverslag Taakveld Onderwijs 
 

Een lerende gemeente 
Als gemeente willen we een leergemeenschap zijn. A learning       
community, 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. 
 

Verslag van 2016 
Jaarthema 2016/17 
Voor het jaar 2016/2017 kozen we het jaarthema ‘Proef en zie dat de 
Heer goed is’. Het idee er achter is dat God ons allerlei mooie dingen 
aanbiedt, maar dat we ze moeten aanpakken, of moeten gaan doen, om 
te proeven dat het goed is. Na een energiek startweekend, is er     
maandelijks onder deze paraplu gepreekt over iets dat we concreet    
kunnen maken in ons leven. 
Thema’s als ‘keer je andere wang toe’, ‘strijd met opgeheven handen’, ‘je 
leven zien als een geschenk voor Jezus’, ‘een omarmende houding  
hebben’, ‘ik en mijn huis, wij dienen de Heer’, enz. werden concreet ge-
maakt in preken en vervolg opdrachten in de GroeiGroepen. 
Dragend daaronder is: God is most glorified in us, when we are most 
satisfied in Him.  
 

Cursussen: 
De Introductiecursus heeft gedraaid voor de zomer, met een leuk aantal 

deelnemers.  
De Preekcursus heeft weer gedraaid en een aantal mensen, ook van bui-
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ten (Oase, 3GK, etc.) hebben de cursus gevolgd. In samenspraak met 
de raad en het taakveld samenkomsten, is er besloten de ‘preekpoule’ 
wat officiëler te maken en de mensen die de cursus met goed gevolg 
hebben afgelegd, in te zegenen voor hun preekbediening in de       
gemeente.  

Ook een ruime opkomst had de cursus ‘Meer van de Geest’. Mensen van 
binnen en buiten de kerk deden mee en van tieners tot ouderen. Het 
was bijzonder. 

Er is een Zangleiderscursus ontwikkeld en gehouden, in samenwerking met 
het taakveld samenkomsten en Wietze van de Laan. De meeste zang-
leiders en geïnteresseerden hebben deze cursus gevolgd. 

De Alphacursus heeft weer gedraaid in voor- en najaar. De samenwerking 
met De Ontmoeting is hierin zeer inspirerend. Mensen uit de gemeente 
zijn er bij betrokken geweest en ondergetekende ook, i.v.m. praatjes 
en voorbereiding voor het weekend. 

 

In plaats van de inhoudelijke bijbelcursussen ben ik overgestapt op maan-
delijkse ‘Leerhuis’ avonden. Daar worden thema’s uitgediept vanuit de   
Bijbel en is er uitgebreid tijd om samen door te praten en te discussiëren. 
De avonden gingen o.a. over: 

Het koninkrijk van God 
Het kwaad 
God de Vader (het vaderhart van God) 
Engelen  

 

Plannen voor 2017 
In 2017 wordt dezelfde lijn doorgetrokken. Onderwijs in de samenkom-
sten, in de Leerhuisavonden, in de GG en in cursussen. Naast de alphacur-
sus zullen er ook weer introductie- en andere cursussen draaien. Nieuw op 
de planning staan een cursus over geloofsopvoeding en  cursusavonden 
over pastoraat. Ook wordt er een theologisch leesgroepje opgestart.  
Op moment van schrijven worden de uitkomsten van de enquête van De-
bora Krikken naar missionair gemeente zijn uitgewerkt. Ik ben benieuwd 
wat dit gaat vragen van het onderwijs in de gemeente.  
Onderwijs doordrenkt alles: de samenkomsten, de cursussen, de bijeen-
komsten van de GG leiders, de zangleiding, en ga zo maar door. Al het on-
derwijs 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 Deven-
ter hebben? 
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Daniël Drost 
 
 
Jaarverslag Taakveld Facilitair 
 

In vergelijking tot het vorige jaar is het onderhoud van het kerkgebouw 
uit het "takenpakket" gehaald en is dit een apart taakveld geworden.  
Onder het taakveld facilitair valt nu: Drukwerk, Catering, Kosters,       
Beamer, Website, Geluid en het opnemen van de diensten zodat ze later 
via de website terug te luisteren zijn. Een hele hoop taken die u meestal 
niet eens ziet maar die toch belangrijk zijn. 
Achter in de kerk heeft u ze vast wel eens gezien de mannen van de 
techniek. Bij het beamerteam hebben we sinds kort een nieuwe jonge 
kracht. Het is het leuk om te zien dat de jongere generatie ook actief aan 
de dienst gaat meewerken. Naast de beamer zit degene die de dienst 
opneemt. Daar mochten we ook een nieuwe kracht verwelkomen. Daar 
naast zitten de mannen van het geluid, een onmisbare schakel.  
Onmisbaar zijn elke week weer de kosters. Gelukkig is het kostersteam 
dit jaar ook uitgebreid met een tweetal nieuwe kosters. Zij zijn als eerste 
aanwezig, zorgen dat de kachel brandt en bijvoorbeeld dat allerlei zaken 
rondom het avondmaal klaar staan. 
Onder het taalveld behoord ook het drukwerk. Iedere zondag is er weer 
een zondagsblad en maandelijks Woord & Werk. Daarnaast valt de web-
site ook nog onder het taakveld facilitair.  
Naaste alle technische zaken zijn er ook "gewone" zaken zoals bijvoor-
beeld het koffiedrinken na de dienst. Het mooie van dit taakveld is dat 
het zeer divers is en dat er veel mensen aan meewerken. Zowel voor, 
maar meestal achter de schermen om de al die "gewone" zaken door 
gang te laten vinden. Heel veel dank al die mensen die meewerken,  
zonder jullie liepen de diensten niet zo soepel als ze nu verlopen. 
Mocht je na het lezen denken ik zou ook wel eens iets willen doen binnen 
het taakveld facilitair neem dan gerust contact met me op. Als er nog 
tips zijn laat het dan vooral weten.  
Met vriendelijke groeten, 
Joost Doeven 
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Jaarverslag Taakveld Gebouw 
 

Dit jaar is er, ondanks dat we nog niet weten wat we met ons gebouw aan 
de Binnensingel aan moeten, toch nog wel het één en ander gebeurd.  We 
zijn met een fris in de verf gezet gebouw het nieuwe jaar ingegaan en de 
bedoeling is dat dit de komende jaren regelmatig bij gehouden wordt. De 
kosten die gemaakt moeten worden om het verfwerk bij te houden kunnen 
we uitsmeren over een langere periode. Dit is ook op genomen in de be-
groting van dit jaar.  In de loop van het jaar liet één van de drie verwar-
mingsketels ons in de steek en moest vervangen worden.  
De ramen van de kerkzaal zijn voorzien van prachtige beschilderingen, de 
muren zijn weer fris en er zijn aanpassingen gedaan aan de akoestiek.  
Terwijl ik dit schrijf wordt er nog steeds gewerkt aan de kerkzaal. Dit alles 
wordt gedaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden onder leiding 
van Kees en Susanne Neven.  Ik kan u wel melden dat ondergetekende 
hier vrijwel niets aan gedaan heeft. Ik ben ook meer van het grove en 
lompe werk en heb samen met Free Buitenkamp een deuropening ge-
maakt in één van de kelderruimtes. Deze deuropening heeft het mogelijk 
gemaakt dat de ruimte voor de keuken nu beter gebruikt kan worden. Het 
verfwerk was in handen van Bertrick Krikken. Het is mooi om te zien dat 
we met elkaar dingen voor elkaar krijgen. 
Het afgelopen jaar is de kerkzaal verschillende keren verhuurd  geweest 
aan een andere gemeente. Hierdoor hebben we ook wat extra inkomsten.  
Als er een dienst is met een doop, dan zijn er ook wat meer vrijwilligers 
nodig om alles in goede banen te leiden. Bij een uitgebreide dienst is vaak, 
buiten de koster om,  iemand nodig voor het geluid en de beamer. Het 
bemannen van de geluidsinstallatie en de beamer is lastig, niet iedereen 
heeft zin om dit op een vrije zaterdag of zondag  te doen. 
Ik zou bij deze toch een oproep willen doen om je aan te melden als vrij-
williger bij verhuur van het gebouw. Het zou jammer zijn als we een ande-
re gemeente teleur moeten stellen omdat er onvoldoende mensen van on-
ze gemeente aanwezig kunnen zijn. Het kost je misschien wat vrije tijd, 
maar aan de andere kant beleef je ook  een bijzondere dienst en ben je 
een ervaring rijker. Bovendien kan de gemeente de extra inkomsten goed 
gebruiken. 
Ook dit jaar wil ik weer iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 
Bert Boshoven 
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Jaarverslag Financiën 
 
Wij kijken terug op een bijzonder financieel jaar. 
Inkomsten: 
Er was er een toename van inkomen door de Vrijwillige Vaste Bijdragen 
en de giften van vrienden. Zowel bij de VVB als de giften werd er twee-
duizend euro op jaarbasis meer gegeven. Hierdoor werd er door leden en 
vrienden € 4.539,75 meer opgebracht.  Er werd gegeven door 45 leden 
en 13 vrienden (betaaleenheden). Wij zagen ook een stijging bij alle  
collectes en ook collectes aan christelijke organisaties doen het goed. 
Een ander positieve ontwikkeling is dat de giften voor ons sponsorkind 
Josue ook omhoog zijn gegaan door de bijdragen van de kinderen en de 
koekjesactie. 
Uitgaven: 

Dit jaar is er veel gedaan aan het achterstallig onderhoud voor het ge-
bouw met daarmee kosten. Het viel op dat de kosten voor gas, licht en 
elektra met circa duizend euro omhoog zijn gegaan. Als wij met zijn allen 
hierop letten, (lichten uit, verwarming lager) helpt dat weer voor volgend 
jaar. Daarnaast heeft de gemeente zich gecommitteerd om House of Ho-
pe en Ontmoeting geldelijk te ondersteunen, zoals blijkt uit de cijfers. 
Wat betreft de uitgaven voor vieringen, kinderwerk, tienerwerk, beeld en 
geluid, onderwijs, facilitair, gemeenteweekeind, daarvoor is relatief wei-
nig voor uitgegeven in 2016. 
Fondsenwerving: 
Dit laatste is een indicatie dat mensen zich bewust zijn dat de gemeente 
zuinig aan moet doen. Dit jaar kwam de gemeente € 21.571,84 tekort 
aan inkomsten ten opzichte van de uitgaven. Hierdoor wordt op het 
spaartegoed ingeteerd. Dit houden wij nog maar een paar jaar vol. Daar-
om zijn er plannen onder het motto Gebed – Geven – Gemeente (geef 
extra aan die gemeente activiteit waar je hart ligt) om fondsenwerving 
voor de gemeente meer gestalte te geven. Ik nodig u van harte uit om 
mee te doen met deze uitdaging voor meer gelden voor de gemeente.  
Annet Bakker - Financieel administrateur 
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 Inkomsten in € Begroting 

2016 

Resultaat 

2016 

Begroting 

2017 

Vrijwillige Vaste Bijdragen 
 
Collecten Gemeentewerk 
 
Collecten voor Uniecontributie 
 
Giften van vrienden 
 
Opbrengst bankrekeningen 
 
Verhuur gebouw 
 
Onttrekking Res. voorganger 
 
Teruggaaf energiebelasting 
 
Collecte en Giften Compassion 
 
Giften Alpha cursus 
 
Paasdankoffer 
 
Kerstdankoffer 
 
 
 
 
 
 
 

35.000,00 
 

2.500,00 
 

1.000,00 
 

7.500,00 
 

640,00 
 

500,00 
 

6.000,00 
 

1.250,00 
 

400,00 
 

500,00 
 

250,00 
 

250,00 

34.748,67 
 

564,18 
 

1.114,43 
 

9.480,00 
 

641,75 
 

775,00 
 

1.500,00 
 
 
 

836,41 
 
 

35.000,00 
 

600,00 
 

1.200,00 
 

10.000,00 
 

640,00 
 

800,00 
 

1.500,00 
 
 
 

800,00 
 

Totaal: 55.790,00 49.660,44 50.540,00 
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Uitgaven in € Begroting 

2016 

Resultaat 

2016 

Begroting 

2017 

Salaris  voorganger 
Reiskostenvergoeding 
 
Vergoeding Sprekers 
Vieringen 
 
Onderhoudskosten gebouw 
Vaste lasten gebouw 
Telefoon– Internetkosten 
Gas- water- elektriciteitskosten 
 
Restoratie van de kerkzaal 
Diversen 
Onkosten boodschappen 
Onkosten facilitair 
Onkosten voor Beeld en Geluid 
 
Kosten voor Smoelenboek/W&W 
 
Kosten bankrekeningen 
 
Uniecontributie 
Onkosten Onderwijs 
Onkosten Pastoraat/Gebed 
 
Onderhoud Gebouw - Kerkzaal 
Bijdrage voor Gebouwfonds 
Bijdrage voor Intern drukwerk 
Bijdrage Diaconie 
Bijdrage Kinder– en Tienerwerk 
Reservering voor Beeld & Geluid 
 
Alpha cursus en De Ontmoeting 
Giften en sponsering Compassion 
 
Saldo 

30.000,00 
250,00 

 
2.125,00 
2.525,00 

 
250,00 

3.700,00 
900,00 

7.000,00 
 
 
 

700,00 
3.310,00 
1.510,00 

 
 
 

300,00 
 

3.300,00 
 

1.700,00 
 

9.950,00 
3.500,00 

850,00 
5.000,00 
1.250,00 

500,00 
 

3.100,00 
400,00 

 
- 21.320,00 

28.882,64 
79,42 

 
2.035,85 
1.164,53 

 
126,76 

1.432,48 
912,48 

7.547,35 
 
 

110,00 
818,63 
30,00 

674,76 
 

916,85 
 

252,02 
 

3.274,24 
41,96 
92,30 

 
648.46 
875,00 
212,50 

1.250,00 
312,50 
125,00 

 
1.950,55 

896,42 
 

-4.353,80 

29.000,00 
 
 

2.000,00 
1.745,00 

 
300,00 

1.032,00 
915,00 

7.547,00 
 

1.000,00 
 

700,00 
500,00 
500,00 

 
450,00 

 
300,00 

 
4.000,00 

250,00 
250,00 

 
1.720,00 
4.000,00 

850,00 
2.000,00 
1.300,00 

500,00 
 

1.300,00 
900,00 

 
-12.519,00 

Totaal: 55.790,00 49.660,44 50.540,00 
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Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
Giften 
Bijdrage gemeente 

20.306,27 
1.032,48 

875,00 

Groot onderhoud 
 
Saldo 31 dec. 2016 

16.665,30 
 

5.548,45 

Totaal: 22.213,75 Totaal: 22.213,75 

Uitgaven: 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
Giften 
Bijdrage gemeente 

811,25 
 

212,50 

Kosten drukwerk 
Copier en onderhoud 
Saldo 31 dec. 2016 

209,18 
611,14 
203,43 

Totaal: 1.023,75 Totaal: 1.023,75 

Uitgaven: 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
Giften 
Giften goede doelen 
Bijdrage gemeente 

3.264,99 
428,37 

2.491,07 
1.250,00 

House of Hope 
Goede doelen 
 
Saldo 31 dec. 2016 

1.500,00 
2.491,07 

 
3.443,36 

Totaal: 7.434,43 Totaal: 7.434,43 

Uitgaven: 

Gebouwfonds in € 

Intern Drukwerk in € 

Taakveld Diaconie in € 

Taakveld Kinderwerk en Tienerwerk in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
Giften 
Bijdrage gemeente 

1.330,73 
 

312,50 

Kinderwerk 
Tienerwerk 
Saldo 31 dec. 2016 

240,43 
329,00 

1.073,80 

Totaal: 1.643,23 Totaal: 1.643,23 

Uitgaven: 
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Reservering Beeld en Geluid in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
 
Bijdrage gemeente 

500,00 
 

125,00 

Onttrekken saldo 
 
Saldo 31 dec. 2016 

 
 

625,00 

Totaal: 625,00 Totaal: 625,00 

Uitgaven: 

Reservering Voorganger in € 

Inkomsten: 

Saldo 1 jan. 2016 
 
Bijdrage gemeente 

12.250,00 
 
 

Onttrokken 
 
Saldo 31 dec. 2016 

1.500,00 
 

10.750,00 

Totaal: 12.250,00 Totaal: 12.250,00 

Uitgaven: 

Saldi betalingsmiddelen per 31 december 2016 

Saldo in € van: 1 jan. 2016 31 dec. 2016 

Gemeente 
Gebouwfonds 
Drukwerk 
Diaconie 
Kinder en Tienerwerk 
Reservering Beeld en Geluid 
Reservering Voorganger 
 

73.662,94 
20.306,27 

811,25 
3.264,99 
1.330,73 

500,00 
12.250,00 

68.910.30 
5.548,45 

203,43 
3.443,36 
1.073,80 

625,00 
10.750,00 

Totaal: 112.126,18 90.554,34 
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