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Uitnodiging
Op 20 maart aanstaande zal de jaarvergadering van onze gemeente
gehouden worden in ons kerkgebouw. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om
20.00 uur.

Agenda:
1.

Opening

2.

Opnemen presentielijst

3.

Notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017

4.

Jaarverslagen van de taakvelden.

5.

Jaarverslag financiën

6.

Fondsenwerving

7.

Ontmoetingsmoment????

8.

Rondvraag en afsluiting

Na afloop staat er een drankje en een hapje voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
De raad.
3

Jaarverslagen 2017

Jaarverslag Baptistengemeente
Huisgezin van God…..hier ontmoeten we elkaar en de Heer, bouwen
we, hier groeien we, hier helpen we, bemoedigen en troosten we,
leren, delen, bidden, zegenen, praten, luisteren, … we wat we van
onze Heer ontvangen, en mogen uitdelen.
En krijgen we elke week de volgende opdracht mee: Hou van God,
hou van mensen, volg Jezus….
en wat beleefden we hier met elkaar, wat gebeurde hier dan allemaal het afgelopen jaar……
Een impressie:
Om maar direct met de deur in huis te vallen de grootste fysieke
verandering is hier in de zaal te zien, Kijk om je heen en zie
hoe de kerkzaal veranderd is, we zijn er al wat aan gewend
maar dit is echt een enorme klus geweest. Kerk: een huis van
God en een thuis voor mensen, door het inzetten van de gave
‘kunst maken’ van S. en ‘je vrouw ondersteunen waar nodig
en kan’, van C., zijn deze prachtige schilderingen tot stand
gekomen als loftuiting aan God, en als getuigenis van God.
Er staat een prachtig stuk over de totstandkoming en de betekenis van dit werk in het woord & werk-nummer van mei, en
niet alleen in woord en werk, maar zelfs een vermelding in
Baptisten.nu. Zeer de moeite waard nog eens te lezen.
Ook de hal heeft ondertussen een gezellige huiskamersfeer gekregen, het voelt als een thuis voor mensen.
In dit huis hielden we een prachtige paasviering waarbij onze
kinderen hun talenten, met drama, dans, knipsels en bouwwerken hebben ingezet om het paasevangelie uit te beelden.

We vierden het pinksterfeest, beleefden de zegendienst, er was
een tienerdienst en tijdens de kinderdienst werden talenten
en gaven opnieuw ingezet, de poppenspelers waren er heel
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nieuwsgierig naar, zelfs koning Saul vertelde ons dat hij rustig werd van de prachtige harpmuziek van David, over talent
gesproken….
Talenten, daar ging het ook over tijdens de startdag, met als
jaarthema Knowing Jesus, wie is Jezus, wie zijn wij in dat
licht? Hebben wij wat bij te dragen aan Gods Koninkrijk?
Welke gave kun of wil jij inzetten voor de gemeente of je
omgeving? De hele middag zijn groot en klein aan de slag
geweest met het zoeken naar en vinden van je talenten…
Er is ook talent in ons midden voor spreken/preken: velen zijn
aan het oefenen sommigen zijn ingezegend en hebben al
preekbevoegdheid gekregen, B., E., D., A.
En talent voor inspirerende initiatieven bv om open maaltijden
met elkaar te houden om elkaar zo beter te leren kennen, en
ook vanuit Groeigroep om elkaar letterlijk tot een hand en
voet te zijn.
En wie bedenkt nu zoiets geweldigs als zomerkerk, in plaats van
de deur te sluiten omdat er geen sprekers en muzikanten
zijn, stel je je huis open voor ontmoeting, van de Here God
en elkaar, trommel je familieleden op voor een goede preek
en zangleiding, en is er ook nog ruimte voor koffie, brood en
een goed gesprek, wie bedenkt zo iets, een dikke knipoog
van God?
Dat geldt ook voor de Marriage Course… Meer dan Tof! Je huis
openstellen voor anderen, ze op weg mogen helpen met goede informatie en startvragen voor goede gesprekken, nazorg
verlenen waar nodig en ook nog eens lekker eten….
Talent is er ook voor muziek, steeds voorziet de Heer ons van
muzikanten, ondanks het feit dat we afscheid namens van
R.G en R.v.L., die ons jaren hebben gediend met hun gaven,
voelen we ons heel gezegend met de nieuwe muzikanten en
nieuwe ideeën voor het ondersteunen van de diensten.
Vele nieuwe gezichten zagen we dit jaar in de gemeente, avondmaalsvieringen waarin je hoort dat mensen op zoek zijn naar
5
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een passend huisgezin, mensen die een poosje met ons meewandelen en verder op doorreis zijn gegaan, maar ook mensen die blijven en een thuis vinden, als vrienden met ons op
willen trekken (zoals familie B. in maart, R. in oktober).
En zelfs gehoor geven aan Jezus’ opdracht om je oude leven
af te leggen, en door de doop met Jezus op te staan en samen met Hem een nieuw leven aan te gaan zoals
1 okt E. en I. V. en 26 november L. B-V., en nog is er
plaats…!
De oudsten uit dit gezin lieten van zich horen, nodigde ons keer
op keer uit mee te doen en mee te denken over allerlei ontwikkelingen in de gemeente.
Belangrijke beslissingen met elkaar te nemen over gebouw en
begroting, oa het geloof – gebed – geven plan en de dienstenveiling leverden met veel mooie aanbiedingen en biedingen op om de financiën op orde te krijgen en houden,
Er waren opnieuw verkiezingen, en daarin zijn we gezegend met
4 nieuwe raadsleden
En er wordt nagedacht over wijzigingen in HR en Statuten
Het bleef niet bij ons gebouw alleen, we deden mee met Alpha
cursus, de Ontmoeting, House of Hope en Present.
Ook werd er gul gegeven aan door de gemeente voorgedragen
goede doelen, denk aan Compassion, House of Hope, Present, Urban Expression, Dorcas, de Diaconie, en veel groeigroep-projecten
In dit huisgezin van God, werd het huwelijk ingezegend van P.
en R. H.
Werden M.R., V.P. en A.v.L. geboren en werden N.K. en
M.R. opgedragen, geweldige zegeningen.
Maar zag u ook de oproepjes voor kinderwerkers? Maand na
maand na maand staan er oproepen voor extra hulp in woord
& werk, in het januari nummer zie je waarom, daar staan nl
al 53 van onze kinderen in op groepsfoto’s , en met alle thuisBaptisten Gemeente Deventer
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wonende kinderen samen komen we uit op een totaal van 65
kinderen. En dat terwijl de gemeente op dit moment 73 leden en 36 vrienden telt.
Dit lijkt wel een lange lofzang, maar niets is minder waar, net als
in je eigen gezin gaat hier echt niet alles voor de wind, maar
proberen we elkaar te steunen en troost te bieden in moeilijke tijden, leven we mee met hen die hun huwelijk uiteen zien
vallen en de scherven weer bij elkaar moeten zien te rapen,
huilen we mee met hen die getroffen worden door ernstige
ziekte, zowel zelf als in hun gezinnen, zijn we verdrietig om
het heengaan van dierbaren, zoals met R> die haar man
M.B. moet missen,
En velen van ons kunnen dit aanvullen met het verdriet om eigen situaties, werk, thuis, school, jezelf, of gemis van eigen
dierbaren…
Heel bijzonder is dan de troost die God biedt ook en misschien
vooral wel in dit huis aan al zijn kinderen, zowel aan hen die
leiden als aan hen die kunnen troosten
Met elkaar vormen we hier een veelkleurige kudde die van God, de
Here Jezus en elkaar houden,
en allemaal volgen we op onze eigen wijze en in ons eigen tempo
onze Herder, geniet er vooral van..
Dank U wel Here Jezus dat U ondanks of misschien wel dankzij alles
al Uw schapen kent en onze Herder bent.
Met dank aan I.W., geschreven voor de jaarafsluiting.

Jaarverslag Taakveld Pastoraat
Het pastoraalteam, bestaande uit D.D., P.V., M.S.,B.V. en I.W,
komt regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe we meer dienstbaar kunnen zijn onze Heer in zijn gemeente en hoe we ons als
7
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team daarvoor kunnen inzetten. Vanuit de raad worden we ondersteund door F.
Voor ons team betekent pastoraat dat we elkaar en de gemeente tot
een hand en een voet willen zijn, in de nabijheid van de Here Jezus
willen brengen en houden. We bieden 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 God hierin de eer, en
ruimte. Alle teamleden hebben op hun eigen wijze raakvlakken met
pastoraat en de verschillende mensen om ons heen, de een doet
graag iets voor ouderen terwijl anderen 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.
Er zijn afspraken gemaakt over geheimhouding 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.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal keer gebedspastoraat aan
mogen bieden. Bij gebedspastoraat zijn we met 2 pastorale teamleden en 1 hulpvrager bij elkaar om te luisteren naar het verhaal of de
vraag van de hulpvrager, daar waar nodig vragen we door om een
mogelijk probleem te begrijpen en worden we een poos stil en bidden we samen om de Heilige Geest de gelegenheid te geven het
probleem duidelijk te maken en heel gericht te kunnen bidden om
hulp bij een oplossing, mss moet er beleden worden, of vergeven,
kunnen we samen bidden om genezing /herstel, en je zegenen met
Gods Vrede. Wil je hier meer over weten? Spreek ons er rustig op
aan en vraag er naar.
Als team hebben we ook persoonlijk ervaren hoe helend het werkt
elkaar en onze zorgen toe te vertrouwen aan onze Heer en zijn nabijheid samen te zoeken. Te bidden, zingen, de bijbel te openen en
Gods nabijheid te ervaren om samen opgebouwd te worden. Heel
bevrijdend en bemoedigend.
Baptisten Gemeente Deventer
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Het komende jaar proberen we in de gemeente meer onderwijs of
uitleg te geven over pastoraat, gebedspastoraat en bevrijdingspastoraat, hiervoor zoeken we nog naar een goede vorm.
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!
Hartelijke groet namens ons allen, E.I.W.-H.

Jaarverslag Taakveld Gebed
Vanaf september ben ik begonnen als taakveldleider gebed. Mijn
verslag over 2017 is daarom vrij kort, ik neem de vrijheid om uit te
breiden naar de eerste week van januari.
In oktober heb ik een bijeenkomst georganiseerd met het gebedsteam. Het plan is om als team twee keer per jaar een avond bij elkaar te komen om samen te delen, te leren en te bidden. Ik hoop
dat we daardoor een sterker team worden en samen zorgen voor
meer bewustwording rond gebed.
Om iets mee te maken van de dag van bidden en vasten in januari,
hebben we de tweede zondag van december in de dienst kort stilgestaan, gebeden en notities geplakt bij de verschillende thema’s:
wereld, Israël, Deventer, gemeente en familie/vrienden. Uit de reacties bleek dat het fijn was om dit samen te doen.
De eerste zaterdag in januari hebben we met Handelingen 20:32 als
uitgangspunt gebeden voor onze gemeente. “Nu vertrouw ik u toe

aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan
allen die hem toebehoren.” In Handelingen neemt Paulus met deze
woorden afscheid van de Efeziërs, omdat hij weet dat hij Efeze niet
meer kan bezoeken. Paulus’ werk is voor hen voorbij. Hij laat hen
los in het vertrouwen dat het evangelie de gemeenschap opbouwt.
9
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Samen biddend en pratend ontstond er een mooi beeld voor onze
gemeente: de gemeenschap als oefenplaats en als herstelplaats.
Een plaats waar je pijn mag hebben en kwetsbaar mag zijn, een oase waar je kunt bijkomen, waar diversiteit en veelkleurigheid is. Een
plek waar we elkaar van harte dienen.
Terwijl Daniël bij de dag van bidden en vasten ziek thuis was, koos
hij precies deze tekst uit Handelingen uit om te lezen bij de inzegening van de nieuwe raadsleden. Een bijzondere bevestiging van het
beeld van de dag ervoor.
Misschien is dat wel het meest bemoedigend van gebed, dat het je
ogen opent voor ‘verrassingen’.
Soms heb je anderen nodig om te zien. En om samen mee te bidden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden in onze gemeente.
Je kunt je aansluiten bij een gebedsgroep, bijvoorbeeld op maandagochtend (contactpersoon: Lien, meer informatie op zondagsblad)
of op dinsdagavond (contactpersoon: M-E.d.K.). Er is een gebedsapp
waarin veel gevraagd en gedeeld wordt (beheerder: M-E.). Je kunt
meedoen met de cursus (start 25 maart), waarin je oefent met bidden voor elkaar (contactpersoon: D.D.). Je kunt je aansluiten bij het
gebedsteam om op zondag na de dienst voor anderen te bidden
(contactpersoon: P.B.). Ook de groeigroep avonden zijn mooie momenten om samen te bidden.
Bidden gaat over alles van pijn en kwetsbaarheid tot een oase om
bij te komen. Het is divers, veelkleurig. Een geweldige manier om
elkaar van harte mee te dienen. Laat je verrassen.
P.B.

Jaarverslag Taakveld Vieringen
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar rondom de vieringen in onze
gemeente. We hebben niet stil gezeten.
Er dreigde een nijpend tekort aan muzikanten; ook nu weer voor
Baptisten Gemeente Deventer
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2018 en we hebben daar flink over vergaderd. R. heeft afscheid genomen van de gemeente en begeleid nu de vieringen in de Berea
gemeente in Apeldoorn.
R.B. is ons als pianist komen versterken 1 maal per maand, maar
hier zit een kostenplaatje aan vast dus willen we graag investeren in
tijd en training van muzikale gemeenteleden. O.a. W. zet zich hiervoor in en zo is de worshipband ontstaan, deze zit nog in een opstartfase, maar belooft heel leuk te worden.
Onze kerkzaal en kerkhal zijn behoorlijk onder handen genomen
door S. en K. en bijna af, het is een complete metamorfose! We genieten er allemaal van alhoewel sommigen er even aan moesten
wennen.
De kerk wordt sinds kort ook verhuurd aan een andere gemeente,
wellicht komt dit ook mede door haar nieuwe jasje.
In de zomerperiode hebben we een aantal zondagen op een andere
(buiten)locatie gehouden en dat gaf ons weer geweldige zondagen
en nieuwe energie.
De zangleiders worden jaarlijks geëvalueerd en hebben het afgelopen jaar een keuze moeten maken of ze de derde zondag van de
maand wanneer de worshipband speelt, gastvrouw of worshipleider
willen zijn, we hebben hele meelevende en trouwe zangleiders en
ze kozen enthousiast. Dit betekent wel een aantal veranderingen en
trainingen maar daar zijn we nog nooit voor teruggeschrokken.
De meezingers zijn ook ingeroosterd inmiddels en uitgegroeid tot
een flinke groep.
De groep voor de beamer en het geluid / opname is ook een trouwe
vaste groep, Levi is erbij gekomen en past er prima tussen. De kosters en andere helpende handen zoals de koffie en het welkom bij
de deur loopt fijn.
We zijn heel blij dat er zoveel mensen mee willen werken in de vieringen, dus onze grote dank hiervoor!!!!
Ook een aantal ‘lekenprekers’ (broeders en zusters uit onze gemeente) zijn getraind en ingezegend, ze preken nu af en toe. Daarnaast is Daniel onze stabiele factor / pastor in de vieringen, hij
preekte dit jaar over: wie is Jezus.
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Een enkele keer komt er nog een predikant van buiten bij ons spreken en die afwisseling wordt erg gewaardeerd.
We hopen op een gezegend en muzikaal 2018, waarin we doorgroeien in kwaliteit maar vooral in bewogenheid naar de gemeente en
nog meer charisma vanaf het podium.
M.S.v.O.
Jaarverslag Taakveld Diaconie
Leden: L. H.-R.-J. D.– R. d. W. (taakveldleider)
F.d.W heeft het taakveld verlaten; we zijn op zoek naar een nieuw
lid.
Iemand van de gemeente heeft financiële hulp aangevraagd; we zijn
momenteel in gesprek.
De speciale collectes voor doelen die door de groeigroepen zijn aangedragen, lopen bijzonder goed en brengen veel op. Er is in de gemeente duidelijk enthousiasme voor veel van deze doelen.
We heroriënteren ons op de collectes voor House of Hope, Present
en De Ontmoeting. Zoals het er nu uitziet, zijn er voor elk van deze
organisaties vijf collectes per jaar, maar komt er geen geld meer uit
'de grote pot'.
We hebben met enige regelmaat avonden van Het Kruispunt
(overlegorgaan Deventer diaconieën) waarop we met anderen praten over het lenigen van nood in Deventer. Tot nu toe is daar voor
ons nog geen bijzondere actie uitgerold, afgezien van praktische en
financiële steun aan Present, House of Hope en De Ontmoeting –
waarvoor we ons al eerder inzetten.

Jaarverslag Taakveld Groeigroepen
Bijdrage vanuit de groeigroepen:
Afgelopen jaar was een jaar van veel wisselingen. Een aantal groeBaptisten Gemeente Deventer
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pen zijn gestopt, een aantal opnieuw opgestart en een aantal gehusseld qua samenstelling. Uiteindelijk heeft iedereen weer een
plekje in de herberg en is iedereen weer volop aan de slag gegaan
in haar/zijn groeigroep. Tevens zijn we eind 2017 gestopt met
groeigroepcoördinatoren en zijn we verder gegaan met groeigroepleiders. Inhoudelijk maakt deze titelverandering niet zo'n groot verschil, maar is er met name inhoudelijk meer vormgegeven dat er
binnen de groepen ook altijd iemand zich ontfermt over het pastorale karakter van de groep. Met andere worden iemand die de taak
op zich neemt om te waken dat iedereen afdoende tot zijn/haar
groei komt en krijgt wat hij/zij nodig heeft. Afgelopen jaar zijn we
ook een aantal keren bij elkaar geweest met deze groeigroepleiders
en hebben we met elkaar stil gestaan bij wat de groepen nodig
hebben. Daaruit is voorgekomen dat er veel vrijheid is en blijft voor
de bijeenkomsten, dat daar vanuit taakveldcoördinatie en/of raad
niet/nauwelijks proactief sturing aan wordt gegeven. Wel is de suggestie aangereikt om dit jaar aan te sluiten bij wat er in de gemeente gebeurd. Zo zou het dus mooi zijn om aan te sluiten bij het thema "knowing Jezus" en om met elkaar te ontdekken wat dat betekent voor "binnen, boven, buiten". Daarvoor kunnen de groepen
een basis leggen voor oefening in gaven en talenten, maar kunnen
de groepen ook kiezen om gebruik te maken van korte you-tubefilmpjes, sprekers vanuit de sprekerspoule en om taakveldleiders uit
te nodigen. Al met al weer een prachtig jaar waarbij iedereen een
plekje heeft om meer te kunnen worden/zijn zoals God bedoeld
heeft; Een geliefd kind. Waarbij we erop mogen vertrouwen dat we
kunnen gaan met God, dat we mogen houden van mensen, dat we
weten dat er mensen zijn die van ons houden, dat we worden geleid door Jezus en worden geïnspireerd door Zijn Heilige Geest.
Groet'n,
B. D.
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Jaarverslag Taakveld Kinderwerk
Onze doelstelling: kinderen in een veilige omgeving vertrouwd maken met het Woord van God, waarbij zij leren wie Hij is, en hun
identiteit in Christus mogen vinden.
Terugkijkend op 2017 geeft veel reden tot dankbaarheid. Het grote
aantal kinderen, de grote toewijding van de leiding om de kinderen
vertrouwder te maken met de geschiedenis van God en zijn volk,
zijn trouw door de eeuwen heen, het leven van Jezus op aarde, onze redder en verlosser, en die altijd bij ons is door de komst van de
Trooster, de heilige Geest.
De kinderen van het Arendsnest hebben meegewerkt aan de Paasdienst en in oktober hebben we een kinderdienst mogen vieren in
een ochtenddienst. Ieder kind mocht laten zien wat hij/zij goed kon
of leuk vond om te doen. Je mag zijn wie je bent. Verrassend hoeveel creativiteit, talent de kinderen hebben. Dit jaar hebben we de
geboorte van Jezus in een ochtenddienst op 24 december gevierd
met een brunch. Samen, als gezin van God, hebben we in een feestelijk aangeklede zaal met elkaar genoten van veel meegebrachte
broodjes en ander lekkers, samen gezongen en gekeken naar een
prachtig schaduwspel over de geboorte van Jezus door de kinderen
van de Duiventil , waarbij het verhaal van De Drie Engelen werd verteld door kinderen van het Arendsnest. Na afloop kreeg ieder kind
een christelijk kinderboek mee naar huis. Elke maand leren we met
de gemeente samen een nieuw kinderlied.
Zending. Elke week kunnen de kinderen het spaarvarken voor Josue,
ons adoptiekind in Colombia, vullen en bidden we ook voor hem.
Elk jaar, zo ook dit jaar, houden we een koekjesactie voor hem en
zijn familie. Om de maand verrast één van de kinderen Josue met
post; dit vermelden we in Woord en Werk.
Elke maand geven we verslag in Woord en Werk over het wel en
wee van ons kinderwerk in de rubriek Nieuws van het Kinderwerk en
stelt een kind zich voor in de rubriek High Five.
De leiding van het Arendsnest heeft het afgelopen jaar gezocht
naar een geschikte methode voor de lessen op zondag. Zij hebben
Baptisten Gemeente Deventer
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een half jaar proefgedraaid en daarna gekozen voor Promisland.
Indeling groepen: De Schaapskooi: 0 tot 4 jaar, de Vissenkom:
groep 1, 2 basisschool, de Duiventil: groep 3, 4, 5 en het Arendsnest: groep 6, 7, 8. Halverwege het jaar hebben 5 kinderen afscheid genomen van het Arendsnest: B., J., J., J. en R. Zij kregen
hun eigen Bijbel mee en werden welkom geheten bij de Teens, de
tienergroep. De Schaapskooi mocht Manuel en Vera in de kudde
opnemen. Eind 2017 telt het Arendsnest 15, de Duiventil 5, Vissenkom 9 en Schaapskooi 13 kinderen. Bij de Vissenkom hebben
we de trouwe ondersteuners heel hartelijk bedankt voor al hun hulp
jarenlang. Enkele tieners willen graag meewerken en daarom komen in het nieuwe jaar J., J., E. en R. helpen in de groep.
Overleg doorstromen van kinderen naar de volgende groep. Na de
zomer hebben we besloten dat de kinderen van groep 3 pas met de
kerst, wanneer zij kunnen lezen, naar De Duiventil gaan. Het was
voor hen anders niet te doen om aan te sluiten bij de werkwijze in
die groep. Start 2018 zou deze groep 12 kinderen tellen. De leiding
gaf aan dat er dan ook ondersteuning nodig zou zijn en is de ruimte eigenlijk te klein en het leeftijdsverschil erg groot. Na overleg
met leiders van het Arendsnest mochten de kinderen, die in
groep 5 zitten, een half jaar eerder doorstromen. Geweldig dat zo
kon worden opgelost, al kostte het wel wat overreding kracht , omdat het Arendsnest al een drukke groep heeft en daar nu 6 nieuwe
kinderen bij komen. In januari 2018 hebben we een gesprek met
ouders van onze kinderen die op de basisschool zitten, om te horen
hoe kinderen de lessen ervaren en wij hen het beste tegemoet kunnen treden.
Jezus zegt in Marcus 10: 9 “Laat de kind’ren tot Mij komen en verhindert ze niet.” We zien uit wat God in het nieuwe jaar gaat geven.
Hij geeft de wasdom, wij zijn de werkers, de discipelen.
E.K. K.-E.
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Jaarverslag Taakveld Tieners
We hebben dit jaar 9 tieners op de groep en komen bij elkaar een
keer in de twee weken op zondagavond van 18:30 tot 20:00 bij B.
en E. Dit jaar zijn we gestart met een weekend waarbij we in de
kerk hebben gelogeerd, dit was zeker voor herhaling vatbaar al zijn
we wel aan het kijken naar de timing van dit weekend. We hebben
dit jaar verschillende thema’s behandeld met de tieners waaronder
keuzes maken, omgaan met teleurstelling en nog vele andere. De
behandelde thema’s worden in samenwerking met de tieners gekozen, omdat we het belangrijk vinden om aansluiting te vinden tussen
geloof en hun dagelijkse leven. We zijn blij met de betrokkenheid en
openheid in de groep. Ivm E.s zwangerschap zullen we de laatste
avond iets eerder hebben dan gebruikelijk. Daarnaast zijn we bezig
met vervanging voor het eerste deel van het nieuwe seizoen. En
aangezien er dan weer een aantal tieners bij komen, zijn we bezig
om het opsplitsen van de groep mogelijk te maken. Maar al met al
hebben we een goed jaar met de tieners gehad!
Groeten E. v. W.
Jaarverslag Ouderencontact
Hoewel in het afgelopen jaar het ouderencontact is gestopt, hebben
we elkaar niet uit het oog verloren en in ons hart hebben zij een bijzonder plaatsje.
We hebben bezoekjes afgelegd, zieken bezocht of zijn op condoleance bezoek geweest.
Dank God, dat er ook leuke dingen te melden zijn;
Enkele enthousiaste leden hadden een geweldig plan om gezamenlijk te eten, H. P.-K., C. t. N.-K., P. H. en ik worden steeds meer blij
als we de reactie van de ouderen zien. In februari starten we in een
zaaltje in Humanitas met degene die daar wonen. Zij, die elders wonen, worden gehaald, dan wel gebracht.
We verwachten zo’n 15 personen, de hulpen meegerekend, waar we
erg dankbaar voor zijn.
Voor verdere plannen willen we eerst deze stamppot lunch afwachBaptisten Gemeente Deventer
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ten. Mocht u ook willen komen, al weten we nog geen datum, laat
het dan aan één van ons weten.
Graag uw gebed voor de ouderen van onze gemeente, een kaartje,
bezoekje of telefoontje wordt erg op prijs gesteld, zeker in moeizame tijden van afscheid of lichamelijke ongemakken.
Ik weet, dat de ouderen, zeker in hun hart en hun gebed, bij de gemeente en haar leden betrokken zijn, dus draag ook hen een warm
hart en troostvol gebed toe.
In Christus verbonden,
G. H.
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 2017

Jaarthema 2017/2018 en de preken
Het jaarthema van 2017/2018 is ‘knowing Jesus.’ Dat gaat terug
naar de kern: wat willen we ten diepste, wat hebben we echt nodig? Het juiste antwoord is ‘dat we Jezus beter leren kennen en
meer op hem gaan lijken.’ Het jaarthema is daar op gericht. In het
kader van het jaarthema wordt er maandelijks over een van de zgn
‘ik ben teksten’ gepreekt. Voorbij zijn gekomen: ‘Ik ben het brood
van het leven’ (Joh 6:35), ‘Ik ben de deur’ (Joh 10:7), ‘Ik ben de
goede herder’ (Joh 10:11), ‘Ik ben het licht van de wereld’ (Joh
8:12), ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Joh 11:25), ‘Ik ben de
weg, de waarheid en het leven’ (Joh 14:6)
Sommige Groeigroepen maken gebruik van de vragen die na de
preek worden rondgestuurd.
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Cursussen:
De Introductiecursus heeft twee keer gedraaid, een keer in het
voorjaar en in het najaar, met beide keren een leuke groep
deelnemers. Sommigen deelnemers hebben zich aangesloten
als lid of vriend.
De Preekcursus is na de zomer begonnen en draait nog steeds,
met deelnemers van binnen en buiten onze gemeente. De
sprekers uit de gemeente, die deel uit maken van de zgn
preekpoule, zijn deel van een intervisie groep. Daar worden
hun preken besproken en krijgen ze feedback en tips om verder te groeien.
De Marriage Course heeft met een leuke groep jonge stellen gedraaid onder leiding van Frits en Marja Schutte.
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, ivm praatjes en voorbereiding voor het
weekend.
Maandelijkse werden er ‘Leerhuis’ avonden georganiseerd. Daar
worden thema’s uitgediept vanuit de bijbel en is er uitgebreid tijd
om samen door te praten en te discussiëren. De avonden gingen oa
over:
God als Vader
Engelen in de bijbel en in ons leven
Women in ministry
Jezus in het Oude Testament
Jezus in relatie met de Vader en de Geest
Het koninkrijk van God en ons werk (februari 2018)
Ook is er een Leesgroepje van start gegaan voor mensen die graag
wat dieper willen graven. Onder het genot van trappistenbier bespreken we het gelezen boek. De volgende boeken zijn onder andeBaptisten Gemeente Deventer
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re al voorbij gekomen:
Tom Wright – The Day the Revolution Began
Hannah Arendt – Eichmann in Jeruzalem
Shane Claiborn – Jesus for President
Bradley Jersak – Her Gates will never be shut. Hope, hell, and
the New Jerusalem (2018)

Plannen voor 2018
In 2018 wordt dezelfde lijn doorgetrokken. Onderwijs in de samenkomsten, in de Leerhuisavonden, in de GG en in cursussen. Naast
de alphacursus zullen er ook weer introductie- en andere cursussen
draaien. Er staat in ieder geval een cursus ‘Meer van de Geest’ op
de planning.
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?
Daniël Drost
Jaarverslag Taakveld Facilitair
In het taakveld facilitair geen grote veranderingen het afgelopen
jaar, maar opnieuw is er veel werk verzet door een groot aantal
mensen die vallen onder het taakveld facilitair. Deze mensen zijn
vaak geen mensen die op de voorgrond direct zichtbaar zijn, maar
wel onmisbaar!
Denkt u eens aan de koster die al vroeg aanwezig is om te zorgen
dat de verwarming brandt. Degene die zorgt dat er elke week weer
koffie met koek en limonade voor de kinderen is. Mensen van de
techniek die zorgen dat iedereen de spreker kan horen. Dan noem
ik natuurlijk heel veel mensen niet, maar iedereen bedankt die zich
afgelopen jaar heeft ingezet rondom alle facilitaire zaken van de gemeente.
Bij deze gelijk een oproep voor extra hulp bij de techniek; geluid,
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beamer of opname. We kunnen hier echt heel goed mensen gebruiken! Dus lijkt je dit wat, meld je dan aan bij mij.
J. D.
Jaarverslag Taakveld Gebouw
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van plannen maken
voor ons kerkgebouw. Gelukkig hoefde ik dat niet allemaal zelf te
doen en werd ik bij gestaan door de commissie Gebouw. De commissie bestaat uit, zoals jullie waarschijnlijk bekend, drie wijze mannen en ik.
Er is veel tijd besteed aan deze plannen door de commissie, de plannen bestaan uit aanpassen verwarmingsinstallatie, isolerende maatregelen, moderniseren van de bestaande ruimtes en het creëren van
een nieuwe ruimte. Op de achtergrond zijn er veel appjes en mailtjes heen en weer gestuurd en moesten we ook zo nu en dan bij elkaar komen om het één en ander te bespreken en de taken te verdelen.
Regelmatig waren er ook aannemers en installateurs in het kerkgebouw en hebben we samen gezocht naar oplossingen om het pand
zo optimaal mogelijk te kunnen blijven gebruiken in de toekomst.
Dit alles heeft geleid tot de presentatie van de plannen op de afgelopen ledenvergadering. Een deel van de plannen is inmiddels goed
gekeurd en dat is mooi. Een gedeelte van het totaalplan uitvoeren is
in theorie wel te doen, maar in de praktijk is dit wat lastig uit te voeren. Het is gemakkelijker om alles tegelijk aan te pakken, hierdoor
voorkom je ook onnodige kosten. We hebben besloten om het aanpassen van de verwarmingsinstallatie uit te stellen tot een warmere
periode.
In de komende jaarvergadering wordt besloten of de rest van de
plannen ook uitgevoerd kunnen/mogen worden. Als dit het geval is,
kunt u zeker van mij een vraag om hulp verwachten.
In de tussentijd werd er nog wel wat gedaan aan het dagelijkse onderhoud van het gebouw. Een lampje hier en een lekkage daar, of in
het ergste geval: de verwarming stopt ermee en onze voorganger
Baptisten Gemeente Deventer
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moet ondergronds om zichzelf warm te houden. Gelukkig is Free
dan wel weer bereid om de boel aan de gang te helpen. Ook B. K.
zet zich regelmatig in voor klusjes. Hartelijk dank daar voor, het
ontbreekt mij soms gewoon aan tijd om even langs te gaan, dus is
dit een mooie samenwerking.
Ook de verhuur van het gebouw valt onder dit taakveld.
De verhuur van het kerkgebouw is in handen van D. W.
D. zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid en heeft er onlangs nog voor gezorgd dat de kerkzaal voor een langere periode
verhuurd wordt. Dus vanaf deze plek ook D. bedankt voor je inzet
Alles bij elkaar best een druk jaar, maar leuk om deel uit te maken van dit proces.
Groet B. B.

Jaarverslag Financiën
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Het jaar 2017 ligt weer achter ons. Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen te zien in 2017. Zo hebben wij een trouwe groep van
gevers, waar ook dit jaar een aantal gevers zijn bijgekomen. In dit
jaar zijn er geen onverwacht grote uitgaven geweest. Het verschil
tussen inkomsten en uitgaven, dat de afgelopen jaren rond de €
20.000,- lag (minder inkomsten dan uitgaven), is in 2017 verminderd tot een verschil tussen de inkomsten en uitgaven van €
3.000,- meer uitgaven dan inkomsten (begroot ruim € 5.000,- tekort). Een prachtige verbetering, hoewel ons streven natuurlijk is om
de inkomsten en uitgaven gelijk te houden en het liefst om ieder
jaar een bedrag te kunnen sparen.
Een andere positieve ontwikkeling is het werk van de Fondsenwervingsgroep. Van hieruit worden activiteiten opgezet, met als doel de
gemeente financieel te ondersteunen. De eerste activiteit, eind
2017, leverde al een bedrag op van meer dan € 3.000,-.
De Fondsenwervingsgroep is een uiting van het groeiend bewustzijn
bij de gemeente van het belang van financieel rentmeesterschap. Dit
zie je terug in de zorgvuldige wijze waarop mensen binnen de gemeente met uitgaven omgaan. Maar ook zie je dat terug in de nieuwe vorm van het opstellen van de begroting. De Raad heeft iedere
taakveldleider gevraagd om een begroting op te stellen, deze begroting werd toen kritisch bevraagd per taakveld, waarna uiteindelijk de
conceptbegroting werd opgesteld. Deze is later in financiële vergadering medio december vastgesteld. Deze nieuwe aanpak heeft ook
in 2017 al positief uitgewerkt.
In 2017 hebben wij benadrukt hoe belangrijk Geloof – Gebed – Geven is voor de gemeentelijke financiën. Als geestelijk huis is dat de
sleutel voor onze gemeentelijke financiën. Ik wens daarom ook de
gemeente voor het komende, spannende jaar 2018 veel geloof, gebed en geven voor onze financiën toe.
J.M.A. B.-B. - Financieel administrateur
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Begroting
2017

Inkomsten in €

Resultaat
2017

Algemene Giften Gemeente
Vrijwillige vaste bijdragen
Giften van vrienden
Giften algemeen gemeente

35.000,00
10.000,00
500,00

39.738,13
7.485,54
1.126,87

1.000,00
700,00

636,04
415,00

400,00
2.000,00

945,58
3.386,43

250,00

0,00

400,00

608,79

1.000,00

729,67

600,00

167,07

7.500,00

3.345,00

59.350,00

58.854,12

Taakveld Gebouw
Collecte/giften onderhoud gebouw
Verhuur

Taakveld Diaconie
Collectes - acties - giften
Diverse doelen

Taakveld Onderwijs
Giften Alpha cursus

Stichting Compassion
Giften voor Josue

Uniecontributie
Collectes

Bankrekeningen
Rente

Fondsenwerving
Acties

TOTAAL:
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Begroting
2017

Uitgaven in €

Resultaat
2017

Algemeen:
Salaris voorganger
Loonheffing
Pensioen- arbeidsongeschiktheidverz.
Reiskosten

20.000,00
4.000,00
5.000,00
250,00

20.082,01
6.122,00
4.403,17
70,93

1.720,00
250,00
7.500,00
1.000,00
900,00
400,00
1.000,00

0,00
291,42
8.946,80
1.269,71
960,73
0,00
1.284,95

3.500,00
2.000,00
2.700,00

0,00
3.386,43
2.926,95

1.000,00

1.000,00

400,00

396,00

3.500,00
800,00
500,00

3.408,00
401,52
399,89

Speciale diensten
Vergoeding sprekers en pianist
Groet van de gemeente
Koor
Startweekend

300,00
2.450,00
300,00
400,00
525,00

201,45
1.941,43
241,58
0,00
265,00

Kinderwerk
Tienerwerk
Pastoraat
Onkosten Beeld en Geluid

1.050,00
350,00
100,00
500,00

566,54
329,00
125,85
271,10

2.700,00

2.464,79

65.095,00

61.757,25

Taakveld Gebouw
Groot onderhoud
Klein onderhoud
Gas - Licht - Elektra
Verzekeringen - Vaste lasten
Telefoon - Internet
Beveiliging
Herinrichting zaal enz.

Taakveld Diaconie
Diaconale ondersteuning
Goede doelen
De Ontmoeting - House of Hope

Taakveld Onderwijs
Bijdrage Alpha cursus

Stichting Compassion
Bijdrage voor sponsorkind Josue
Uniecontributie
Onkosten bankrekeningen
Onvoorziene kosten

Taakveld vieringen

Taakveld Facilitair
Boodschappen en drukwerk

TOTAAL:
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BALANS
DEBET in €

31-12-2016

31-12-2017

2.054,08
87.746,93
651,29
102,04
90.554,34

5.390,50
81.014,67
424,73
551,25
87.381,15

Gebouw
Beeld en Geluidsapparatuur

375.000,00
10.000,00

375.000,00
10.000,00

Balanstotaal:

475.554,34

472.381,15

Bank:
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
SNS Betaalrekening
Kasgeld

Materieel bezit
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BALANS
CREDIT in €

31-12-2016

31-12-2017

Eigen vermogen
Verlies

67.715,59

59.442,40
-3.173,17

Reservering Gebouw
Reservering Beeld en Geluid

22.213,75
625,00

26.813,75
1.125,00

Gebouw
Beeld en geluidsapparatuur

375.000,00
10.000,00

375.000,00
10.000,00

Balanstotaal:

475.554,34

472.381,15

Vermogen:

Waarde Materieel bezit
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