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Wat een mooi thema waar we het afgelopen jaar mee be-
zig mochten zijn.
Gaan in Gods liefde. Gaan naar de ander, gaan naar je naas-
te. Met als bagage Gods liefde.

Maar wat is liefde eigenlijk? Een sensatie, een gevoel?
Ware liefde is een oprecht verlangen naar het welzijn van 
een ander.

Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft 
voor een ander.
God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, 
door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem 
wilde God ons nieuw leven geven.

In Korintiërs 13 vers 4 staat: De liefde is geduldig, de liefde 
is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewich-
tig en is niet trots.

Wat een voorrecht om in die liefde te gaan.

Maar hoe doen we dat, gaan in Gods liefde?

Als eerste is het goed om de Here God lief te hebben het 
heel je hart, heel je ziel, met al je kracht en met heel je 
verstand. Dat is ons vertrekpunt. Hieruit starten we.

Om vervolgens te gaan naar de ander.

En heb uw naaste net zo lief als uzelf.

En als tweede dus de ander lief te hebben als jezelf. Het 
beste met de ander voor te hebben, zoals je het beste 
met jezelf voor hebt.
Met deze bagage naar de ander toe gaan.
Hoe mooi is het dan om de ander te laten zien dat God 
goed is, ook voor hen, dat God zelf de bron van liefde is. 

Het afgelopen seizoen gingen we met dit thema aan de 
slag en ook het komende seizoen zal dit thema centraal 
staan.

Voorwoord
Door Michel Klein

Gaan in Gods liefde!
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Jaaroverzicht seizoen 2018-2019
Door Anneke Tessers

September
•  Op 1 september trouwen 

Remco de Gelder en Wieteke 
Stoutjesdijk

•  Zondag 9 september is de start 
zondag. Het thema is voor dit 
seizoen is: Gaan in Gods liefde. 
Dit thema wordt o.a. bespro-
ken in kleine groepjes. We slui-
ten af met een heerlijke barbe-
cue. Kees Koning wordt tijdens 

de dienst welkom geheten als lid van 
de gemeente en geeft hierbij zijn ge-
tuigenis.
•  14 september gaan we weer eten 

met elkaar. Het thema is: Nieuwe 
start, nieuwe smaak.

•  Op maandag morgen 17 september is er de eerste: 
Koffie met verhaal bij Wietske Wijnholds thuis. Mar-
greet Kolbe start deze ochtenden.  

•  De start van de kringen is op dinsdag 18 september.
•  Er is op 21 september een studieavond waarin wordt 

uitgelegd wat koffie met verhaal betekent.
•  De Seniorencontactgroep start de 27e weer met een 

nieuw seizoen.
•  Onze gemeente is aanwezig met een kraam bij het 50 

jaar jubileum van het Dorpshuis.
•  De collecte deze maand is bestemd voor het Nood-

fonds van de Unie- Aardbeving in Lombok 

Oktober
•  Maandag 1 oktober is er weer: Koffie met verhaal.
•  Het Interkerkelijk Vrouwenwerk organiseert weer een 

koffie ochtend. Deze wordt gehouden in de Michael-
kerk. 

•  Op donderdag 4 oktober ontvingen we 
het bericht dat Bouke Noorlander plot-
seling is overleden aan een hartstilstand. 
De afscheidsdienst was donderdag 11 ok-
tober in de PKN-kerk De Haven in Poor-
tugaal, waarna de crematie in stilte heeft 
plaatsgevonden. Hij is 61 jaar geworden.

•  Het thema van de eetavond van vrijdag 12 oktober is: 
Zo gepiept.

•  14 oktober is het Vrede voor de Stad zondag. Er wor-

den levensmiddelen en 
speelgoed ingezameld 
voor de Voedselbank. De 
kinderen blijven deze 
dienst achterin de zaal en 
maken kaarten voor de 
jongens in de Jeugdgevangenis De Hartelborgt.

•  Margreet Kolbe is op donderdagmiddag 25 oktober te 
gast bij de Seniorencontactgroep.

•  De collecte deze maand is bestemd voor de Voedsel-
bank

November
•  Zondag 4 november start de jaarlijkse Actie Schoenen-

doos.
•  Donderdag 8 november is onze Gemeente Jaarverga-

dering.
•  De maandelijkse eetavond is op 9 november. Thema: 

Ouderwets lekker.
•  Op 9 november is de Algemene Vergadering van de 

Unie die gehouden wordt in Zwolle.
•  Rick Radenborg en Natanja 

van Harskamp trouwen op 14 
november. ‘s Avonds is er een 
dienst in het Dorpshuis, die ge-
leid wordt door Margreet Kol-
be. Na de dienst is er ook nog een receptie. 

•  Donderdag 22 november is er weer een middag van de 
Seniorencontactgroep.

•  Vrijdag 23 november is Leentje Luttje op 89 jarige leef-
tijd overleden in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland. De afscheidsdienst werd gehouden op don-
derdag 29 november in het Dorps-
huis te Hekelingen. Leentje werd 
begraven op vrijdag 30 november in 
Ter Apel naast haar man die in 1992 
overleden was. Voorafgaande van 
de begrafenis was er ook nog een 
kerkdienst.

•  Zondag 25 november is er een lunch na de dienst.
•  Onderwijsavond dinsdag 27 november wordt verzorgd 

door Margreet Kolbe, op de manier van ‘Koffie met 
verhaal’.

•  De actie Schoenendoos is voorbij. Totaal worden er 
140 dozen weggebracht door Gert en Ali van Koppen 
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naar het inleverpunt in Zuidland. Niet alleen vanuit 
onze gemeente maar van verschillen-
de mensen die de dozen op hun werk 
hadden verzameld.

•  De collecte is bestemd voor de actie 
Schoenendoos.

December
•  Zaterdag 8 december is er klus dag in 

het Dorpshuis. 
•  9 december is een bijzondere zondag. Vandaag wordt 

Mirthe Klein gedoopt. De 
dienst wordt geleid door 
Margreet Kolbe.

•  De Seniorencontactgroep 
heeft op donderdag 13 de-
cember haar advent/kerstviering.

•  De maandelijkse eetavond is op 14 december. Thema: 
Winter Wonderland. 

•  Zaterdag 15 december is er in het centrum van Spijke-
nisse een Flashmob. Mensen uit alle gezamenlijke ker-
ken, dus ook uit onze gemeente deden hieraan mee en 
deelden tegelijkertijd een flyer uit waarin alle kerst-
diensten stonden vermeld. Een heel mooi  initiatief. 

•  Na de dienst van 16 december is er een extra gemeen-
tevergadering in verband net een stemming ver Doop 
en Lidmaatschap.

•  25 december onze Kerstvie-
ring, waaraan veel mensen uit 
de gemeente meewerken. Zo-
als een koortje, toneelstuk, 
muziek.   

•  De oliebollen-oudejaarsee-
tavond wordt op 29 december 
gehouden op de veranda van Henk en Corry Mudde. 
De opbrengst was € 255,- en is bestemd voor Remco 
en Ellen.

•  De collecte van deze maand is bestemd voor Jeugd 
met een Opdracht- Remco en Ellen

Januari 
•  We gaan weer verder met de eetavonden. Op vrijdag 

11 januari hebben we als thema: Het kan vriezen of het 
kan dooien.

•  De Seniorencontactgroep start het nieuwe seizoen op 
17 januari met het eten van pannenkoeken en een spel-
letje Bingo.

•  Donderdag 22 januari is er een onderwijsavond. The-
ma: Basis Pastoraat door Wout Huizing.

•  De collecte deze maand is voor het project van de 
Unie - Bruggen bouwen. Een student uit Myanmar 
wordt hierbij financieel ondersteunt.

Februari
•  Zaterdag 2 februari naar de Mannendag in Ouddorp. 

Het is al bijna een traditie dat verschillende mannen uit 
onze gemeente deze dag bezoeken.

•  Vrijdag 8 februari is het thema van de eetavond: Kans/
vrije keus.

•  Er is op zaterdag 9 februari een studiedag georgani-
seerd door de Unie amen met de ABC-gemeenten. 
Esther Riemersma en Tanja Poppema gaan hiernaartoe.

•  Er is een lunch na de dienst van zondag 10 februari.
•  De Seniorencontactgroep heeft op donderdagmiddag 

21 februari een gezellige spelletjes middag, onder lei-
ding van Tanja gezegdes en slagzinnen.

•  Senna Lynn Griffioen is geboren op 20 februari. Doch-
ter van Remco en Ellen en zusje van Joah, Nessa en 
Jarah.

•  De collecte is deze maand bestemd voor het Diaconaal 
Havenwerk.

Maart
•  Op 3 maart nemen we afscheid van Margreet Kolbe als 

kerkelijk werker van onze gemeente.
•  Vrijdag 8 maart gaan we weer eten met elkaar. Het 

thema van deze avond is: Appeltje, eitje. Grappig hoe 
creatief iedereen altijd is om iets lekkers met het the-
ma te doen. 

•  Zondag 10 maart is de officiële opening van de ver-
bouwde kerk van de Baptistengemeente Rotterdam 
Centrum. Verschillende mensen van onze gemeente 
gaan daartoe.

•  Op 19 maart is er een onderwijsavond over het thema 
Homofilie. Deze wordt geleid door Daniel Drost en 
Debora Krikken. Er zijn 36 mensen aanwezig.

•  21 maart- de Seniorencontactgroep. Gast is deze mid-
dag Aad Schelling. Hij vertelt over zijn hobby Duiven.

•  De voorjaarsvrouwenochtend van het Interkerkelijk 
Vrouwenwerk wordt gehouden op 27 maart in het ge-
bouw van het Leger des Heils.

•  De collecte is bestemd voor een project van de Unie- 
Brood dat leven geeft in Jemen.
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April
•  Het thema van de eetavond op 12 april is: In de bonen. 
•  Woensdag 17 april is er een extra gemeentevergade-

ring. Aanleiding hiervan is dat er niemand zich beschik-
baar heeft gesteld als kandidaat voor de Raad.

•  Paasviering van de Seniorencontactgroep is op donder-
dag 18 april. Michel Klein houdt een inleiding.

•  De Goede Vrijdagdienst op 19 april wordt gehouden 
bij de familie Riemersma en wordt geleid door Henk 
Mudde.

•  Op 21 april is het Pasen en blijven de kinderen in de 
dienst. Het thema van de dienst is Game over. Martijn 
Stoutjesdijk doet onder andere een Quiz over de ge-
beurtenissen tijdens de Opstanding van Jezus. Daarbij 
moeten wel de mobieltjes gebruik worden. 

•  Tijdens de dienst van 28 april geeft Cobie Noorlander 
een mooi getuigenis.

•  De collecte is deze maand bestemd voor Near East 
Ministry

Mei 
•  Vrijdag 10 mei is het een bijzondere eetavond. Thomas 

Poppema is jarig en er wordt ook speciaal iets lekkers 
voor hem gekookt. Het thema 
is trouwens Vrijheid/Blijheid. 

•  De Seniorencontactgroep sluit 
op 30 mei haar seizoen af met 
een uitje naar de Maasvlakte.

•  De collecte is deze maand be-
stemd het Interkerkelijk Vrouwenwerk

Juni
•  Als afsluiting van het seizoen ging NeXt dit jaar op 16 

juni weer naar een camping in Brielle.
•  Zondag 30 juni is de slotdienst 

met aansluitend een lunch. 
Deze dienst is helemaal door 
de kinderen verzorgd. 

•  Deze maand is de collecte be-
stemd voor De Onvergetelijke 
Zomerkampen.

Juli
•  De vakanties breken aan. De meeste activiteiten liggen 

deze maand stil. 
•  De kinderen en tieners sluiten het seizoen af bij de fa-

milie Riemersma met spelletjes en pannenkoeken eten.
•  Op zaterdag 20 juli begint Kamp1 van de Onvergetelij-

ke Zomerkampen. 
•  Het topkamp gaat naar Zweden en duurt van 20 juli 

tot 28 juli.

•  Van 27 juli tot en met 2 augustus 
is de tweede kampweek van de 
Onvergetelijke Zomerkampen

•  De collecte is deze maand be-
stemd voor Compassion

Augustus
•  De meeste activiteiten liggen ook deze maand stil.
•  Op vrijdag 16 augustus is geboren Anna Eliana Rani. 

Dochter van Martijn Stoutjesdijk 
en Deborah de Koning. 

•  De collecte deze maand is be-
stemd voor Evangelische Hoge-
school. 
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Het afgelopen seizoen hebben we 
weer gewerkt vanuit de visie, met als 
Jaar thema: “Gaan in Gods liefde.”

Visie
Vanuit Gods liefde vormt de Baptis-
tengemeente Spijkenisse een helende 
en delende gemeenschap, die midden 
in de maatschappij staat, tot verheer-
lijking van God de Vader.

Wat mooi dat we met elkaar ons 
hiervoor mochten inzetten.
Veel zaken zijn er weer gepasseerd in 
de raad en in dit verslag zullen we ons 
dan ook beperken tot de highlights

Veel beweging is er geweest in de ge-
meente en in de raad.
Margreet Kolbe heeft aan gegeven 
niet verder te gaan als kerkelijk wer-
ker. Als bezetting van de raad bleven 
we met drie personen over.
Wat waren we blij met de inzet van 
Margreet. Als raad vonden we het dan 
ook een goede zaak om gelijk een 
nieuw proces te starten om op zoek 
te gaan naar een nieuwe kerkelijk 
werker/ voorganger.
Inmiddels is er een werkgroep die 
zich gaat inzetten om hier een vervolg 
aan te geven.

Ook zijn we een nieuwe verkiezings-
ronde gestart voor de raadsbezetting. 
Helaas zijn hier geen beschikbare kan-
didaten uit naar voren gekomen.
Omdat we als raad wel met een heel 
klein groepje over bleven hebben we 
gedacht dat het goed was om onze 
zorg hierover te delen met de ge-
meente. Vandaar dat de gemeente 
hebben uitgenodigd om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan. Het verslag 
van deze avond is aan de gemeente 
uitgedeeld. 

In het nieuwe seizoen zal de raad nog 
verder krimpen tot twee personen, 
omdat dit niet een ideale situatie is 
zullen we in februari 2020 opnieuw 
een verkiezingsronde starten.
Verder kwam er bij de raad vanuit 
de gemeente het verzoek binnen om 
duidelijkheid te geven rondom het 
vraagstuk homoseksualiteit. Hiervoor 
hebben we hulp gevraagd bij de Unie 
van Baptisten. Zij kwamen met een 
traject wat voor de gemeente in te 
zetten zou zijn. Met dit traject zijn we 
inmiddels gestart. 

Veel andere onderwerpen en zaken 
zijn langs gekomen. Wat mooi is het 

dat we als raad richting en sturing 
aan de gemeente mogen geven. Het 
is Gods gemeente, we staan er niet 
alleen voor. 
We zien uit naar de toekomst.

Raad
Namens de Raad Michel Klein,voorzitter
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Het secretariaat.
Ja wat doet een secretaris eigenlijk? 
Wat zegt Wikipedia daar over: De se-
cretaris binnen een vereniging(kerk) 
heeft als taak het maken van notu-
len tijdens een vergadering. Ook het 
schrijven van brieven en uitnodigin-
gen is een van de taken. De secretaris 
fungeert als contactpersoon voor in-
gekomen post en e-mail voor de ver-
eniging(kerk) en het bestuur, en ver-
zorgt hij of zij daarnaast de uitgaande 
e-mails en correspondentie. Verder 
doet de secretaris de ledenadmini-
stratie. Hij of zij zorgt ervoor dat de 
vereniging de geldende wet - en regel-
geving opvolgt. 

Het meeste klopt ook wel. 
Maar gelukkig hoef ik dat niet allemaal 
alleen te doen. Michel maakt de no-
tulen van de Raadsvergadering. Daar 
ben ik als secretaris niet bij. Joke Wig-
man maakt de verslagen van de ver-
gaderingen en belangrijke bijeenkom-
sten. Corry Mudde stuurt heel trouw 
alle jarigen een verjaardagskaart.
Verder is er iedere dag wel iets te 
doen. Belangrijkste taak is dus het 
ontvangen en doorgeven van infor-
matie aan de juiste personen of in-
stanties. De zondagse mededelingen 
maken voor de beamer. Het samen-

stellen van het jaarboek en voorbe-
reiden van de jaarvergadering en an-
dere vergaderingen. 
Ook de regels omtrent de ANBI en 
Wet op de Privacy worden in acht ge-
nomen

Financiën: 
Penningmeester is Sita Bosma. Zij 
plaatst iedere maand een financieel 
overzicht in de Nieuwsbrief. Het ver-
slag van de penningmeester vindt u 
elders in dit jaarboek. Vorig jaar heeft 
Sita al aangegeven dat zij gaat stoppen 
als penningmeester. Begin 2020 neemt 
Cobie den Hollander deze taak van 
haar over.

Communicatie: 
Het communicatieteam bestaat uit 
Mirjam van de Meer en Anneke Tes-
sers. Ze houden zich bezig met het 
realiseren van de Nieuwsbrief, het 
maken van folders als dat nodig is. De 
Nieuwsbrief is dit seizoen 11 maal 
verschenen. Het centrale rooster 
voor de zondagen staat op de websi-
te en wordt door diverse mensen in-
gevuld. Richard van Oosterhout heeft 
het beheer van de website van onze 
gemeente. Hierop wordt iedere week 
de preek geplaatst door Andre van 
der Meer. 

Ledenadministratie: 
Deze wordt bijgehouden door Anne-
ke Tessers. 

Unie Taken Commissie
Het doel van de commissie is:
De gemeente op de hoogte houden 
van ontwikkelingen binnen de Unie.
De Raad adviseren met betrekking 
tot de Algemene Vergadering van de 
Unie.
Regelmatig wordt hierover een arti-
kel geplaatst in de Nieuwsbrief onder 
het kopje Unienieuws.
Ondergetekende is contactpersoon 
tussen de Unie en de Raad en krijgt 
alle post van de Unie toegestuurd. Zij 
zorgt dat het op de goede plaats te-
recht komt. 

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestond uit: 
Michel Klein, Anneke Tessers en Sita 
Bosma.  Zij hebben regelmatig con-
tact met elkaar. Zij bespreken alleen 
de zakelijke kant van de gemeente en 
de gemaakte afspraken worden terug-
gekoppeld naar de Raad. 

Taakveld Administratie en Financiën 

Door Anneke Tessers

Onder dit taakveld vallen de volgende onderdelen: 
Secretariaat
Financiën
Communicatie
Ledenadministratie
Jaarverslag
Uniezaken
Dagelijks Bestuur
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Er ligt alweer een seizoen achter ons 
waarin de kinderen van onze gemeen-
te allemaal weer een jaartje ouder zijn 
geworden. Mooi om ze te zien (op)
groeien. Geniet u er ook van?

In dit seizoen hebben we de kinde-
ren en tieners weer wekelijks een 
eigen programma aan kunnen bieden 
tijdens de zondagochtend.  We pro-
beren zoveel mogelijk bij ieders kind 
en zijn/haar interesse aan te sluiten. 
Met het aantal jeugdwerkers en ook 
hun voorkeuren voor met welke leef-
tijden ze ‘uit de voeten kunnen’ en 
hun wensen qua frequentie is het elke 
keer weer een puzzel om het roos-
ter te maken. Als u ook geniet van de 
kinderen in onze gemeente, zou u dan 
ook wat willen/kunnen betekenen in 
het jeugdwerk?

Net als het vorige seizoen wilden de 
kinderen en tieners de slotzondag 
weer voor hun rekening nemen. Op 
verschillende manieren wilden we de 
gemeente laten weten dat iedereen 
erbij hoort en nodig is. Er moest on-
der stoelen gezocht worden naar pla-
tjes van een neus, haren, armen, enz. 
Hier kon één lichaam van gemaakt 
worden. Samen met de preek van Ra-
mon de Bonte over de Nerflanders 
(blijven de stippen bij jou plakken…?) 
was het een erg mooie dienst.

Vlak voor de zomervakantie hebben 
we met de kinderen en tieners het 
seizoen afgesloten door met elkaar 
pannenkoeken te eten en spelletjes 
te doen bij Sipke en Esther thuis. Op 
naar een nieuw seizoen…

‘Laat de kinderen ongemoeid, 
belet ze niet bij Mij te komen, 
want het koninkrijk van de 
hemel behoort toe aan wie is 
zoals zij.’ (Mattheus 19:14)

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk en Tienerkerk
Door Esther Riemersma-Mudde
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Gaan in Gods Liefde was het jaarthe-
ma van onze gemeente.
Drie jaar geleden heb ik een stukje uit 
het Ideaz blad aangehaald over jonge-
ren en nu ik het nalees wil ik het via 
dit jaarverslag nogmaals onder ieders 
aandacht brengen.

Gaan we als gemeente in Gods liefde 
naar onze jongeren toe?
Hoe belangrijk vinden we als gemeen-
te “onze” jongeren?  
Veel kerken vergrijzen, jongeren ver-
laten de kerk ….hoe is dat bij ons? 
Welke prioriteit geven we aan het be-
reiken van de jonge generatie? Trek-
ken we samen met hen op, weten we 
wat ze belangrijk vinden en wat hen 
bezighoudt? Willen we dat ze enthou-
siast worden voor Gods Koninkrijk? 
Jongeren prioriteit geven gaat niet 
vanzelf, het vraagt wat van ons als ge-
meente en kan ervoor zorgen dat we 
opnieuw nadenken over alles wat er 
binnen de gemeente speelt: leren, vie-
ren, zorgen, dienen en getuigen. 

Ik hoop dat het doorgeven en voor-
leven van het evangelie aan jongeren 
meer en meer een “gaan in Gods 
liefde” in onze gemeente zal worden. 
Dat we hen helpen groeien in geloof 
en de kans geven het evangelie te ont-
dekken. Dat we voor ze bidden en ze 

aanmoedigen. Dat we vertrouwen op 
de kracht van de Heilige Geest, die 
het geloof, bij eenieder op een unieke 
manier uitwerkt. 

Er wordt vaak gezegd: Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Jongeren 
kunnen groeien door hen prioriteit te 
geven binnen de gemeente, dan kun-
nen jongeren een zegen zijn voor de 
gemeente, als er groei is, dan komen 
de vruchten vanzelf. Dat geldt voor 
jongeren, maar ook voor de gemeen-
te.

We hebben elke maand Denkstof 
op zondagmorgen om de jongeren 
te vertellen over Gods liefde voor 
hen en met hen over verschillende 
onderwerpen in gesprek te gaan aan 
de hand van de Denkstof series van 
Youth for Christ.

Ook was er elke maand het afgelopen 
seizoen een NeXt avond om met de 
jongeren in contact te zijn, naar elkaar 
te luisteren en samen te ontspannen.
We starten de avonden met samen 
eten en kletsen, daarna gaan we op 
pad of doen we iets ontspannens 
thuis. Dit jaar sprongen de jongeren 
een gat in de lucht bij Jump XL, een 
hal met heel veel trampolines in Spij-
kenisse. 

We zijn gaan bowlen, schaatsen en 
wandklimmen, we speelden een sin-
terklaas spel en gingen met elkaar 
naar de Passion in Dordrecht en los-
ten de codes op in de escape room 
“de Kluis” 
Als afsluiting van het seizoen gingen 
we 2 dagen naar Rockanje, waar we 
genoten van het strand, spellen, ge-
sprekken, samen eten, een denkstof 
ochtend en een duik in het zwembad. 

In de zomervakantie is het idee geko-
men om de startdienst te verzorgen 
en deze dienst is door een aantal jon-
geren gemaakt en ieder is gevraagd na 
te denken een bijdrage te leveren aan 
deze dienst.

Met het schrijven van dit verslag is de 
startdienst al geweest en ik hoop dat 
velen met mij zullen zeggen dat we 
trots mogen zijn op onze jongeren.
Laten we met elkaar God danken 
voor onze jongeren en hen opdragen 
in onze gebeden.

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Tienergroep NeXt
Door Esther Klein, namens het Next team, Talitha, Rick, Jeroen en Michel.
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Er is dit jaar niet meer gezocht naar 
een studieboekje dat bij het jaarthe-
ma past. De kringen mochten daarom 
een studieboekje kiezen. We wilden 
dat het studiemateriaal aansloot bij 
de wensen van de kring. De kring van 
Jan ging aan de slag met het boekje 
‘Samen leven in Gods wereld – genie-
ten’. Het is een boekje van de Unie 
Baptisten en hoort bij een reeks van 
3 boekjes over ‘Samen leven’. De 
kring van Kees en Sipke gingen aan 
de slag met het boekje ‘Jesaja beter 
begrijpen’. Deze studie ging uiteraard 
over het boek Jesaja en over wat het 
vandaag de dag nog tot ons te zeggen 
heeft. 

Het aantal kringavonden was ook 
wat minder doordat een aantal the-
ma-avonden op de vaste dinsdag-
avond werden gepland. De kring van 
Anny was om verschillende redenen 
dit jaar niet bij elkaar gekomen.
Dit jaar hebben we twee kringleiders-
vergaderingen gehouden. Hierin werd 
het wel en wee gedeeld en het krin-
genwerk gecoördineerd.  Het werk 
vereist voortdurende aandacht. Ik wil 
daarom mijn medekringleiders bedan-
ken voor hun inzet. 

Taakveld Gemeenteopbouw

Kringen
Door Sipke Riemersma
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Het doel van deze coaching was:

“Deze Missional Lifestyle Coaching wil 
ons leren om een missionaire levensstijl 
te ontwikkelen. Er wordt ons geleerd een 
discipel van Jezus te worden, maar ook 
hoe je anderen kunt discipelen. 
In het christelijk geloof gaat het erom 
dat we leren om Jezus te volgen. Om 
een leerling te zijn van Hem, zodat we 
groeien in ons geloof en we steeds meer 
op Hem gaan lijken in karakter en ook 
de dingen gaan doen die Hij deed. Jezus 
volgen gaat niet alleen over het bijwonen 
van de zondagse dienst, het bezoeken 
van een kring of bijbelstudiegroep. Het 
heeft betrekking op alle aspecten van 
ons dagelijks leven. 
Hoe doe je dat tussen alle dagelijkse 
dingen door, of als je het eng vindt om 
zomaar over Jezus te praten”.

Praktisch betekende dit dus dat je:

* Zelf groeit als discipel;
*  Leert hoe je een missionaire le-
vensstijl kunt leven;
*  Leert hoe je een missionaire ge-
meenschap begint en leidt;
*  Leert hoe je anderen kunt discipe-
len.

Via de Nieuwsbrief probeerden we 
iedereen op de hoogte te houden 
van het proces. Dat was best wel las-
tig, omdat de eerste tijd alle aandacht 
naar de groep zelf ging, en de gemeen-
te nauwelijks merkte dat er een coa-
ching gaande was.

Ook als (Huddle-)groep kwamen we 
elke maand bijeen om elkaar beter 
te leren kennen, en de openheid op 
deze avonden was vaak ontroerend 
en hartverwarmend. 

We hebben als groep veel geleerd van 
deze coaching, maar – in overleg met 
de Raad – is besloten te stoppen. Het 
is niet gelukt om de gemeente in vuur 
en vlam te zetten en een tweede coa-
ching groep te starten.

We waren een pilot-groep en moch-
ten kijken of dit traject bij onze ge-
meente paste. We moeten nu conclu-
deren dat dit niet zo was.
Er wordt momenteel gekeken hoe we 
als gemeente verder zullen gaan.

Taakveld Gemeenteopbouw

Het e-coachingstraject 
Door Jan Stoutjesdijk, namens Tanja, André & Mirjam en Clements,
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Al vele jaren komen we als Senioren-
groep in de middagen samen. We zijn 
namelijk dan in gezelschap van men-
sen die elkaar accepteren, omdat ie-
dereen weet van die wonderlijke ge-
nade, waardoor je zelf geaccepteerd 
bent, door de Heer. We zijn in goed 
gezelschap.

De middagen bestaat uit  zingen, ge-
bed, bijbel lezen met een korte over-
denking. de invulling van de rest van 
de tijd is wisselend. Vaak zijn we dan 
ook creatief bezig, wat we dan ook 
mee naar huis nemen. Hierbij nog 
een overzicht van onze negen gevulde 
middagen.

We starten het nieuwe seizoen op 
donderdag 27 sept, als spel bingo met 
wat leuke prijsjes.
25 oktober Als gast begroeten we 
die middag  Margreet  Kolbe. Zij gaat 
van uit haar (passie) leven met ons 
delen op haar creatieve manier! 
22 november. Een creatieve middag. 
Een herfst stukje voor op tafel te zet-
ten, onder leiding van de dames Elly 
en Jannie.

13 december. Advent- Kerstvie-
ring, met als thema: Herkansing-  het 
wonder van Kerst ! geleid door Henk 
Mudde, die gast is deze middag. Als 
afsluiting gaan we met elkaar lunchen 
en luisteren naar een Kerstverhaal.
17 januari. Een goede start om, 
elkaar het goede te wensen voor 
het nieuwe jaar, We lunchen met el-
kaar(pannenkoeken) en doen een 
spelletje Bingo, 
21 februari. Een gezellige spelletjes 
middag, onder leiding van Tanja gezeg-
des en slagzinnen,
21 maart. Als gast die middag  Ad 
Schelling, met een mooi koppel dui-
ven. Hij heeft daar een bijzonder leer-
zaam verhaal verteld. Het was erg 
boeiend en voor herhaling vatbaar.
18 April. Paasviering, Het vieren van 
het Paasfeest is op de witte donder-
dag.
Het gedenken, het lijden en sterven 
van onze Heer en zijn opstanding, 
het thema van de Paasviering, Plaats 
vervangende Lijden. de overdenking: 
door Michel Klein, als gast voor onze 
viering. 

30 mei. Hemelvaart. Dagtocht Maas-
vlakte, als afsluiting van het seizoen 
een boottocht met de  M/S Marlina 
“een mooi educatieve dag, inclusief 
koffie met gebak en een uitgebreide 
lunch.
Het waren goed en gezellige midda-
gen, waar we ons geloof konden bele-
ven en belijden. 
Daarbij zijn er ook droeve momenten, 
doordat er twee lege plaatsen zijn.
Op 23 november is Leentje Luttje 
overleden en op 23 maart  Joke van 
Vuuren. Zij waren onze vaste bezoe-
kers.

Taakveld Gemeenteopbouw

Senioren Contactgroep 
Door Anny van Oost
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Samen eten
Het afgelopen is er weer heel wat ge-
geten in de kerk. Niet alleen peper-
muntjes tijdens de preek of zondag na 
de dienst, maar ook op vrijdagavon-
den.
Iedere tweede vrijdag van de maand 
is er een eetavond geweest. Op deze 
avonden komen we bij elkaar om el-
kaar te ontmoeten, de week af te slui-
ten en natuurlijk te eten.  

Iedere maand hebben we een ander 
thema voor onze gerechten. Zo had-
den we bijvoorbeeld ”voor een appel 
en een ei”. “Voor een prikkie” en “ou-
derwets lekker”.
Met deze thema’s is er altijd wel iets 
te verzinnen om te koken en anders 
zijn er altijd mensen die gezellig aan-
schuiven en genieten van al het eten. 
Genieten van al het eten doen we ei-
genlijk allemaal. Hoeveel eten er ook 
gemaakt is, aan het eind is alles op en 
lusten we ook nog een toetje. 
Er wordt ook veel met elkaar gepraat 
en we veranderen vaak van plekje als 
we wat eten hebben opgewarmd, zo-
dat we met een nieuwe tafelbuur kun-
nen kletsen.

We zijn een hechte groep en we heb-
ben veel met elkaar gedeeld. We heb-
ben de verjaardag van Thomas gevierd 

op een eetavond en Anneke heeft 
speciaal voor hem goulash gekookt. 
Helaas hebben we Dora vaak moeten 
missen omdat zij veel met haar ge-
zondheid heeft getobd en hebben we 
afscheid moeten nemen van Leentje.   

De opkomst van de eetavonden zijn 
zeer wisselend, soms waren we met 
30 mensen en soms met 13 en de 
laatste 2 keer ging het helaas niet 
door omdat er te weinig mensen wa-
ren. 
Er zijn wel veel mensen van de ge-
meente en ook meerdere mensen 
buiten de gemeente naar de oudejaar-
seetavond gekomen. Het was een ge-
zellige en drukke avond op de waran-
da bij de familie Mudde. De opbrengst 
is voor Remco en Ellen en was €255,-.

Het was een mooi seizoen en we heb-
ben Gods zegen ervaren in alle mooie 
avonden die we met elkaar mochten 
delen.  

Haken Kwaken
Bijna iedere eerste woensdagmorgen 
van de maand was er bij Esther Rie-
mersma een gezellige creatieve och-
tend. Alle vrouwen waren daar van 
harte welkom met of zonder haak-
werk. Door sommige vrouwen wor-
den lapjes gebreid of gehaakt, waar-

van later dekens gemaakt worden. 
Die worden door de Stichting Troost-
dekentjes o.a. gebracht naar kinderen 
in ziekenhuizen. 
Geen haakliefhebber, breien of iets 
anders mocht ook. En alleen een bak-
kie koffie of theedrinken was natuur-
lijk ook goed. 
 
Kaartenverkoop 
Afgelopen jaar hebben we weer zelf-
gemaakte kaarten verkocht. Hoewel 
we steeds minder kaarten verkopen, 
proberen we toch weer nieuwe kaar-
ten te maken. Lien Vosslamber had 
prachtige kerstkaarten gemaakt. De 
opbrengst van het afgelopen jaar was 
bestemd voor Remco en Ellen Griffi-
oen en was € 230-. In dit bedrag zit 
ook de opbrengst van verkochte spul-
letjes van Anneke.

Taakveld Gemeenteopbouw

Vrouwennetwerk
Door Tanja Poppema en Anneke Tessers
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Dit jaar hebben we een nieuw thema 
geïntroduceert: Gaan in Gods liefde.

We hebben elke zondag een dienst 
gehad. Door het tekort aan zangers 
en muzikanten hebben we elke maand 
zondagen gehad waarbij we geen 
muzikale begeleiding hadden, maar 
zongen we acapella of met spotify. 
De zangleiding werd op deze zonda-
gen opgevangen door de oudste van 
dienst.

Naast de gewone diensten hebben 
we ook weer een aantal ‘bijzondere’ 
diensten gehad. Zo hebben we start-
zondag en slotzondag en Kerst en 
Pasen. Tussendoor, in oktober, hebben 
we ook een dienst gehad met specia-
le aandacht voor armoede en hebben 
we eten ingezameld voor Vrede voor 
de Stad/Voedselbank. De kinderen 
hebben kaarten gemaakt voor de jon-
geren in de Hartelborgt.

In december hebben we met elkaar 
de doop van Mirthe gevierd. Wat een 
feest was dat! Kort daarna hebben we 
Kerst met elkaar gevierd. We hadden 
een grote band en konden genieten 
van een toneelstuk over Kerst.

In april was het alweer Pasen en werd 
de kennis van de kinderen even getest 
door middel van een Kahoot!-quiz.

De slotzondag in juni werd weer 
helemaal gedaan door de kinderen.  
Het zingen en het geluid, de beamer 
en het handen schudden. De spreker 
(Ramon de Bonte) vertelde het ver-
haal van de Nerflanders.
Dit is in het heel kort het seizoen 
2018-2019.

Taakveld Samenkomst

Inhoudelijk
Door Mirjam van der Meer
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Er heeft een nieuwe ontwikkeling 
plaats gevonden in onze Gemeente. 
Daar waar wij altijd zo praktisch inge-
steld zijn en waren, raakt het nu een 
beetje leeg, jammer om te moeten 
ontdekken dat er lege plekken ont-
staan in taakvelden van de Gemeente. 
Het wordt steeds lastiger om plaat-
sen die vacant zijn opgevuld te zien 
worden, maar achter de beamer zie 
ik nieuw aankomend talent, van wie 
hebben ze dat toch!!! Ik denk dat ik 
het wel weet, van hun ouders. Er is 
een spreekwoord dat zegt: een goed 
voorbeeld doet goed volgen.

Bij nieuwe ontwikkelingen horen ook 
vindingrijke oplossingen, het zingen 
met/via SPOTIFY is er zo een. Natuur-
lijk zijn ook daar weer mensen voor 
nodig en ja die zitten dan ook weer 
toevallig in het taakveld praktisch. Op 
deze manier is er een vacante plek 
in de muzikanten groep opgevuld. Ik 
hoop dat het tijdelijk is want er gaat 
toch niets boven een gevuld podium 
met muziekanten en zangers, die u 
(de Gemeente) leiden om God met 
muziek en zang te eren en te prijzen 
om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan 
voor eenieder van ons persoonlijk.

Verder waren er dit jaar geen gro-
te onderhoud werkzaamheden. Op 
de begroting staat geen reservering 
voor instrumentarium, dit omdat er 
in principe € 4000 in eerdere jaren 
is begroot. Dat moet voldoende zijn 
voor een onverwachte uitgave.

Op zondag morgen voor de dienst 
komen we in het kleine zaaltje bij el-
kaar om de dienst in Gods hand te 
leggen en een Zegen te vragen. We 
staan in een kring en ieder is altijd 
weer dankbaar voor dat wij hij/zij in 
de Gemeente mag beteken om van de 
dienst een Eredienst te mogen maken, 
door muziek/ zang/ beamer/ geluid/ 
te spreken/ voordienst/ kinderdienst 
ook u bent daar van harte welkom.

Taakveld Samenkomst

Praktisch
Door Gert van Koppen 
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Pastoraat is omzien naar elkaar 
met elkaar.

De maatschappij is in beweging, de 
kerk is in beweging en zo ook het pas-
toraat. In het vorige verslag konden 
we vertellen dat Margreet Kolbe ons 
team kwam versterken. Dit keer is 
deze situatie alweer veranderd. Mar-
greet heeft een andere baan gekregen 
en heeft afscheid genomen. Binnen 
het pastoraat zijn we gaan werken 
binnen een structuur met verschillen-
de takken. Dit geeft wat meer duide-
lijkheid van wie je wat kan verwach-
ten. Ook al is dit al eerder benoemd 
is lijkt het me goed dit nog een keer 
te benoemen.

Tanja Poppema is coördinator van 
het bezoekpastoraat. Heb je bezoek 
nodig of weet je iemand die bezoek 
nodig heeft vraag dit dan aan Tanja. Er 
is dit jaar hiervan goed gebruik van 
gemaakt. Ook heeft Tanja het wandel-
rooster gemaakt waar dit nodig was.
Wolter Wijnholds is coördinator 
praktisch pastoraat. Ook hier is al een 
aantal keren gebruik van gemaakt. U 
kunt denken aan kleine klussen die u 
niet zelf kan doen.
Anny van Oost is coördinator oude-
renpastoraat, dit is een grote groep. 

Multatuli kring en de seniorenmiddag 
vallen hier ook onder. Gelukkig zijn er 
een aantal mensen in onze gemeente 
die hierbij helpen. 

Wietske Wijnholds is oudste pasto-
raat en verzorgt het algemene pasto-
raat. Heeft u pastoraat nodig kunt u 
zich tot haar wenden.

In januari is er een thema-avond ge-
weest door Wout Huizing over pas-
toraal werk. Er waren daar 15 mensen 
aanwezig. Een aantal hiervan doet al 
regelmatig bezoekwerk. Het was een 
goede avond waar we spraken met el-
kaar over: Wat is pastoraat. Hier werd 
opnieuw duidelijk dat pastoraat iets is 
voor de hele gemeente. Dat betekent 
dat het vooral is: Pastoraat is omzien 
naar elkaar met elkaar.
Met deze insteek gaan we het nieuwe 
seizoen weer in, in volledige afhanke-
lijkheid van God en Zijn zegen.

Taakveld Pastoraat

Pastoraat
Door Wietske Wijnholds
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Na 8 jaar penningmeesterschap is dit het laatste verslag 
van mijn hand. Begin 2020 neemt Cobie den Hollander 
deze taak van mij over.

Toen er in 2011 een vacature was voor penningmeester 
dacht ik, dat kan ik wel gaan doen. Maandelijks komt er on-
geveer €3000 euro binnen, maandelijks gaat er ongeveer 
€3000 uit. Weinig anders dan in ons huishouden.

En net als in ons eigen huishouden kwamen er wat on-
verwachte dingen voorbij. Daniel kwam. Met alles erop en 
eraan, proefberekeningen van het loon, contacten met de 
KKA en met de belastingdienst die ook maandelijks geld 
wilde ontvangen. En Daniel ging. 
Margreet kwam. Weer proefberekeningen van het loon, 
contacten met de Doopsgezinde sociëteit die het loon en 
de belastingen verzorgde. En Margreet ging.

Toen ik begon als penningmeester hadden we als gemeen-
te een eigen gebouw. Het financiële deel lag bij de Unie 
Bouw Stichting. Het gebouw is in 2012 verkocht. En het 
geld bleef in de pot van de Unie.    De Unie Bouw Stichting 
werd opgeheven, en het geld kwam naar ons toe. Daar zat 
ik, met 5 ton in mijn broekzak waar ik op mocht passen. En 
wat moest worden verspreid. Want als er een bank omvalt 
staan ze maar garant voor 1 ton.

De gemeentelijke financiën moeten inzichtelijk worden 
voor iedereen. We moesten een ANBI-status regelen. Dus 
gingen wij, het dagelijks bestuur, naar de Kamer van Koop-
handel om ons te laten inschrijven. En alle cijfers uit het 
jaarverslag kwamen op de site van de gemeente. En de 
VVB bleef aftrekbaar van de belasting. 

Dit jaar was een gewoon jaar. Gewoon zorgen dat alles 
en iedereen betaald wordt die daar recht op heeft. Het 
kasboek bijhouden zodat alle inkomsten en uitgave inzich-

telijk zijn voor iedereen die tussendoor eens even komt 
neuzen in het kasboek. En strakjes voor de mensen die de 
kas komen controleren.

Nu deze taak er op zit ben ik wel blij dat het klaar is. Het 
was veel werk en er zijn taken die iedere week gedaan 
moeten worden. Ook als je op vakantie ben.
Toch heb ik alles met liefde gedaan. Met Liefde voor de 
gemeente, met Liefde voor God. 
En ik ben dankbaar voor al het vertrouwen wat jullie in 
mij hadden.

Nog even over de cijfers:
In 2018-2019 kwam er minder geld binnen via de VVB. 
In het volgende boekjaar wordt er meer uit reserve be-
taald.
Een mogelijke nieuwe voorganger/gemeentewerker, het 
coaching traject, Buro Belief.
De cijfers vindt U terug op de volgende pagina’s. 

Op 4 september wilde de raad nog een aanpassing. Deze 
aanpassing is niet verwerkt in de cijfers.
Het coaching traject stopt. De kosten van het traject zijn 
dit jaar waarschijnlijk €182.
De huddle (groep van de coaching) krijgt wel €500 finan-
ciële ruimte.
     

Financiëel overzicht 2017-2018
Door Sita Bosma.
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Begrotingen

Administratie & Financiën

Huisvesting

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Administratie & Financien
portokosten 75 100 39 100 125 125
onkosten algemeen 933 300 346 300 93 100
huur postbus 224 225 235 225 254 250
bankkosten 269 160 175 300 186 200
Verzekeringen 262 400 182 400 318 400
Communicatie
Jaarverslag 144 100 62 80 66 80
Nieuwsbrief 1165 1000 622 700 693 700
Beheer website 155 225 145 225 155 250
Lidmaatschappen
Unie van Baptistengemeenten 3146 3200 2976 3200 2742 2600
Unie taken commissie 196 175 203 175 186 175
missie 175 175 175 175 175 175
Totaal Algemeen 6744 6060 5160 5880 4993 5055

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Huisvesting
Huur Dorpshuis  Erediensten 8430 8600 8431 8500 8430 8500
Koffie & dienstverlening Dorpshuis 8090 8500 8260 8000 7771 6500
Huur Dorpshuis wekelijkse activiteiten 965 960 580 500 575 250
Huur Schuilplaats + koffie/thee 0 1250
Totaal Huisvesting 17485 18060 17271 17000 16776 16500
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Samenkomst

Jeugdwerk

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Muziek, geluid- en beamerteam
Apparatuur + onderhoud + abonnementen 170 400 274 400 65 400
Reserveringen instrumentarium 1000 1000 1000 1000 0 0
Programmateam
Speciale diensten 317 1000 730 1000 270 1000
Preekvoorziening & Toerusting 5327 5000 6090 4000 7230 7000
Materialen 50 50 90 0 195 0
Cursusen/training/boeken 0 50 0 0 0 0
Totaal Samenkomst 6864 7500 8184 6400 7760 8400

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Crèche
Algemeen / materialen 0 100 0 0 0 100
kinder/tienerkerk
Algemeen/ materialen/uitstapjes 116 500 390 400 377 450
Pasen/kerst/speciale diensten 122 200 0 26
NeXT
Algemeen/ materialen/uitstapjes 1030 2200 1260 1200 854 1200
toerusting 0 100 0 0
Interkerkelijk jeugdwerk
Activiteiten 0 200 0 200 0 0
Totaal Jeugdwerk 1268 3300 1650 1800 1257 1750
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Pastoraat & zending

Gemeenteopbouw

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Toerusting
Onderwijsavonden 615 900 610 400 480 400
Materialen 63 0 0 0 0 0
Materiaal Huiskringen 465 50 124 360 149 120
Toerusting Kringleiders 0 0 0 0 0 0
Literatuur en materialen 25 50 0 0 0 0
Vrouwennetwerk 0 0 0 0 0 0
50+groep 0 100 166 150 25 150
Maaltijd & Ontmoeting 0 0 0 200 0 200
Totaal Gemeenteopbouw 1168 1100 900 1110 654 870

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Pastoraat, Diaconie & Zending
Pastorale zorg algemeen 0 0 31 200 30 100
Verjaardagskaarten etc. 103 400 104 200 145 200
Bloemengroet 437 400 345 400 390 400
Sponsoring DTS 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Sponsoring zending Rotterdam 1200 1200 1200 1200 1200 0
Sponsoring Vrede vd Stad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Diaconie onvoorzien 150 50 0 150 0 100
Totaal Pastoraat & Diaconie 4290 4450 4080 4550 4165 3200
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Loonkosten

Totaal begroting en uitgaven

Inkomsten

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Totaal Algemeen 6744 6060 5160 5880 4993 5055
Totaal Huisvesting 17485 18060 17271 17000 16776 16.500
Totaal Samenkomst 6864 7500 8141 6400 7760 8400
Totaal Jeugdwerk 1286 3300 1650 1800 1257 1750
Totaal Gemeenteopbouw 1168 1100 900 1010 654 870
Totaal Pastoraat, Diaconie & Zending 4290 4450 4080 4550 4165 3200
Totaal Loonkosten 791 10.300 16914 29000 15712 16138
Totaal 38628 50770 54116 65640 51317 51913

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

Coaching 3700 4000 2772 2200
Buro Belief 440 3938
Salaris gemeentewerker 718 10.000 13141 25000 12500 10.000
Administratie kosten 73 300 73 0 0 0
Totaal loonkosten 791 10.300 16914 29000 15712 16138

resulaat begroting resulaat begroting resulaat begroting

9\16-8\17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19 9/18-8/19 9/19-8/20

VVB 29570 32000 26996 38000 33745 35.775
Giften 0 0 650 0 330 0
Rente 7561 0 0 0 137 0
Opname 0 30.000 25792 29.000 17000 16.138
Totaal 37131 62000 53438 67000 51212 51.913
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Verkorte balans

Totaaloverzicht en Balans
Inkomen Uitgave
VVB 33745 Taakvelden 51220

Uitgave reservering thechniek 0
Thema collecte’s 6409 Uitbetaling thema collecte’s 6409
Kinder- en tienerkerk collecte’s 125 Uitbetaling kinder- en tienerkerk 

collecte’s
125

Giften DTS 933 Uitbetaling giften DTS 933
Giften diverse 0 Uitbetaling diverse giften 0

Totaal 41212 58687

Debet Credit
ING betaalrekening 1730 Reservering thechniek 5605
ING spaarrekening 254300 Kapitaal 31/8-2019 450425
ASN bank 100000
Triodos 100000

Totaal 456030 456030
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Collecte overzicht 2017-2018

Overzicht van het ledenaantal van de gemeente

September Noodhulp Lombok 590
Oktober Voedselbank 490
November Schoenmaatje 515
December Jeugd met een opdracht 790
Januari Breuken en Bruggen 500
Februari Diaconaal havenwerk 500
Maart Brood voor Jemen 700
April NEM 456
Mei Interkerkelijk vrouwenwerk 426
Juni Zomerkampen 570
Juli Compassion 422
Augustus Evangelisch hogeschool 450

Totaal 6409

Collecte kinderkerk 125

Aantal leden per 31-08-2018 60

Lidmaatschap beëindigd
Clements Radenborg
Egbert Bos 
Timo Klein
Per attestatie vertrokken
Margreet Kolbe
Overleden
Bouke Noorlander
Leenje Luttje
Totaal af 6

Lid geworden
Kees Koning 
Gedoopt
Mirthe
Totaal bij 2

Aantal leden per 31-08-2019 56
Aantal vrienden 17
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Inleiding
De uitgangspunten voor de gemeentefinanciën zijn:
• transparant en duidelijk te zijn voor iedereen
•  met elkaar verantwoordelijkheid te geven en te ne-

men.
Een middel daarbij is de zogenaamde: Vaste Vrijwillige Bij-
drage (de VVB)

VVB?
De VVB is bedoeld om op een verantwoorde manier met 
elkaar de kosten van de gemeenteorganisatie te dragen en 
de financiering van in de begroting genoemde doelen en 
plannen. Het streven is om zo de totale begroting van een 
jaar sluitend te krijgen.

Waarom een VVB?
VASTE   De VVB is een vaste bijdrage. Dat wil 

zeggen: een vaste, liefst maandelijkse be-
taling (bv. automatische overschrijving).

VRIJWILLIGE  De VVB is een vrijwillige bijdrage. Er is 
geen verplichting, wel hebben we ver-
antwoordelijkheid naar elkaar en de ge-
meente.

BIJDRAGE   De VVB is een bijdrage om samen de 
kosten te dragen die we als gemeente 
van plan zijn om te maken.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat we als gemeente gezamenlijk de lasten 
dragen naar draagkracht.
Het verleden leert, dat een deel van de gemeente meer 
bijdraagt, anderen minder.
Het doel is, om de inkomsten en uitgaven helder en duide-
lijk te maken en inzicht te geven, wat we als gemeente aan 
kosten hebben. U, als individueel lid/vriend, neemt hierin 
zelf uw verantwoording.

Hoe gaat dit in de praktijk?
De mogelijkheid, om per bank of giro bij te dragen voor 
collectedoelen of acties, willen we meer stimuleren. (Dit is 
fiscaal voor u ook aantrekkelijk).
In de administratie worden VVB en giften apart geadmini-
streerd; zo kunnen er dus ook giften voor specifieke ge-
meentelijke doelen gegeven worden, naast de VVB, evenals 
voor de themacollectes.

Nummer Ledenadministratie
U heeft een nummer ontvangen, waaronder uw VVB-bij-
drage geadministreerd wordt. Onder deze nummers wor-
den in het jaarverslag de VVB-inkomsten van het afgelopen 
jaar vermeld. Dit nummer is alleen bekend bij u en de 
penningmeester.

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Door Sita Bosma, 1e penningmeester
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VVB nummers

Nummer Bedrag

101 4843
106 600
109 0
110 960
118 1260
124 300
126 1420
133 820
136 570
139 960
140 1680
142 2600
157 1440
169 1700

Nummer Bedrag

171 2400
174 0
176 1200
179 840
188 1300
274 1900
293 1350
296 450
297 52
304 0
311 0
313 0
317 0
318 0

Nummer Bedrag

319 1400
327 640
328 600
332 300
333 150
336 600
341 240
400 180
401 430
402 150
403 210

Totaal 33745




