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Voorwoord

Volgen
Door Henk Mudde, voorzitter

Samen Gods missie ontdekken met de nadruk op ‘volgen’.
Het volgen van Jezus in ons gewone leven op onze eigen
plek, gewoon in het leven van elke dag. Dit thema komt
terug in de huiskringen. Het gaat over jou en mij.

Ik wil je aanmoedigen om naar de gemeente te blijven
kijken vanuit een houding van dankbaarheid.
Eenheid is niet “hetzelfde zijn”. Met welke woorden spreek
je over elkaar? Woorden hebben kracht.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Als je Jezus wilt volgen dan heeft dit gevolg voor je doen
en laten. Dan heeft dit gevolg voor je manier van spreken.
Dan veranderden er dingen, krijgen dingen waarde.

Wanneer je dit betrekt op de gemeente dan mag je zeggen
dat Hij ons niet is vergeten.
God heeft alle macht. Met Hem aan onze zijde zullen wij
niet opgeven.
Als gemeente bestaan wij met een reden. God is te vertrouwen.
Hij kent onze verlangens en zal voorzien. Dit geldt zeker
voor het jaar wat voor ons ligt.
Hij heeft ons op Zijn netvlies.
Geef Gods Geest de ruimte door werkelijk op Hem te
vertrouwen.



Als je wilt spreken als Jezus, spreek dan woorden van
hoop liefde en bemoediging. Een hele uitdaging, ook voor
mijzelf.
Wie je ook bent, je bezit woorden die ware kracht hebben.

Jaaroverzicht seizoen 2014-2015
Door Anneke Tessers

September
•	Bij het avondmaal op 7 september worden Adrie, Trudie en Ruben Erkelens welkom geheten als vrienden
van de gemeente.
•	Er wordt een begin gemaakt met een bidstond voor de
dienst vanaf 9.15 uur.
•	De eerste eetavond van dit seizoen is op vrijdag 12
september. We gaan iets eten met de letter I.
•	Zondag 14 september is de start zondag. Het thema
van de dienst is: Zoeken. Er is een presentatie van de
vakantiefoto’s. Sipke vertelt over de kringen en het
boekje dat gebruikt gaat worden. Dit boekje heeft
als titel: Samen Gods missie ontdekken-Zoeken. Er
wordt door diverse mensen
voorbede gedaan voor de
verschillende Taakvelden in
de Gemeente. Na de dienst
kunnen we heerlijk eten met
elkaar. Binnen in het Dorpshuis staan verschillende salades en stokbrood. Buiten op de parkeerplaats staan
Gert en Ali van Koppen achter de barbecue.
•	De seniorengroep start het seizoen
op 18 september met een high tea.
•	De start van de kringen is op dinsdag 23 september.
•	28 september speelt Wim Ambachtsheer voor het eerst op het
“nieuwe” orgel.
•	De collecte deze maand is bestemd
voor Noodhulp in het Midden Oosten.
Oktober
•	Woensdag 8 oktober start
Esther Riemersma bij haar
thuis: Haken en Kwaken. Een
gezellige ochtend voor vrouwen.
•	Vrijdag 10 oktober is het
thema van de eetavond eten met een J.
•	Op zondag 12 oktober is er extra aandacht besteed
aan Vrede voor de Stad. We hebben een inzameling
voor de Voedselbank in de vorm van houdbare boodschappen gehouden. De kinderen hebben kaarten gemaakt voor de jongens in de Jeugdgevangenis.

•	De vrijwilligers van Vrede voor de
Stad worden op woensdag 15 oktober uitgezonden in een dienst,
die gehouden wordt in de Dorpskerk.
•	20 oktober is Nessa Joy geboren.
Dochter van Remco en Ellen Griffioen en zusje van Joah.
•	De collecte deze maand is voor Baptist Church Bamenda in Kameroen.
November
•	Actie Schoenendoos start op zondag 2 november.
•	Donderdag 6 november wordt de jaarvergadering gehouden.
•	Ruben en Sanne Jongejan zijn
blij met de geboorte van hun
zoon Elijah Ruben. Hij is geboren op 11 november.
•	Donderdag 13 november
komt Yfke van de Repe vertellen over haar werk bij de
Senioren Contactgroep.
•	Er is een onderwijsavond op donderdag 13 november.
Martijn Stoutjesdijk gaat met ons het boek Nehemia
bespreken.
•	De maandelijkse eetavond is op 14 november. Thema:
Letter K.
•	Zondag 23 november is de actie Schoenendoos voorbij.
Totaal worden er 125 dozen weggebracht naar Zuidland.
•	De Najaars vergadering van de Unie van Baptisten is
op 28 november in Amsterdam.
•	Op zondag 30 november is er een dankdienst gepland.
We beginnen de dienst met een lopend avondmaal.
Door middel van diverse foto’s op de beamer wordt
er gedankt voor de verschillende onderdelen van de
gemeente. Bij het avondmaal wordt Sybren Slager welkom geheten als vriend van de gemeente.
•	De collecte is bestemd voor de actie Schoenendoos.
December
•	Donderdagmiddag 11 december is de Adventviering van
de Senioren Contactgroep.



•	Donderdagavond 11 december is er tweede onderwijsavond met Martijn Stoutjesdijk over het boek Nehemia.
•	De maandelijkse eetavond is op 12
december. Thema: deze keer geen
letter maar feestgerechten.
•	Op 14 december is er een gezinsdienst. Een dienst waarin Jacob
(Timothy Alkema) ons zijn verhaal
vertelt samen met heel veel kinderliedjes.
•	Op 23 december wordt er begonnen met maandelijkse gebedsavonden bij Jan en Marjolein Voogt.
•	Aan het begin van de dienst
op Eerste kerstdag komen de
kinderen zingend binnen met
een lichtje. Marjolein Voogt
doet de woordverkondiging.
Foks Bos speelt een aantal
liederen. De kinderen hebben een eigen kerstfeest met onder andere een high
tea.
•	30 december is er een oudejaarsoliebolleneetavond.
Oliebollen, erwtensoep en stoofperen worden verkocht en/of gegeten. De opbrengst € 315, - is bestemd
voor de kerk in Kenia.
•	Deze maand is de collecte bestemd voor NeXt4Kenia.
Januari
•	Zondag 4 januari wordt er een zendingsdienst gehouden die geheel wordt ingevuld door Remco en Ellen
Griffioen. Ook wordt er avondmaal gevierd.
•	De seniorencontactgroep komt op donderdag 8 februari weer bij elkaar.
•	We gaan weer verder met het alfabet en eten op vrijdag 9 januari gerechten die beginnen met een L.
•	In het gebouw de Hoeksteen in Simonshaven wordt
door de jongeren een viergangendiner verzorgd. De
opbrengst hiervan was €
415, - en bestemd voor de
kerk in Kenia.
•	Zondag 25 januari staat de dienst in het teken van de
Week van Gebed. Er worden diverse teksten gelezen
en op het kruis geprikt.
•	De collecte is deze maand bestemd voor de DTS.( Discipel Trainingschool) van Jeugd met een opdracht en
dan speciaal voor Remco en Ellen Griffioen.



Februari
•	Op zondag 1 februari nemen we afscheid van Daniel en
Tanja de Wolf en Gregory en Lusaira Mercera als leden
van de gemeente. We heten Bert en Jacomien de Wild
welkom als vrienden van de gemeente.
•	De seniorencontactgroep hebben hun jaarvergadering
op donderdagmiddag 5 februari.
•	Dezelfde dag is er ‘s avonds een onderwijsavond die
geleid wordt door Marjolein Voogt. Het onderwerp is:
Communicatie in het huwelijk.
•	Zondag 8 februari is er groot
feest in de gemeente. Jopie
Mulder, Joey Klein en Mariette Barendsen worden op hun
belijdenis gedoopt.
•	12 februari is er een film–
avond. De film 'Leef 58' sluit
aan bij het thema van de studie van het boekje wat we
bij de kringavonden gebruiken. ‘Leef 58’ is een christelijk initiatief om te helpen armoede in onze generatie
uit te bannen.
•	13 februari is de letter M aan de beurt voor de eetavond.
•	De collecte is deze maand bestemd voor Gemeente
stichting in Rotterdam.
Maart
•	Op donderdagmiddag 5 maart is Rashad Babukhan te
gast bij de seniorencontactgroep. Hij vertelt over de
Islam.
•	Vrijdag 13 maart gaan we weer eten met elkaar. De
themaletter is een N.
•	Er wordt een verdiepingszondag gehouden op zondag
15 maart onder leiding van Henk ten Voorde. De dienst
bestaat uit twee gedeeltes met een koffiepauze er tussen. Het thema is gerechtigheid. De kinderen hebben
een eigen kinderdienst.
•	Donderdag 26 maart is er een onderwijsavond met
Marjolein Voogt. Het onderwerp is: Gelijkwaardig, maar
niet gelijkaardig.
•	De collecte is bestemd voor het Diaconaal Haven Project.
April
•	Donderdag 2 april is er de Paasviering van de Seniorencontactgroep. Het thema is:Vergeven en veilig.
•	De Goede vrijdagdienst wordt geleid door Egbert Bos
en is een viering rondom het kruis.
•	Zondag 5 april is het Pasen. We beginnen de dag met
een gezellig paasontbijt.
•	Deze zondag is er ook de start van 50 dagen op weg

met God. Dagelijks wordt er een tekst per email gestuurd tot en met Pinksteren.
•	De Running Dinner, die gehouden wordt op 11 april, is
weer een succes geworden.
De reacties waren heel leuk.
Het weer werkte ook heel
erg mee.
•	De onderwijsavond die gehouden wordt op donderdag
16 april wordt geleid door Arno van Engelenburg en
gaat ook over relaties.
•	Op zondag 26 april is er een themadienst over Compassion.
•	De collecte is deze maand bestemd voor Near East Ministry.
Mei
•	Op zondag 3 mei wordt na de dienst in het Dorpshuis
een muziekworkshop georganiseerd onder leiding van
Rob de Jong.
•	De
seniorencontactgroep
sluit op 7 mei het seizoen af
met een uitstapje naar het
herinneringsmuseum in Rotterdam.
•	Zondag 10 mei is het Moederdag. Door middel van
filmpjes vertellen diverse mensen iets over hun moeder.
•	Zondag 24 mei is het Pinksteren.
•	De Voorjaarsvergadering van de Unie van Baptisten is
op 30 mei in Sneek. Anny van Oost vertegenwoordigt
hier de gemeente.
•	Vrijdag 30 mei is de grote dag voor Martijn Stoutjesdijk
en Deborah de Koning. Zij trouwen in een heel lief
kerkje in Arkel.
•	De collecte is deze maand bestemd voor Compassion.
Juni
•	Vrijdag 12 juni is er een eetavond.
De letter O is aan de beurt
•	Dinsdag 16 juni is de slotavond van
de kringen. Sommige hebben al eerder hun afsluiting gehad.
•	Zondag 21 juni is het Vaderdag. Verschillende vaders vertellen iets over
een lied wat hen raakt en dat lied
gaan we dan ook zingen met elkaar.
•	Tien jaar Vrede voor de Stad wordt gevierd met een
dankdienst in de Ontmoetingskerk op 22 juni.
•	Op 25 juni zijn Joop en Ineke Fonteijne 35 jaar ge-

trouwd.
•	Onze slotzondag wordt gehouden op 28 juni. We hebben theatergroep SAVED uitgenodigd om mee te werken
in deze dienst. Na de dienst
gaan we lunchen met elkaar.
•	Joop en Ineke Fonteijne hebben bekend gemaakt zich
aan te sluiten bij een PKN gemeente in Rockanje.
•	Deze maand is de collecte bestemd voor De Onvergetelijke Zomerkampen.
Juli
•	De vakanties breken aan. De meeste activiteiten liggen
deze maand stil.
•	Ook in deze vakantietijd hebben we een gezellige eetavond. Het thema is de letter P.
•	Op zaterdag 25 juli begint
Kamp1 van de Onvergetelijke Zomerkampen.
•	De jongerenreis gaat naar
Zweden en duurt van 24 juli tot 2 augustus.
•	De collecte is deze maand bestemd voor Vrede voor
de Stad.
Augustus
•	De meeste activiteiten liggen ook
deze maand stil.
•	Van 1 tot en met 7 augustus is de
tweede kampweek van de Onvergetelijke Zomerkampen.
•	Op 1 augustus zijn Dirk en Sita Bosma 40 jaar getrouwd.
•	Jan en Joke Wigman zijn op 22 augustus 45 jaar getrouwd.
•	Eind augustus hebben Krijn en Fieke de Graaf bekend
gemaakt zich aan te sluiten bij de Michaelkerk in Spijkenisse.
•	De collecte deze maand is bestemd voor het Interkerkelijk Vrouwenwerk.
Anneke Tessers
.



Raad
Namens de raad, Henk Mudde

De raad heeft 1x per maand vergaderd en zichzelf als doel gesteld voor
dit jaar:
•	invulling van de vacature voor een
kerkelijk werker
• open lidmaatschap
• verkiezingen nieuwe raadsleden
De eerste prioriteit is gegeven aan het
zoeken van een geschikte kandidaat
voor kerkelijk werker. Deze zoektocht is nog in volle gang. Duidelijk
is geworden dat er behoefte is aan visie, rust en duidelijkheid. Wanneer wij
erin slagen om een kerkelijk werker
aan te stellen dan is het plan om ons
samen met hem hierop te richten.
Voor sommige mensen is dit reden
om bezorgd te roepen dat de gemeente stuurloos is en als schapen
zonder herder. Terugkijkend op alle
jaren dat de gemeente bestaat wordt
zichtbaar dat het de Heer van de gemeente is geweest die telkens heeft
voorzien. In dat vertrouwen kijken wij
naar de toekomst.
De tweede prioriteit blijft, het met
elkaar nadenken over ‘’open lidmaatschap’’.
De procedure van verkiezing nieuwe
raadsleden is in volle gang.



Het is reëel om te vertellen dat het
lastig blijft om voor verschillende vacante plaatsen mensen te vinden. Het
gevolg is dat er taken niet kunnen
worden uitgevoerd. Dit is beslist heel
jammer, want hierdoor kunnen we als
gemeente niet voldoende functioneren.
Duidelijk is dat wij een gemeente zijn
die in beweging is. En dat is maar goed
ook.
We hoeven niet zonodig te groeien in
omvang en we hoeven ook niet succesvol te zijn.
We moeten willen groeien in eenheid
naar het beeld van Christus.

Taakveld Administratie en Financiën
Door Anneke Tessers

Onder dit taakveld vallen de volgende onderdelen:
Secretariaat
Financiën
Communicatie
Ledenadministratie
Jaarverslag
Uniezaken
Dagelijks Bestuur
Het secretariaat bestaat uit: Anneke
Tessers eerste secretaris is en Hennie
Molendijk tweede secretaris.
Door het centrale emailadres secretariaat@baptistenspijkenisse.nl zijn
we beiden automatisch op de hoogte
van de meeste zaken en dat werkt
prima.
Hennie heeft zich dit seizoen bezig gehouden het uitnodigen van de
sprekers, het sturen van bevestigingen
naar de sprekers en het maken van
diverse roosters. Het samenstellen
van het jaarboek en voorbereiden van
de jaarvergadering is haar taak en het
maken van het verslag van de verschillende vergaderingen.
Het is moeilijk te zeggen wat er precies in een jaar zoal gebeurt binnen
het secretariaat. Belangrijkste taak is
toch het ontvangen en doorgeven van
informatie aan de juiste personen of
instanties. Aan het eind van dit seizoen heeft Hennie besloten haar taken als 2e secretaris neer te leggen.
Wel zal zij zich bezig houden met het
uitnodigen van de sprekers en het
versturen van de bevestigingen naar
de sprekers.

Communicatie: Het communicatie
team bestaat uit Mirjam van de Meer,
Richard van Oosterhout en Anneke
Tessers. Ze houden zich bezig met
het realiseren van de Nieuwsbrief,
het maken van folders en dergelijke.
De Nieuwsbrief is dit seizoen 11 maal
verschenen. Het centrale rooster
voor de zondagen staat op de website en wordt door diverse mensen
ingevuld.
Richard van Oosterhout heeft het
beheer van de website van onze gemeente. Hierop wordt iedere week
de preek geplaatst door André van
der Meer.
Ledenadministratie: Deze wordt bijgehouden door Anneke Tessers. We zijn
bezig met het in gebruik nemen van
een nieuw systeem voor de administratie.

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 artiFinanciën: Penningmeester is Sita Bos- kel geplaatst in de Nieuwsbrief onder
ma. Zij plaatst iedere maand een fi- het kopje Unienieuws.
nancieel overzicht in de Nieuwsbrief. Ondergetekende is contactpersoon
Het verslag van de penningmeester tussen de Unie en de Raad en krijgt
vindt u elders in dit jaarboek.
alle post van de Unie toegestuurd. Zij

zorgt dat het op de goede plaats terecht komt. Verder zitten in de commissie Anny van Oost en Sita Bosma.
Zaterdag 28 november 2014 werd de
najaarsvergadering van de Unie van
Baptisten gehouden in Amsterdam.
Naar deze vergadering zijn Anny van
Oost, Sita Bosma en Anneke Tessers
geweest. De voorjaarsontmoeting van
de Algemene Vergadering was op 30
mei 2015 in Sneek. Anny van Oost is
er als vertegenwoordiger van onze
gemeente naar toe geweest.
Door de Unie wordt ook het blad
“Baptisten.nu” uitgegeven. Daarin
worden we ook op de hoogte gehouden van wat er leeft binnen de Unie.
Dit blad verschijnt 4x per jaar en
wordt u op naam aangeboden.
Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Henk
Mudde, Anneke Tessers en Sita Bosma.
Een week voor de Raadsvergadering
komen zij bij elkaar. Zij bespreken alleen de zakelijke kant van de gemeente en de gemaakte afspraken worden
teruggekoppeld naar de Raad.



Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Crèche
Namens de crèche,Talitha van Oosterhout

Ook het afgelopen seizoen hebben
de allerkleinsten tijdens de dienst fijn
kunnen spelen in de crèche. Af en toe
is er wat ander speelgoed bijgekomen.
En vooralsnog mogen we de speelgoedbakken opslaan in een kast in het
lokaal zelf. Heel fijn, dat scheelt wat
sjouwen naar de kelder!
Afgelopen seizoen zijn Rebecca Algra,
Yara van Oosterhout en Emma Voogt
4 jaar geworden, en de meiden gingen
daardoor over naar de kinderkerk. Ze
hebben het goed naar hun zin daar!
Dit seizoen is er binnen de gemeente één baby geboren, Elijah Jongejan.
Welkom Elijah! En daarmee bestaat
de crèchegroep uit een baby en een
paar gezellige peuters!



We hebben nu een goed vast team
aan medewerkers en tieners. En dat
werkt erg fijn!
Terugkijkend op dit seizoen mogen
we God dankbaar zijn voor Zijn bescherming en goedheid. Ook dank aan
de medewerkers voor hun liefdevolle
inzet.

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk en Tienerkerk
Namens de Kinderkerk en Tienerkerk, Esther Riemersma

Weer een seizoen voorbij waarin we
als jeugdwerkers regelmatig optrokken met de kinderen en tieners van
onze gemeente.
Als houvast voor het programma
maakten we weer gebruik van het
Timotheus-materiaal. Dit materiaal
biedt mogelijkheden om in te spelen op de verschillende leeftijden
in de groep. Dit seizoen hadden we
een aardig clubje 4 en 5-jarigen. Zij
kleuren graag een mooie kleurplaat
of maken een eenvoudige knutsel. De
wat oudere kinderen deden graag een
Bijbelse woordzoeker of rebus.
Meerdere keren hebben de kinderen tienerkerk bij de start van hun
eigen programma samen liedjes gezongen met de gitaar erbij. Dan is het
nog een aardig koortje. Verschillende
jeugdwerkers maakten ook gebruik
van YouTube om liedjes mee te kunnen zingen. Verder liepen de kinderen
ook erg warm voor een spelletje, quiz
of estafette.

De invulling van de tienerkerk was zoals eerdere jaren weer heel divers.Van
flink door de bijbel bladeren op zoek
naar bijbelteksten tot groepsgesprekken tot creatieve spellen gelinkt aan
een thema. In de herfstvakantie zijn
de tieners naar het zwembad van Port
Zelande geweest. Na afloop werd er
bij Sipke en Esther thuis gegourmet.
Een gezellige boel!

verhaal zij moesten tekenen. Als vanzelf overlegden de kinderen met elkaar wie wat ging tekenen. Leuk om
te zien! Tijdens de paasdienst hing het
getekende paasverhaal in de grote
zaal.

Doordat iedere jeugdwerker zijn eigen draai geeft aan de invulling van de
ochtenden (wel met als kapstok het
Timotheus-programma) geeft dit een
Door vertrek naar een andere ge- bepaalde diversiteit. Deze diversiteit
meente is Joop Fonteijne helaas ge- laat aan de kinderen en tieners misstopt met de tienerkerk. Bedankt schien juist wel iets zien van de veelvoor alle inzet van de afgelopen jaren, kleurigheid en de vele kanten die God
Joop! In de jeugdwerkvergadering en het geloof in Hem kan hebben. Bidt
vlak voor de zomervakantie hebben voor onze kinderen en tieners dat zij
we de verschillende taken die Joop mogen merken dat God heel veel van
voor zijn rekening nam, verdeeld over hen houdt!
de rest van het team. Ook hebben we
afgesproken dat Esther Riemersma
aanspreekpunt wordt voor het jeugdwerk zolang er geen taakveldleider is.

Tijdens een zondag vlak voor Pasen
hebben we met de kinderen en tieners een gezamenlijk programma geWe zijn erg blij dat Trudie Erkelens had. We hebben onder andere op een
mee is gaan draaien in de kinderkerk. grote rol papier in 6 tekeningen het
Ook Sjors Barendsen is eind van het paasverhaal uitgebeeld. Per tekening
seizoen enthousiast mee gaan doen. waren 3-4 kinderen samen bezig. Ze
Bedankt voor jullie inzet!
kregen te horen welk deel van het



Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Tienergroep NeXt
Namens NeXt, Esther Klein

Dit jaar zijn de jongeren weer elke 14
dagen bij elkaar gekomen.
Ze mochten aanschuiven aan tafel
voor een maaltijd, goede gesprekken
en contact met elkaar.
Met elkaar hebben ze de serie van
Youth Alpha filmpjes bekeken en konden hierover napraten. 10 afleveringen over wat geloven eigenlijk is.
Natuurlijk gingen we ook met elkaar
op stap, naar Eindhoven waar het
Glow event bewonderd kon worden,
een game avond, een sinterklaasspel
avond, film kijken en een avond survivallen.
Ook was er in januari de afsluitende
actie van NeXt4Kenia, een heerlijk
diner in Simonshaven, gemaakt en geserveerd door NeXt met een mooie
opbrengst voor de bouw van de kerk
in Kenia.
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Als afsluiting van het seizoen was er
weer NeXt weekend. Deze keer weer
met de vertrouwde BBQ én een geweldig “Wie is de Mol” spel.
De jongeren mochten logeren bij
scouting Numansdorp en de volgende
dag allerlei opdrachten doen bij Fort
Sabina in Heijningen. Spannend tot
het laatste moment, want in het echt
is het toch een stuk moeilijker te raden wie de Mol is dan op tv!
Met elkaar willen we specifiek Deborah bedanken voor haar inzet dit
jaar, helaas zal ze komend seizoen niet
meer mee kunnen doen door studie
in het buitenland. We zullen haar missen. Ook Clements stopt na 2 jaar
heerlijk koken en er zijn voor deze
jongeren.

NeXt gaat door, ook komend seizoen
weer en we hopen nieuwe jongeren
te mogen verwelkomen en ontmoeten. Ook nieuwe leiding wordt verwacht, jullie horen binnenkort meer
hierover in de nieuwsbrief.

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Kings Crew
Door Tanja Poppema

Het interkerkelijk jongerenwerk is
een samenwerking tussen drie kerken. De Baptistengemeente, Pinkstergemeente “De Schuilplaats” en wijkgemeente “De Brug”.
Sinds dit seizoen werken wij onder de
naam Kings Crew.
Ieder seizoen organiseren we een
aantal activiteiten voor jongeren vanaf
12 jaar. Het doel van deze activiteiten
is dat jongeren uit verschillende kerken elkaar leren kennen en dat zij zien
dat zij niet de enige jongere zijn die
naar de kerk gaan.
Het afgelopen jaar hebben we een
aantal activiteiten georganiseerd.
Wij zijn een aantal keren naar de jongerendiensten in de Michaelkerk geweest en hebben daar ook met elkaar
pannenkoeken en broodjes hamburger gegeten.

Er is een zaalvoetbaltoernooi geweest. We hebben Sinterklaas gevierd.
We zijn met de bus naar de EO-Jongerendag geweest en we hebben de
sponsoractie “Nacht zonder dak” gehouden.
Voor een “Nacht zonder dak “, hebben we nacht buiten geslapen in zelfgebouwde kartonnen krotjes om te
voelen hoe het is als je geen huis hebt
en om geld op te halen voor straatjongeren in Brazilië, Kenia en India.
Het was een hele ervaring en er werd,
vooral door Mirthe, heel veel geld opgehaald.
In het nieuwe seizoen hopen we weer
een hoop activiteiten te organiseren
en de jongeren een leuke tijd met elkaar te bieden.
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Taakveld Gemeenteopbouw

Kringen, onderwijs en toerusting
Sipke Riemersma

Kringen
Tijdens de kringavonden gebruiken
we drie jaar lang een gespreksboekjes-serie. Het thema van deze serie
is: ‘Samen Gods missie ontdekken’.
De serie bestaat uit de 3 thema’s:
Luisteren, Zoeken en Volgen. Dit jaar
hebben we het tweede deel gebruikt.
Bij dit thema hebben we met elkaar
nagedacht hoe we Gods koninkrijk
kunnen zoeken in onze eigen woonomgeving.
Omdat het themaboekje ‘Luisteren’
niet genoeg thema’s had voor het hele
jaar, hebben we net als vorig jaar preken besproken. Hiervoor werd aan de
voorgangers gevraagd om een kleine
uitwerking te maken van de preek.
Dit jaar hebben we dezelfde kringen
aangehouden. De deelname bleef ongeveer constant ten opzichte van de
vorige jaren. De start van het seizoen
was lastig. Het bleek dat een aantal
kringen later startten. In onze kleiner
wordende gemeente is het lastig om
een activiteit als de kringen draaiende
te houden.
In het vorige seizoen is een kring gestart waarvan Wieteke Stoutjesdijk
kringleider was. Helaas is het niet gelukt om de kring weer bij elkaar te
krijgen.
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De kring van het Multatulihuis heeft
ook in dit seizoen een enthousiaste
deelname gehad. De kring voorziet
in een grote behoefte om samen te
komen.
De kring van de Hoekse Waard blijft
klein, maar toch is deze kring ook dit
seizoen doorgegaan.
Dit jaar hebben we 4 kringleidersvergaderingen gehad. Hierin werd het
wel en wee gedeeld en het kringenwerk gecoördineerd. Het werk vereist voortdurende aandacht. Zorg is
dat er voor 1 kring nog steeds geen
kringleider is gevonden. Gelukkig
draait de kring goed maar is het wel
veel lastiger om te delen en te coördineren.
Onderwijs en Toerusting
In het afgelopen jaar zijn er 5 themaavonden georganiseerd. De opkomst
was met circa 15 mensen over het
algemeen goed. De eerste twee werden door Martijn Stoutjesdijk gegeven
waarbij het over het boek Nehemia
ging. In het nieuwe jaar heeft Marjolein twee avonden verzorgd, één over
communicatie en één over het huwelijk. Tot slot heeft Arno van Engelenburg een avond verzorgd over relaties
in het gezin.

Taakveld Gemeenteopbouw

Vrouwennetwerk
Door Lydia Babukhan en Anneke Tessers

Het belangrijkste doel van Vrouwennetwerk is ontmoeting met elkaar door middel
van verschillende activiteiten.
Er is mij gevraagd iets te schrijven
over onze activiteiten afgelopen jaar
met de vrouwen ochtenden.
Gemiddeld waren er toch zo’n 6
vrouwen die het leuk vonden bij elkaar te komen voor de studie over:
Vrouwen in de Bijbel. Waar we onder
andere met elkaar spraken over was
waarom ze in de Bijbel genoemd zijn,
en wat we daar zelf van kunnen leren
om toe te passen in ons eigen leven.
Soms kwamen we dingen tegen die
ons nooit eerder opgevallen waren,
dus erg interessant om met elkaar
onder het genot van koffie over te
praten.
Het is goed om elkaar op te zoeken
en dan over dingen te praten die ons
helpen dingen in een ander licht te
zien en voor elkaar te mogen bidden
als dat nodig is.We zijn er voor elkaar,
om te bemoedigen, aan te moedigen
en troosten als dat nodig is.

Ook hebben we van de winter verschillende keren een Lady’s Night
gehad. Met zo’n 11 vrouwen gezellig
met hapje en drankje naar een mooie
inhoudelijk goede film te kijken. Soms
is het nodig er eens lekker ontspannen uit te zijn als je het druk hebt met
werk, gezin en kinderen. Die groep
was erg gemêleerd. Daar wordt ook
erg naar uit gekeken en zeker ook van
de winter herhaald.
Ik heb 3 nieuwe films bij Pelgrim boeken in Hoogvliet gekocht en die gaan
we zeker weer bekijken. Iedereen is
welkom. Je hoeft geen een vaste bezoeker te zijn en mag zelfs een buurvrouw of vriendin mee brengen. Dit
geldt ook voor de andere activiteiten.
We hebben een paar keer bloemschikkingen gedaan. Ook zijn we een
ochtend met de fiets naar Oud Beijerland gegaan, overgevaren met de pont,
koffie gedronken bij Anny van Oost

en toen heerlijk
wezen
lunchen
in het restaurant
waar
Marieke
Molendijk werkt.
Zij heeft ons geweldig bediend. Het
is heel leuk sommige mensen op hun
werkplek te kunnen bezoeken. Vorig jaar heeft Margreeth Radenborg
ons ontvangen in Dordrecht op haar
schooltje en rond geleidt en iets over
haar werk verteld.
Ik ben benieuwd waar het ons het komende seizoen brengt. We gaan door
dit komende seizoen met alle activiteiten, tenzij er geen belangstelling
meer voor is.
We hopen elkaar dan ook op een
ontspannen manier te ontmoeten. Er
is niets verplicht maar wel goed om
met elkaar op te trekken.

Eetavonden
Er is bijna iedere maand een eetavond
gehouden.
Gerechten met de letters I tot en met
P werden gebruikt als thema hiervoor.
Verrassende gerechten kwamen er te
voorschijn.
Op deze avonden komen natuurlijk
ook mannen en kinderen.

(Fieke en Anneke) hebben we €700, lekkers te eten
- kunnen overmaken voor Remco en kregen.
Ellen Griffioen. Een mooi bedrag vinden wij.
Haken en Kwaken
Sponsoractie
In oktober start
Dit jaar hebben we voor de zesde Esther Riemersma
keer een oudejaarssponsoractie ge- een gezellige crehouden.
atieve ochtend. Alle vrouwen zijn daar
De opbrengst was €315, - en is be- de eerste woensdagmorgen van de
Kaartverkoop
stemd voor NeXt4Kenia.
maand van harte welkom met of zonBijna iedere zondag is er gelegenheid
der haakwerk. Geen haakliefhebber,
om zelfgemaakte kaarten te kopen. De Running Dinner die werd ge- breien of iets anders mag ook. En alZij worden gemaakt door Fieke, Loes houden op zaterdag 11april was weer leen een bakkie koffie of thee komen
en Anneke. Met de opbrengst hiervan een succes.We gingen op de fiets naar drinken mag natuurlijk ook.
en de verkoop van gehaakte knuffels verschillende adressen waar we iets
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Senioren Contactgroep
Door Adrie Coendari en Maartje Bruinstroop

18 september
Deze middag willen we een extra
feestelijk tintje geven met een high
tea. De schalen en etagères zagen er
heel uitnodigend uit. Er was voor iedereen wel iets lekkers. Anny en Loes
hebben deze middag verder verzorgd.
Wim van Kooten verzorgde de overdenking waar Wim nog iets aan toe
te voegen had, waar ieder zich bij
betrokken voelde. Vervolgens heeft
Loes de bingo geleid, waar een ieder
plezier in had. Ook waren er nog cadeautjes voor de winnaars. Loes heeft
deze middag afgesloten met gebed.
23 oktober Filmmiddag
Na het gezamenlijk koffie en theedrinken is de middag geopend met
een lied. Maartje Bruinstroop werd
verwelkomd als aanvulling bij Anny en
Adrie. Ook een welkomstwoord aan
Anny die weer terug was van haar
vakantie met Loes uit Israel. Na het
gebed werden gedeelten uit Psalm 30
gelezen met aansluitend een overdenking en een lied.
Anneke Tessers had de film “oktoberbaby” op de beamer gezet.
Iedereen heeft vol aandacht de film
gevolgd. Halverwege de film was een
kleine pauze ingelast voor wat sap en
een hapje. Na afloop was iedereen
onder de indruk van dit verhaal. Oeds
Veen heeft de middag afgesloten met
een dankgebed.
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13 november
De dag begon met paniek door een
telefoontje van het Dorpshuis.Tijdens
graafwerkzaamheden was er een kabel geraakt en zat het Dorpshuis zonder stroom. Wat nu? Gelukkig was de
storing op tijd verholpen. We moesten ons aanpassen vanwege de ruimte die gehalveerd was. Het was een
beetje krap, dus een beetje aanschuiven en we pasten er allemaal in. Yfke
van de Repe was deze middag onze
gast. Door haar werk als casemanager
voor mensen met geheugen stoornissen kwam zij ons daar iets over vertellen. Zij had haar beamer meegenomen, waarmee zij haar presentatie gaf.
Het was een verhelderende uitleg en
ook een geruststelling, namelijk dat
niet alle vergeetachtigheid wijst op
dementie. Bij het ouder worden krijgen we ook te maken dat we weleens
wat vergeten. We zijn geëindigd met
de overdenking: Geen zorgen? Lukas
12:29, een lied en dankgebed.

gemaakt om de overdenking te doen
met als onderwerp”Vrede op aarde”.
Na het zingen en gebed las Jo de Munnik over Maria voor. Hierna werd het
woord gegeven aan Egbert Bos voor
zijn overdenking. Hierna gaf Truus Jansen haar getuigenis hoe zij kerstmis
ervaart en Wim van Kooten een uitleg over Advent. Na de getuigenissen
werden de tafels klaargemaakt voor
de maaltijd. Na de maaltijd vertelde
Adrie Veen een kerstverhaal. Dit alles werd afgesloten met een dankgebed en met het zingen van het ‘Ere zij
God’. Als aandenken kreeg een ieder
een boekenlegger voor kerst mee.
We werden bijgestaan door Lydia en
Loes.
Geschreven door Adrie Coenradi

8 januari
Het nieuwe jaar was nog maar 8 dagen oud toen wij als senioren bij elkaar kwamen. Anny heette iedereen
11 december Advent en kerstwelkom en opende deze morgen met
viering
een lied en gebed. Het nieuwe jaar
Na binnenkomst met de beamer wordt altijd begonnen met een maalwerd door Anneke de liturgie uitge- tijd. Deze keer was het erwtensoep
deeld. Er was iets mis met de beamer, en bruinenbonensoep, aangevuld met
dus zij heeft veel werk gehad om ons roggebrood en katenspek, en beleg.
te voorzien van een liturgie. Iedereen Tijdens de maaltijd had Anny een
had een plekje en genoot van een kerstquiz die er niet om loog. Na de
kopje koffie met kerstkrans. Anny soep nog een toetje. Deze dag werd
heette ons welkom en in het bijzon- afgesloten met een lied en dankgeder Egbert Bos. Hij had de tijd vrij- bed.

5 februari
Na het drinken van een kopje thee en
koffie heette Anny een ieder welkom
op deze middag. De jaarvergadering
werd geopend met een lied en gebed.
Maartje las Jesaja 55:1–9 met de overdenking over vers 1 met de test “O gij
dorstigen kom tot de wateren”. Na het
zingen van een lied hebben we gezamenlijk het jaarverslag gelezen en het
financieel verslag doorgenomen. Na
de pauze hebben we een bingo gehouden met leuke cadeaus. Deze keer
niet met de bekende balletjes, maar
Anny las een leuk verhaal voor waar
alle getallen in verstopt zaten. Deze
middag werd afgesloten met een lied
en dankgebed.

sprong van het ontstaan van de islam.
Het was een hele interessante middag,
vooral omdat de laatste tijd alles wat
met de moslims te maken heeft een
negatief beeld geeft. De middag is omgevlogen en we hadden nog veel meer
willen weten. Rashad eindigde deze
middag met gebed. Anny bedankte
hem voor zijn inzet en uitleg en overhandigde hem een boekenbon.

praten en te gedenken en te vieren. In
de pauze heeft Fox Bos mooie paasliederen op zijn accordeon gespeeld.
Na de lunch heeft Adrie Veen een
paasverhaal verteld wat heel leerzaam
was. Anny deelde bloemen uit aan de
mensen die deze middagen mogelijk
maakten.
7 mei
Na een week van veel wind en regen
was het donderdag 7 mei een stralende dag die begon met zonneschijn.
Voor de senioren was het de dag van
afsluiting van het seizoen voor de zomervakantie. Die dag werden zij opgehaald om naar Rotterdam te vertrekken. We gingen naar de Jan Meertens
flat waar we gezamenlijk hebben genoten van een heerlijke lunch. Hierna
gingen we naar het Herinnering museum. We gingen terug naar de verleden tijd van vroeger jaren. We herleefden onze jeugdjaren en ook de
jaren erna. We eindige deze dag met
koffie en gebak. Terugkijkend op deze
dag kunnen we zeggen dat we ervan
genoten hebben.

2 april
Mededeling: overlijden van Annie Wijchers
Deze dag zijn we om 11 uur bij elkaar
gekomen om samen de lijdensweg en
kruisiging te gedenken van Jezus. De
vreugde om ook samen Pasen te mogen vieren. Zijn opstanding en over5 maart
winning van de dood. Anny opende
Na gezamenlijk koffie en thee gedron- deze ochtend met een welkom aan
ken te hebben heette Adrie iedereen Egbert Bos die deze viering en gevan harte welkom om deze middag denken met ons zou leiden. Het was
samen te zijn. In het bijzonder een een bijzondere dienst waar ieder bij
welkom aan Rashad Babukhan, die betrokken was. Het avondmaal werd
deze middag onze gastspreker was.
gezamenlijk gevierd. Samen hebben
De middag werd geopend met een wij het bijbel gedeelte gelezen vanaf
lied en gebed. Anny las een stukje uit Getsemané tot de kruisiging. Centraal
de bijbel met daarbij een overdenking. stond het kruis en onze handen die
Na de pauze werd het woord gegeven daar ook mede schuldig aan waren. Geschreven door Maartje Bruinaan Rashad die een uitleg gaf over de Symbolisch hebben we handen aan stroop
Islam. Rashad was voor hij voor Jezus het kruis bevestigd, maar later er
koos moslim.
weer afgehaald als symbool dat Jezus
Hij is opgegroeid met een leven als met zijn sterven ons heeft schoonmoslim. Rashad ging terug naar Abra- gewassen van alle schuld. Na dit ofham, en wel de twee zonen van Abra- ficieel gedeelte was er pauze, waarna
ham: Ismael en Izaak, dit is de oor- we samen een lunch hadden, om na te
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Taakveld Samenkomst

Inhoudelijk
Door Henk Mudde

Terugblik:
Het thema ‘’Leef je geloof’’ is ook voor het achter ons liggende seizoen de leidraad geweest.
Doel van de zondagochtenden:
- diensten tot eer van God waarin we als gemeenschap
- mogen groeien in ons geloof,
- mogen zorgen voor elkaar,
- openstaan voor anderen.
Wijzigingen in de samenstelling van het zang en muziekteam zijn er de oorzaak van geweest dat niet elke zondagochtend met een volledige muzikale bezetting gewerkt
kon worden.
Door creatieve inzet van mensen is het mogelijk geworden om de gemeentezang te begeleiden.
De werkgroep voor speciale diensten heeft een aantal
diensten georganiseerd:
- dankdienst
- getuigenisdienst
-	bijzondere diensten met Kerst, Pasen, Pinksteren, Moederdag en Vaderdag.
De vacature voor taakveldleider is nog niet ingevuld. Dit
heeft er toe geleid dat nog niet alle plannen gerealiseerd
konden worden.
•	Kring voor muziekmensen met bijbelstudie is (nog)
niet gerealiseerd.
•	Vaste oefen momenten waarbij iedereen die kan komt
oefenen, niet voor de zondag maar om beter te leren
spelen en zingen (muzikale vaardigheden en inzet) is
(nog) niet gerealiseerd.
•	Er is reden voor dankbaarheid dat er jonge mensen aan
het muziekteam zijn toegevoegd die de ruimte krijgen
om hun muzikale talenten te ontwikkelen.
•	Er is een workshops gehouden voor zang/muziek/techniek onder leiding van een deskundige.
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Plannen:
•	De aandacht blijft er op gericht om de plaats van taakveldleider ‘samenkomst inhoudelijk’ in te vullen. Met
vertrouwen in de Heer van de gemeente wordt uitgekeken hoe Hij mensen zal voorbereiden en klaarmaakt
om hun plaats in te nemen op de lege plekken binnen
dit taakveld.
•	Het zang en muziekteam verder ontwikkelen en zoeken naar geschikte muzikanten die ingezet kunnen
worden.
•	Vaste oefen momenten waarbij iedereen die kan komt
oefenen, niet voor de zondag maar om beter te leren
spelen en zingen (muzikale vaardigheden en inzet)
•	De werkgroep voor speciale diensten zal een aantal
diensten voorbereiden en organiseren. Er zal niet meer
nadrukkelijk worden gesproken over speciale diensten.
Elke dienst heeft zijn eigen vorm en inhoud.

Taakveld Samenkomst

Praktisch
Door Gert van Koppen

Een stukje schrijven voor het jaarverslag, betekent terug kijken naar wat is
geweest. Het seizoen 2014 - 2015 is
voor ons als praktisch ingestelde mensen goed begonnen.Als eerste hoogte
punt een bbq voor de gemeente, het
tweede hoogte punt was de doopdienst met ons nieuw aangeschafte
bad. Bij beide activiteiten hebben we
veel hulp ontvangen van gemeente
leden, ieder team heeft wel een keer
hulp van “buiten af”nodig, zeker in vakantie perioden, dus... Nogmaals hartelijk bedankt daarvoor.

bij Daan thuis geweest om te zien
hoe veel tijd er in gaat zitten om een
dienst op de laptop te zetten voor de
beamer (klein half uurtje). Geen punt
zou je zeggen. Bent u handig op pc of
laptop help ons dan mee dit team uit
te breiden. En nee, ik ben echt geen
pc man.Van hetgeen ik heb genoteerd
kan ik geen soep meer maken dus…
maar met een beetje hulp... misschien
wel.

Kosters:
Dat zijn de mensen die om 8.30 uur
de deur openen, zodat muziek en geGeluidsteam:
luid binnen kunnen. De koster heeft
Iedere zondag wordt het mengpaneel zijn eigen handleiding en werkt die
tevoorschijn gehaald, het moet wor- netjes af zoals het is omschreven. Teden afgesteld met de muziek en zang, vens zorgt hij voor de koffie / thee,
zodat zij kunnen inzingen en oefenen dat dan weer door het muziek en gevoor de dienst. De mensen van het luidsteam enorm wordt gewaardeerd.
geluid zijn: Jan Voogt, John Poppema, Op dit moment geen vacatures in het
Andre van der Meer, Leo Molendijk, team, echter in de vakantie periode
Clemens Radenborg en Sybren Sla- konden ook zij weer niet zonder hulp
ger.
van “buiten af”.
In het taakveld wordt er ook nog geBeamerteam:
werkt aan, huisvesting, koffie schenken
U gelooft het niet, op dit moment is na de dienst, en het welkomst team,
Daan van de Repe eigenlijk de enige ook deze mensen moeten we bedandie in dit team zit. U begrijpt dat er ken voor hun tijd en inzet, gemeente
nieuwe mensen voor worden gezocht zijn dat ben je en doe je dus samen!
zodat ook Daan niet iedere zondag Met hulp van “buiten af”.
aan de beurt is. Er wordt gewerkt aan
een handleiding, zo dat het mogelijk is
voor een ieder die een beetje pc kennis heeft het met een beetje hulp zou
moeten kunnen, ik ben dit seizoen
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Taakveld Pastoraat

Pastoraat
Door Rashad Babukhan

Het team van het Pastoraat werkt
achter de schermen, met korte gesprekken, bemoedigingen en daar
waar nodig is ondersteunen en gebeden.
In het afgelopen jaar heeft Talitha van
Oosterhout zich teruggetrokken uit
het team en recentelijk heeft Marjolein Voogt haar taak als Taakveldleider neergelegd. Niettemin wordt de
pastorale zorg voortgezet samen met
Anny van Oost.
Diverse huisbezoeken en gebeden
met en voor personen hebben plaatsgevonden in de afgelopen tijd.
Zorg en omzien naar elkaar is en blijft
een gemeentetaak. Hierin spelen de
kringen een primaire rol.
Daar waar nood is en pastorale aandacht vraagt is het belangrijk dat dit
tijdig aan het team en zeker aan de
oudsten van de gemeente wordt
doorgegeven.
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Wacht niet tot het de laat is. Want als
wij het niet weten kunnen wij niets
doen.
Mijn dank aan hen die mee werkten
binnen het pastorale team voor hun
inzet en tijd, maar ook aan allen in
de gemeente die meedenken en ons
steunen in ons werk als team.

Financiëel overzicht 2014-2015
Door Sita Bosma.

Het werk als penningmeester is niet veranderd dit jaar.
Op zondagmorgen krijg ik regelmatig rekeningen van mensen uit de gemeente.
Ook via de email ontvang ik rekeningen. Er komen gelden
binnen als VVB of giften. Of als rente van ons kapitaal. De
rekeningen worden betaald.
Verder is er het contante geld van de maand collectes en
de kinder- en tienerkerk collectes.
Die worden maandelijks doorgestort naar het afgesproken doel.

De UBS wordt opgeheven. UBS betekent Unie Bouw
Stichting. Hun werk was het financieren van de aankoop
van kerkgebouwen voor Baptisten Gemeenten in Nederland.
Bij die stichting stond het kapitaal vanuit de verkoop van
het gebouw aan het Koningin Julianaplein veilig en leverde
een redelijk bedrag aan rente op.
Nu komt dit bedrag onze kant op. We werken er aan om
dit geld op een juiste manier bij een andere financiële instelling onder te brengen.

Per 1 januari 2016 gaan er veel dingen veranderen.
Als dagelijks bestuur van de gemeente zijn we hard aan het
werk om een gemeente met ANBI status te worden. We
gaan op de site van de Baptisten Gemeente Spijkenisse
onder andere de cijfers van de gelden die in de gemeente
omgaan publiceren.
Tot 1 januari 2016 hebben we een ANBI status via de
UNIE.
ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen.
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Begrotingen
Administratie & Financiën
Uitgaven
9/12-8/13

Begroting
9/13-8/14

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

100
656
170
163
190

150
200
170
200
200

54
92
193
140
320

200
200
190
150
300

96
155
194
150
213

200
200
200
150
350

Administratie & Financien
Portokosten (+ gemeentenieuws)
Onkosten algemeen
Huur postbus
Bankkosten giro
Verzekeringen
Communicatie
Jaarverslag
Informatief drukwerk
Nieuwsbrief
Beheer website
Unie Taken Commissie
Lidmaatschappen
Unie van Baptistengemeenten
Evangelische Alliantie

296
0
3355
220

275
500
2550
200
0

185
106
1520
146
110

275
500
2000
300
100

318
0
1977
145
0

300
500
2400
200
100

3484
150

3400
150

3600
175

3600
175

3570
145

3600
175

Totaal Algemeen

8784

7995

6641

7990

6963

8375

Huisvesting
Uitgaven
9/12-8/13

Huisvesting
Huur Dorpshuis Erediensten
Koffie & dienstverlening Dorpshuis
Huur Dorpshuis wekelijkse activiteiten
Totaal Huisvesting
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Begroting
9/13-8/14

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

8367
8421
1368

8640
7840
1260

8431
8264
874

8580
8500
960

8431
8380
972

8600
8500
960

18156

17740

17569

18040

17783

18060

Samenkomst
Uitgaven
9/12-8/13

Muziek, geluid- en beamerteam
Apparatuur + onderhoud + abonnementen
Reserveringen instrumentarium
Programmateam
Speciale diensten
Preekvoorziening & Toerusting
Materialen
Toerusting
Cursusen/training/boeken
Totaal Samenkomst

Begroting
9/13-8/14

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting Uitgaven
9/14-8-15 9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

1537
0

1600
1500

1686
0

1700
1500

1365
3600

400
1000

775
2480
121

1000
3000
150

259
3999
108

1000
4000
150

1457
5410
240

2000
4000
150

369

400

195

400

0

200

5282

7650

6247

8750

12072

7750

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Jeugdwerk
Uitgaven
9/12-8/13

Crèche
Algemeen / materialen
kinder/tienerkerk
Algemeen/ materialen/uitstapjes
Pasen/kerst/speciale diensten
NeXT
Algemeen/ materialen/uitstapjes
Toerusting
Interkerkelijk jeugdwerk
Activiteiten
Totaal Jeugdwerk

Begroting
9/13-8/14

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

0

150

34

100

66

100

521
0

700
100

200
180

500
200

556

500
200

760

700
100

980
91

1200
100

1127

1200
100

100

200

1849

2300

1281

1750

1485

2100
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Gemeenteopbouw
Uitgaven

Begroting

Uitgaven

Begroting

Uitgaven

Begroting

9/12-8/13

9/13-8/14

9/14-8/15

9/14-8-15

9/14-8/15

9/15-8/16

Toerusting
Onderwijsavonden
Materialen
Conferenties
Kringen
Materiaal Huiskringen
Toerusting Kringleiders
Literatuur en materialen
Activiteiten
Algemeen
Vrouwennetwerk
50+groep
Maaltijd & Ontmoeting

0
298
297

0
0
0

300
0
0

450
0
0

450
8
0

700
0
0

246
8
0

700
100
200

75
0
15

300
100
200

443
0
0

300
100
200

8
0
38
25

100
50
50
50

0
0
0
0

100
50
50
50

0
0
0
0

0
0
0
0

Totaal Gemeenteopbouw

920

1250

390

1300

901

1300

Pastoraat, diaconie & zending
Uitgaven
9/12-8/13

Begroting
9/13-8/14

Pastoraat, Diaconie & Zending
Pastorale zorg algemeen
Verjaardagskaarten etc.
Bloemengroet
Sponsoring Thugzchurch
Sponsoring DTS
Sponsoring zending Rotterdam
Sponsoring Vrede vd Stad
Diaconie onvoorzien

95
164
354
3000
1020
1200
1200
318

325
175
400
0
0
1200
1200
500

Totaal Pastoraat & Diaconie

7351

3800
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Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

0
181
292
0
0
1200
1200
0

200
200
400
0
1200
1200
1200
500

0
138
280
0
1200
1200
1200
0

200
400
400
0
1200
1200
1200
500

2873

4900

4018

5100

Loonkosten
Uitgaven
9/12-8/13

Begroting
9/13-8/14

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

Salaris
Administratie kosten

30396
90

30400
200

9675
60

0
0

0
72

20000
300

Totaal loonkosten

30486

30600

9735

0

72

20300

Totaal begroting en uitgaven
Uitgaven
9/12-8/13

Begroting Uitgaven
9/13-8/14 9/14-8/15

Begroting
9/14-8-15

Uitgaven
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

Totaal Algemeen
Totaal Huisvesting
Totaal Samenkomst
Totaal Jeugdwerk
Totaal Gemeenteopbouw
Totaal Pastoraat, Diaconie & Zending
Totaal Loonkosten

8684
18156
5282
1281
920
7351
30486

7945
17740
7750
2350
1250
3800
32266

6641
17569
6247
1485
390
2873
10035

7990
18040
8550
2100
1300
4900
0

6963
17783
12072
1849
901
4018
72

8375
18060
7750
2300
1300
5100
20300

Totaal

72160

73101

45240

42880

43658

63185

Inkomsten
Begroting
9/14-8/15

Resultaat
9/14-8/15

Begroting
9/15-8/16

VVB
Giften
Rente
Opname

42880
0
0

28040
800
10000

37185
0
6000
20000

Totaal

42880

38840

63185
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Totaaloverzicht en Balans
Inkomen
opname spaargeld
VVB
diverse
thema collectes
kinderkerk collectes
giften DTS
giften diverse

10000
28040
0
5814
350
550
850

totaal

45604

Uitgaven
taakvelden
uitbetaling thema collecte’s
uitbetaling kinderkerk collecte’s
uitbetaling DTS
uitbetaling diverse giften

39712
5814
350
550
50

46476

Verkorte balans
Debet
ING betaalrekening
ING spaarrekening
UNIE spaarrekening
totaal
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Credit
450 reservering instrumenten
2003 kapitaal 31-8-2014
490437
492890

2400
490490

492890

Collecte overzicht 2014-2015
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus

Noodhulp Syrie en Irak
Bamenda
Schoenmaatje
NeXt4Kenia
DTS
Zending Rotterdam
Diaconaal havenproject
NEM
Compassion
Zomerkampen
Vrede voor de Stad
Zending Sierra Leone

473
510
580
613
470
476
550
443
540
375
335
449

Totaal

5814

Collecte kinder- en tienerkerk 2014-2015

350

Overzicht van het ledenaantal van de gemeente
Aantal leden per 31-08-2014
Door de doop bijgekomen
Joey Klein
Jopie Mulder
Mariëtte Barendsen
Wederopname
Jan Benus
Totaal bij

68
3

1
4

Naar andere gemeenten
Daniel en Tanja de Wolf
Gregory en Lusaira Mercera
Krijn en Fieke de Graaf
Totaal af

6

Aantal leden per 31-08-2015

66
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Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Door Sita Bosma, 1e penningmeester

Inleiding
De uitgangspunten voor de gemeentefinanciën zijn:
• transparant en duidelijk te zijn voor iedereen
•	met elkaar verantwoordelijkheid te geven en te nemen.
Een middel daarbij is de zogenaamde: Vaste Vrijwillige Bijdrage (de VVB)

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 geadministreerd; zo kunnen er dus ook giften voor specifieke gemeentelijke doelen gegeven worden, naast de VVB, evenals
voor de themacollectes.

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.

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

Waarom een VVB?
VASTE 	De VVB is een vaste bijdrage. Dat wil zeggen: een vaste, liefst maandelijkse betaling
(bv. automatische overschrijving).
VRIJWILLIGE	De VVB is een vrijwillige bijdrage. Er is
geen verplichting, wel hebben we verantwoordelijkheid naar elkaar en de gemeente.
BIJDRAGE 	De VVB is een bijdrage om samen de
kosten te dragen die we als gemeente
van plan zijn om te maken.

Sita Bosma
1e penningmeester

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 duidelijk te maken en inzicht te geven, wat we als gemeente aan
kosten hebben. U, als individueel lid/vriend, neemt hierin
zelf uw verantwoording.
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VVB nummers
Nummer
101
103
106
109
110
118
119
124
126
130
133
136
139
140
142
157
159
169

Nummer

Bedrag
2100
50
600
660
1260
350
300
1200
720
420
960
1680
720
1440
350
1200

170
171
174
176
179
188
199
255
261
274
293
296
297
304
305
311
313
317

Bedrag

Nummer
720
2100
1200
840
1500
800

318
318
319
321
327
328
332
333
334

Bedrag
205
1200
360
450
300
250
775

1500
1350
275
65

140
Totaal

28040
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