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Kerk, ik vind je mooi! 

 

Als ik kijk naar uw lichaam 

kan ik zo hard zijn in mijn oordeel 

Lang niet iedere dag lukt het mij om te zeggen:  

Kerk, ik vind je mooi! 

Mijn ogen zijn verblind 

door teleurstelling of pijn 

Maar dan bedenk ik me ineens: 

Wij zijn uw lichaam, uw kerk  

Waarom zou ik afwijzen 

wat U heeft gegeven? 

Uw lichaam is prachtig  

Ontving alles om leven te brengen  

in onze wijken, in de wereld 

Help mij, Jezus, om te zien wat U ziet  

Om met liefde te kijken en te zeggen:  

Kerk, ik vind je mooi! 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Jaaroverzicht 2021-2022 in vogelvlucht 
Samengesteld door Anneke Tessers 
 
 
 
 
 
 
September 
26 september hebben we een gemeentezondag in de 
Dorsvloer  
Op deze zondag (8.30-14.00 uur) is er een gezellige 
gemeente dag met iedereen in de gemeente. Er wordt 
begonnen met ontbijt, we organiseren een dienst aan tafel, 
een lunch en we gaan in gesprek met elkaar over dromen, 
kunnen en kansen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Oktober 
Op zondag 3 oktober is er een doopdienst. In deze dienst zullen Rebecca Radenborg, Kimmy 
van Schaik en Björn Rydfors gedoopt worden. 

  

 
 
Er zijn deze maand 2 gemeentevergaderingen over 2 onderwerpen. Het aanstellen van een 
parttime voorganger en de aankoop van de Dorsvloer. 
Zondag 10 oktober is de spreker Aernout de Jong en na de dienst zal hij samen met zijn 
vrouw Janneke aanwezig blijven om kennis te maken met de gemeente. 
Maandag 24 oktober overleed onze broeder Jan Benus op 92-jarige leeftijd. Zaterdag 30 
oktober is er de herdenkingsdienst in crematorium “De Ommering”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
November  
De jaarvergadering in november is niet doorgegaan. Over de begroting kon schriftelijk 
gestemd worden.  

 
 
Actie schoenendoos ging wel door. Verschillende mensen ook 
buiten onze gemeente zorgden dat er 107 dozen konden 
worden ingeleverd. Via de collecte en de giro is € 521,- 
binnengekomen voor de Schoenendoosactie.  
 
 
 

 
 

 
 
Vrijdag 26 november trouwen Bjorn Rydfors en Jannetta Hartman.  
Er is deze maand een informatieavond over de kringen, 
Op 17 november is Luka Arie geboren Zoon van Aernout en 
Janneke de Jong.  

 
 
December 
Per 1 december is Anneke Tessers officieel 
gestopt als secretaris van de gemeente. 
Omdat er nog geen nieuwe secretaris is 
neemt de werkgroep voorlopig de taken over.  
Op 3 december is Rachel geboren. Dochter van John en Tanja Poppema 
en zusje van Anouk, Thomas, Matthijs en Sander.  
 
 
Kerstdienst zonder bezoekers. We kunnen de dienst volgen via de 
livestream.  
 

 
Ook dit jaar is er weer een oliebollen en erwtensoepactie 
gehouden. Er zijn 460 oliebollen verkocht, wat een absoluut 
record is en 9 liter soep. De jongeren hebben de oliebollen 
en soep persoonlijk bij de mensen thuisgebracht, gelukkig 
was het mooi weer en mochten ze een oliebol voorproeven. 
De opbrengst is € 333,- en bestemd voor familie Griffioen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Januari  
Vanaf 1 januari 2022 zal Aernout de Jong bij ons in de gemeente als 
parttime voorganger (16 uur) starten. Op zondagochtend 16 januari is 
de intrededienst. Deze dienst wordt om 10.00 uur gehouden in het 
Dorpshuis in Hekelingen. 
 
 

 
 
 
 
Maandag 10 januari is Sita Bosma namens onze gemeente 
bij de notaris geweest om de overdracht te tekenen en de 
sleutels in ontvangst te nemen van Cor Telleman en Paul 
Stam namens het bestuur van de Verbinding (Dorsvloer).  
 
 
 

 

En dan begint het klussen in de Dorsvloer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Februari 
Tijdens de gemeentedag van 13 februari neemt Hans Ottens afscheid als Interim voorganger van 
onze gemeente. 
Zondag 27 februari is de laatste dienst in Het Dorpshuis en begint de verhuizing.  
 
Maart 
Zaterdag 5 maart is er open huis in ons 
nieuwe gebouw en dan de volgende morgen 
de openingsdienst. 

 
Nieuw gebouw, nieuw begin, nieuwe huisstijl. 
Er worden vanaf eind maart verschillende thema-avonden gehouden, 
 
 
April 
Zaterdag 9 april is er weer na lange tijd een 
eetavond. Thema is "Terug van weg geweest". 
#foto’s 
Op zondag 10 april is geboren Joeri Noah de Gelder. 
Zoon van Remco en Wieteke en broertje van Boas  
 
Goede Vrijdagdienst wordt gehouden op 15 april en 
met Pasen is er weer een mooie dienst, waarin 
verschillende mensen vertellen over een lied dat zij 
uitgekozen hebben om te zingen. Na de dienst is er 
een paasbrunch samen met New Life Church. 



 

 

 
 
Mei 
Met ingang van 1 mei is Sita Bosma onze nieuwe secretaris.  
Ali van Bommel is weer lid geworden van onze gemeente. 
18 mei zijn Anny, Jannie, Aernout en Sita naar de AV geweest. Dat is een landelijke 
vergadering van de Baptistengemeenten in Nederland. Het was een goede vergadering met 
veel ruimte voor ontmoeting.  
Op 24 mei is er een thema-avond over Verbinding. 
 
Juni 
Op zaterdag 18 juni is op 97-jarige leeftijd overleden Bertus Ambachtsheer. Hij verbleef al 6 
weken in de Hospice de Waterlelie. Vrijdag 24 juni is de afscheidsdienst in de Ommering. 
De slotzondag is op 19 juni met medewerking van het I.J.E.-koor.  
Op donderdag 30 juni hebben wij een gemeentevergadering om met 
elkaar van gedachten te wisselen over de vorm van bestuur in onze 
gemeente.  
 
Juli 
Rini van Straaten is per 1 juli lid geworden van de gemeente. 
De Onvergetelijke zomerkampen gaan dit jaar ook door. Diverse 
mensen gaan hiernaar toe als deelnemer of leiding. 
 
Augustus 
De verkiezingen voor de nieuwe raad worden ingezet. 
 

  



 

 

 
 
Een jaar lang interimmer zijn … 
Door Hans Ottens 
 
Het blijft een bijzondere ervaring om een jaar lang intensief met elkaar op te trekken en dan weer 
afscheid te nemen. Precies een jaar lang van 14 februari 2021 tot 13 februari 2022 mocht ik als 
interimmer betrokken zijn bij de Baptistengemeente in Spijkenisse. In die tijd hebben wij de 
gemeente en ik elkaar leren kennen, hebben we wederzijds in elkaar geïnvesteerd en zijn er door 
jullie als gemeente grote stappen gezet als het gaat om toekomst, gebouw en voorganger. God heeft 
voorzien en Hij is goed voor de gemeente. 
 
Wat mij bij blijft, zijn de prachtige gemeentedagen (26 september en 13 februari) waarin iedereen 
mocht meedoen en meedenken. De inhoud van de dagen (visie, plannen, uitvoering) ontwikkelde 
zich op een mooie manier. En de ontmoeting van de gemeente na een periode van corona bleek 
hartverwarmend. Tussen de beide gemeentedagen in was er de bijzonder gemeentevergadering in 
oktober. Op die avond besloot de gemeente om de Dorsvloer aan te schaffen en om Aernout de Jong 
als voorganger te beroepen.  
 
Natuurlijk is een traject niet voorbij als er een gebouw is en een voorganger. Een nieuwe visie vraagt 
om tijd en aandacht. Daarin wens ik jullie als gemeente Gods overvloedige zegen toe. Aan de ene 
kant om geduldig door te bouwen en aan de andere kant om vast te houden aan een toekomstvisie 
waarin steeds weer de nieuwe generatie een eigen actieve bijdrage kan leveren. Het is niet zo 
makkelijk om ‘wat lekker loopt’ in te ruilen voor ‘wat gaat er nu gebeuren’. Dat is spannend. Tegelijk 
mag de gemeente in vertrouwen op God keuzes maken en daarin wandelen. Hijzelf heeft een goede 
weg voor Baptistengemeente Spijkenisse in het verschiet.  
 
Vanuit mijn werkplek in Utrecht de Rank wens ik jullie Gods zegen, rust en wijsheid toe voor het 
komende seizoen. Ik hoop in de komende periode nog eens in de Dorsvloer te komen spreken en 
jullie ‘van aangezicht tot aangezicht’ te mogen ontmoeten. 
 
Hans Ottens 
  



 

 

 
 
Werkgroep Gemeenteopbouw 
Door Henk Mudde 
 

Een jaar om met dankbaarheid op terug te kijken 

Wat is er veel gebeurt in het jaar dat achter ons ligt. Met hulp en ondersteuning van Hans Ottens is 
de werkgroep 'gemeenteopbouw' enthousiast en voortvarend aan het werk geweest. Het gebed 
heeft in de gemeente weer nadrukkelijke een plaats gekregen. Zo is er elke twee weken een 
gebedsavond waarin wordt gevraagd, ''Heer, welke kant wilt U dat wij opgaan.'' Het zal trouwens 
mooi zijn als er meer mensen vanuit de gemeente hieraan gaan deelnemen.  

De PKN-kerk in Spijkenisse heeft hun Gebouw ''De Dorsvloer''' moeten verkopen. Hierdoor kwam 
voor onze gemeente de mogelijkheid binnen handbereik om dit gebouw te kopen. Wij zien dit 
duidelijk als de verhoring van gebeden. Met inzet van heel veel mensen is het gebouw aangepast en 
geschikt gemaakt voor de manier waarop wij het wilden gaan gebruiken.  Inmiddels is het al heel 
vertrouwd om hier op zondag de diensten te houden en ook ander activiteiten te organiseren.  

Samen met de baptistengemeente in Pernis is een lang gekoesterde wens gerealiseerd om een eigen 
voorganger te aan te trekken. Aernout de Jong is inmiddels een aantal maanden aan het werk en 
heeft veel tijd gestoken in het leren kennen van de gemeente. Er zijn gemeenteavonden gehouden 
om met elkaar na te denken over het bestuur van de gemeente. Als gevolg hiervan zijn de 
raadsverkiezingen voorbereid. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is het proces van de 
verkiezing van oudsten nog volop in beweging en wordt uitgekeken naar de uitkomst.  Zodra de 
nieuwe raad is geïnstalleerd houdt de werkgroep op te bestaan. Het is mooi geweest om met een 
enthousiast team te bouwen aan de toekomst van de gemeente.  

Ook dit is de verhoring op de gebeden.  

Het is zichtbaar geworden dat bidden niet wordt gedaan omdat het 'werkt', maar omdat hiermee 
God in ons denken op de eerste plaats is gekomen en we onze ogen en oren mogen openzetten om te 
zien wat Hij wil en waar we heen gaan.  

En nu mogen we met elkaar verder bouwen, met als doel........luisteren naar Gods stem en Hem 
durven te volgen naar mensen die Hij op het oog heeft en op ons pad brengt.  

Namens de Werkgroep 

  



 

 

 
 
Een nieuwe start  
 
Als voorganger stapte ik een gemeente binnen die volop in een veranderingsproces zit. Een nieuwe 
visie werd opgesteld onder leiding van interim-voorganger Hans Ottens en we konden een opening 
plannen voor het gebouw ‘De Dorsvloer’. Aan het begin daarvan werd ik ingezegend als voorganger 
op 16 januari 2022.  
Grote veranderingen voor mijzelf en ook voor de gemeente. Een nieuw tijdperk waarin de gemeente 
weer samen mocht komen. Tegelijk startte ik als deeltijdvoorganger in twee gemeenten, waarin 
tijdsbewaking een belangrijk onderdeel was. De werkdagen op maandag/dinsdag en donderdag in 
Spijkenisse bevielen goed. De mensen die overdag konden afspreken heb ik kunnen bezoeken. De 
avonden werden gevuld met vergaderingen en later ook de kringavonden over ‘verbinding’. Een 
aantal keren kon ik aanwezig zijn bij de gebedsavonden. Niet alles lukte, ik heb geprobeerd om 
vanuit beschikbaarheid er te zijn voor iedereen.  
Wat ik heb gezien dat we elkaar beter hebben leren kennen. Daarbinnen zijn we ook nog aan het 
zoeken wie we zijn als gemeenten op een nieuwe plek. De tijd gaat snel en de vraag kan snel naar 
boven komen: ‘wat hebben we nu eigenlijk gedaan?’ Bij een terugblik op afgelopen tijd is het van 
belang om niet alleen te kijken naar welke resultaten we hebben geboekt. Want dan verzanden we in 
aantallen, cijfers etc. De gemeente van Jezus is gegeven als een oefenplek, waar we God en elkaar 
beter mogen leren kennen. Een gemeente waar iedereen welkom is, omdat Jezus mensen niet 
uitsloot. Misschien wel het belangrijkste is dat we ons afvragen of we mogen doen wat God van ons 
vraagt?  
Het helpt om te kijken naar waar we God hebben gezien en ervaren. Als ik terugkijk zie ik mensen die 
hard werken in de gemeente. Bij de aanschaf en het klussen in De Dorsvloer, maar ook in de 
werkgroep Gemeenteopbouw. Ik vind het mooi om te zien dat mensen hun spaarzame vrije tijd 
willen geven aan de gemeente.  
 Ik zie ook dat we op de thema-avonden elkaar hebben durven vragen: ‘hoe verbonden ben jij met 
deze gemeente.’ We zijn weer het gesprek aan het voeren, in plaats van alleen maar aan het rennen. 
Voor mijzelf is het een les die ik telkens wil leren. Wat kan ik, wat kan de gemeente op dit moment 
geven.  
Het is het doen wat mogelijk is, maar belangrijker nog de rust vinden bij Jezus. Jezus is het centrum 
van de gemeente en we mogen Hem zien. We leren elkaar aan te spreken en het oneens te zijn. De 
deuren van ons hart en ons gebouw mogen telkens een stukje meer open. Zodat we open mogen 
staan voor de nieuwe dingen die God geeft.  
Het geeft mij energie als ik zie welke stappen we mogen zetten. Ik geloof dat we ook zullen leren 
vinden wat de volgende stap is. De Heer geeft ons licht voor de volgende stap en vanuit het goede 
nieuws dat Jezus ons verlossing brengt, mogen we wandelen.  
 
Ik hoop dat we vanuit de basis van vertrouwen mogen verder gaan. Vol dankbaarheid over wat er is 
en vanuit liefde dat God ons aan elkaar geeft als familie.   
 
Aernout de Jong 
  



 

 

 
 
Secretariaat en communicatie 
Door Anneke Tessers 
 
De secretaris fungeert als contactpersoon voor ingekomen post en e-mail voor de gemeente en het 
bestuur, en verzorgt daarnaast de uitgaande e-mails en correspondentie enz. 
Met ingang van 1 december ben ik gestopt met het secretariaat. De meeste taken zijn overgenomen 
door verschillende mensen van de werkgroep Gemeenteopbouw. 
Wekelijks wordt er een weekbrief gestuurd. Per 1 januari 2022 is Mirjam van der Meer gestopt met 
de opmaak. Sinds de nieuwe huisstijl verzorgen Sybren en ondergetekende de weekbrief.  
Heel fijn is dat Sita Bosma per 1 mei 2022 onze nieuwe secretaris is. 
 
Secretaris 
Door Sita Bosma 
 
Op 1 april 2022 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Daardoor heb ik meer tijd om werk binnen de 
gemeente te doen. Ik heb “gesolliciteerd” als secretaris van de gemeente. En ik ben aangenomen. 
Ondanks dat ik al lang in de gemeente ben ontdekte ik nu dat het secretariaat een heel bijzondere 
functie is. 
Ik moet nog wel wat leren voor deze taak. Maar gelukkig is kan ik met mijn vragen altijd bij 
Anneke aankloppen. 
 

 
  



 

 

 
 

Crèche/kinderkerk/tienerkerk 
Door Ester Riemersma 
 
Afgelopen seizoen is de gemeente uitgebreid met drie mooie kleintjes; Luca de Jong, Rachel 
Poppema en Joerie de Gelder. Wanneer zij op de zondagochtenden met hun ouders meekwamen, 
konden ze bij de crèche worden opgevangen door meerdere enthousiaste oppassers. Ook Boas 
(grote broer van Joerie) speelt ook graag bij de crèche. De muziekinstrumentjes en de 
kleurentorentjes zijn bij hem favoriet. 
 
De kinder- en tienerkerk trok op als 1 groepje en had op de eerste zondag van de maand een eigen 
programma. Aan de hand van een actueel thema speelden we spellen, lazen de Bijbel en praatten er 
met elkaar over.  
 
In september kwam er een flinke club kinderen en tieners bij elkaar rondom een hoge stapel 
pannenkoeken. En met behulp van spellen en vragen dachten ze ook met elkaar na over hun ideale 
kerk. De uitkomsten hiervan zijn ook gebruikt bij de voorbereiding van de gemeentezondag van 26 
september.  
 
In de Dorsvloer is beneden ruimte voor een eigen jeugdplek. Er staan inmiddels wat lekkere banken 
en een pooltafel. De kinderen en tieners spelen hier na de dienst graag een potje pool. Ze zijn ook al 
een competitie-schema aan het maken. Neem er eens een kijkje… 
 
Verder kun je op verschillende plekken binnen de gemeente kinderen en tieners tegenkomen: bij het 
collecteren, achter in de zaal bij het bedienen van de beamer, op het podium bij de voordienst, bij de 
crèche.  Mooi dat we als gemeente ruimte geven aan jonge mensen. Samen, jong en oud, zijn we het 
Lichaam van Christus. 
 
Maak eens een praatje met de jonge mensen in onze gemeente. Ze hebben veel te vertellen… 
  



 

 

 
 
Kringen  
Door Sipke Riemersma 
 
Na alle coronaperikelen hebben Jan Stoutjesdijk en Sipke Riemersma nagedacht over hoe de 
kringen weer een herstart konden maken. Daarom is er op 25 november een avond geweest 
waarin de behoeften van de gemeente gepeild werd. Een leuke avond waarin we openhartig 
gesproken hebben over wat kringen voor ons kunnen betekenen. Het werd ook duidelijk dat 
behoeften uiteenlopen. Na de avond zijn er nog vragenlijsten ingevuld om dat beeld aan te 
vullen. 
In het nieuwe jaar is de voorbereiding verdergegaan en is een gevarieerd programma 
samengesteld met Omegacursus, thema-avonden en ontspannende activiteiten. In de 
voorbereiding is ook Wietske Wijnholds aangehaakt als mede-organisator. 

De eerste avond was een zogenaamde omega-avond. Tijdens deze avond hebben we de 
eerste aflevering van de omegacursus behandeld. Aan de hand van een digitale uitleg op het 
scherm zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de paradox tussen ‘genade en waarheid’. 
Er ontstonden levendige gesprekken waarin we ons geloof met elkaar konden delen. De 
tweede avond ging over een volgende paradox (iets wat niet met het andere lijkt samen te 
kunnen gaan): Hemel en aarde. 
We hebben ook twee thema-avonden gehad die over het thema ‘Verbinding’ gingen. Op de 
eerste avond ging het over verbinding met elkaar, de tweede avond over verbinding met de 
buitenwereld. De avond werd voorbereid en geleid door Aernout en gaf ook genoeg stof tot 
gesprek.  
Als laatste activiteit was de slotzondag. Het thema was weer ‘verbinding’ en deze ochtend 
werd muzikaal opgeluisterd door het IJE-jeugdkoor. Na de koffie hebben een gezamenlijke 
lunch beneden gehad. 
We mogen dankbaar terugkijken op een kort maar goed seizoen waarin we door activiteiten 
iets van ons persoonlijk geloof konden delen en naar de ander konden luisteren, met elkaar 
konden optrekken.  
  



 

 

Kerkgebouw “De Dorsvloer” 
Door Sits Bosma en Clements Radenborg 
 
Een kerkgebouw of een kerk is (in het Grieks) Kyriakon en betekent: Huis des heren 
 
In het jaarverslag van 2021 heeft u kunnen lezen, dat we hadden gehoord dat de PKN-gemeentes 
Spijkenisse het kerkgebouw De Dorsvloer wilden afstoten. Dat betekende dat De Dorsvloer te koop 
zou komen. Wat mooi dat dit gebouw op onze weg kwam. 
 
Als gemeente hebben we met elkaar gepraat, rondgekeken, nagedacht, gebeden, vergaderd en 
besloten om het kerkgebouw te kopen. Er werd een klein app groepje gevormd die zich ging 
bezighouden met de praktische zaken rondom De Dorsvloer. Die groep bestaat nog steeds. Met z’n 
vijven hebben we een paar keer in het gebouw rond gelopen om te kijken wat we wilde veranderen 
aan het gebouw. 
 
Er waren wel wat zaken: Er moest een kleur komen op de muren in de kerkzaal. We wilde graag een 
2e toilet op de etage van de kerkzaal. Het plafond was lelijk en akoestiek in de kerkzaal was drama. 
Daar moet ook iets mee. Een keukenblokje ergens in een hoekje van de kerkzaal om koffie te zetten 
en een plekje te hebben om de kopjes in de kast te zetten. Het linoleum in de kerkzaal zag er wel 
heel erg gebruikt uit en was aan vervanging toe. En de bedrading, daar was ook het een en ander 
mee aan de hand. 
 
Er hing een prijskaartje aan het gebouw € 420.000. We hadden nog een paar tonnen op de bank 
gelukkig. De helft van de aankoopkosten en de bijkomende kosten konden we betalen van ons 
vermogen. De rest is geleend bij de UNIE van Baptisten Gemeente. 
 
Op 10 januari zaten we bij de notaris voor de overdracht. De koop was een feit. 
In de maanden januari en februari is er hard gewerkt in het gebouw. We hebben een span plafond 
laten plaatsen, de aannemer heeft de muren voor de keuken gebouwd, Een kast is veranderd tot 
invalide toilet. De muren kregen kleur en er is van alles gedaan aan de bedrading in het gebouw. 
Voor nieuwe vloerbedekking was er geen geld meer. Beneden hebben we alleen schoongemaakt. 
 
Op zaterdag 5 maart was er open huis. Compleet met ballonnen, koekjes, hapjes, koffie en thee en 
frisdrank.  Er zijn veel buurtbewoners en belangstellende een kijkje komen nemen in het gebouw.  
Vanaf 6 maart komen we wekelijks bij elkaar voor de eredienst. De eerste keer natuurlijk heel 
feestelijk met een goed verzorgde lunch. 
 
Ook door de week hebben we activiteiten in het gebouw. Thema-avonden, bidstonden, eetavonden, 
NeXt.  
 
Het gebouw wordt ook verhuurd, NLC huurt op zondagmiddagen op een paar avonden De Dorsvloer 
als kerk, wekelijks is er het inloophuis, en incidenteel vergadert er een VVE om te vergaderen. 
 
Plannen voor de toekomst: 
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen. Maar de vloerbedekking in de kerkzaal is heeft 
nog steeds veel gebruik sporen. En het podium …… kan misschien een andere hoogte en andere vorm 
krijgen. Verder kunnen we de zalen beneden wat gezelliger maken met wat kleur op de muur. Er zijn 
vast nog wel meer plannen maar die zijn nog niet besproken. 
 
De Dorsvloer is een gebouw van ons allen. We betalen het met elkaar, we klussen er met elkaar, we 
onderhouden het met elkaar en we gebruiken het met elkaar. 
Maar bovenal is het kerkgebouw: het HUIS DES HEREN. 



 

 

 
 
Jaarverslag Seniorencontactgroep 
Door Anny van Oost  
 
Geloof, Hoop en Liefde  
Geloof, dat God de regie van ons leven in Zijn Hand heeft. Hij zorgt en inspirerend in zijn 
koningschap. 
Hoop, voor een nieuwe start, met de Seniorencontactgroep, met de gedachte: zijn er nog 
mensen die kunnen komen vanwege de gezondheid? 
 Liefde, de eerste start op 24 maart. Blij al die gezichten van elkaar te zien en elkaar weer 
te ontmoeten. 
 
Hierbij de uitnodigingen. 
Op donderdag 24 maart willen we elkaar na een lange periode graag weer ontmoeten. 
We willen deze middag ook graag na denken over invulling van deze middagen. 
De overdenking: Ps 16-2: een stil gebed van David: ik zeg tot de Heer, U bent mijn geluk, 
niemand gaat U te boven.  
De middag afgesloten met lied 391; Groot is uw trouw o Heer. 
Op donderdag 14 april - Paasviering “. Het thema van deze viering is “Bij de Heer aan tafel “. 
Tijdens deze ontmoeting hebben we het avondmaal gevierd en de middag afgesloten met 
een gezellig lunch. 
Donderdag 9 juni de laatste seniorenmiddag van dit seizoen. Creatief aan de slag met 
kaarten maken en kleuren. Voor wie niet van creatieve dingen hield was de sjoelbak 
klaargezet.  
In “Memoriam “ 
We hebben afscheid moeten nemen van twee broeders, br. Jan Benus en br. Bertus 
Ambachtsheer.  
Br. Benus, die op creatieve manier de uitnodigen vaak verzorgde en br. Ambachtsheer, die 
onze middagen de zang met orgelmuziek begeleide. 
 
“ In goede herinneringen “ 
Je hebt je strijd ten einde toe gestreden tot God je riep. 
Hij nam je bij de hand, 
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden, 
je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land ; 
en naast de droefheid die we moeten dragen 
is het weten : God heeft je bevrijd ; 
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen 
maar schenkt ons uitzicht op Zijn eeuwigheid. 
Nel  Benschop  
 
 
Anny van Oost 

  



 

 

 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2021 – 2022 
Door Cobie den Hollander. 
 
Na relatief een rustige tijd i.v.m. Corona mag ik wel zeggen dat we het afgelopen jaar heel 
veel hebben meegemaakt, ook op financieel gebied. 
Op 14 Oktober 2021 is besloten tot de aankoop van de Dorsvloer voor een bedrag van Eur. 420.000,-- 
Uit eigen middelen hebben wij Eur. 210.000,-- betaald en bij de Unie hebben wij een lening 
afgesloten van Eur. 210.000,-- 
 
Op 10 Januari 2022 heeft Sita de hypotheekakte ondertekend en Anneke was getuige. 
 
En wat is er geklust in de Dorsvloer, deels door een aannemer en deels door vrijwilligers uit onze 
gemeente en de rekeningen stroomden binnen. 
 
De huur van het Dorpshuis is per 1 Maart 2022 opgezegd. 
 
Hans Ottens heeft ons een jaar lang bijgestaan met het maken van keuzes en per 1 Januari 2022 is 
Aernout de Jong onze nieuwe voorganger geworden in deeltijd. 
 
Wat zijn we gezegend met de Dorsvloer en met Aernout. 
 
Elke maand hebben we een mooi collectedoel waar via de fysieke collecte in de kerk en via de bank 
mooie bedragen kunnen worden overgemaakt. 
 
Inkomsten ontvangen wij via New Life Church, het Inloophuis en diverse zaalverhuur. 
 
We leven in een dure tijd waar de kosten voor levensonderhoud hoog zijn. 
Toch vraag ik uw aandacht voor de VVB, de Vaste Vrijwillige Bijdrage en ik hoop van harte dat we 
met elkaar onze steentjes zullen bijdragen voor een nieuw seizoen. 
 
Ik bedank Sita voor haar hulp als ik het even niet meer wist of in de knoop zat met de computer. 
  



 

 

 
 
Begroting uitgaven 2022-2023 
 

        
ADMINISTRATIE  Begroting   Uitgaven    Begroting   Uitgaven   Begroting   Uitgaven   Begroting  

  9/19-8/20   9/19-8/20   9/20-8/21   9/20-8/21   9/21-8/22   9/21-8/22   9/22-8/23  
Administratie & FInanciën        
portokosten 125 44 125 140 125 0 50 
onkosten algemeen 100 353 100 11 100 0 50 
huur postbus 250 254 250 266 275 272 0 
bankkosten 200 112 200 246 250 324 300 
Verzekeringen 400 185 400 400 400 1406 1500 
Communicatie        
Jaarverslag 80 66 80 64 70 60 100 
Nieuwsbrief 700 345 700 161 350 0 0 
Beheer website 250 191 250 411 200 142 200 
Lidmaatschappen        
Unie van Baptistengemeenten 2600 2392 2600 1658 1700 1215 2700 
Unie taken commissie 175 40 175 92 150 0 150 
missie 175 175 175 175 175 175 175 

Totaal Algemeen 5055 4157 5055 3624 3795 3594 5225 

        
        
HUISVESTING Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Huisvesting        
Huur Dorpshuis  Erediensten 8500 7025 8500 3082 4000 5250 0 
Koffie & dienstverlening Dorpshuis 6500 5665 6500 0 6000 1911 0 
Huur Dorpshuis wekelijkse 
activiteiten 250 80 250 0 500 165 0 
Huur Schuilplaats + koffie/thee 1250 585 1250 0 0 0 0 
Hypotheek unie     13650 9064 13596 
Inventaris      349 450 
Energie/water/internet     2800 2067 9500 
Verzekeringen     1000 0 1200 
Service verhuur derden      72 100 
Schoonmaak     1000 1066 2880 
Koffie enz     0 635 900 
Onderhoud         5000 2443 2500 

Totaal Huisvesting 16500 13355 16500 3082 33950 23022 31126 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        



 

 

 
 
 
  

SAMENKOMST Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Muziek, geluid- en beamerteam        
Apparatuur + onderhoud + 
abonnementen 400 0 400 2866 400 121 1000 
Programmateam        
Speciale diensten 1000 255 1000 0 500 2641 1000 
Preekvoorziening & Toerusting 7000 6176 7000 6659 7000 6798 6000 
Materialen 0 152 0 502 200 666 200 

Totaal Samenkomst 8400 6583 8400 10027 8100 10226 8200 
 
         

JEUGDWERK Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Crèche        
Crèche 100 0 100 0 100 0 100 
Kinder/tienerkerk        
Kinder/tienerkerk 450 174 450 203 200 160 200 
Pasen/kerst/speciale diensten  135 0 0 0 0 0 
Next        
Next/materialen/uitstapjes 1200 322 1200 19 800 407 800 

Totaal Jeugdwerk 1750 631 1750 222 1100 567 1100 
         

GEMEENTEOPBOUW Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Toerusting        
Onderwijsavonden 400 0 400 0 400 0 400 
Materiaal Huiskringen 120 120 120 0 120 0 120 
50+groep 150 0 150 0 0 0 200 
Maaltijd & Ontmoeting 200 51 200 84 100 294 100 

Totaal Gemeenteopbouw 870 171 870 84 620 294 820 
         

PASTORAAT & ZENDING Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9\21-8\22 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Pastoraat, diaconie & zending        
Pastorale zorg algemeen 100 3500 100 -3500 500 50 500 
Verjaardagskaarten etc. 200 199 200 171 200 291 200 
Bloemengroet 400 39 400 197 400 302 400 
Sponsoring DTS 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
Sponsoring Vrede vd Stad 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
Diaconie onvoorzien 100 -1000 100 150 150 0 150 

Totaal Pastoraat & Diaconie 3200 5138 3200 -582 3650 3043 3650 
 
 
        



 

 

 
 
 
  

LOONKOSTEN Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Coaching 2200 363 0 0 0 0 0 
Buro Belief 3938 3840 0 0 0 0 0 
Verhuiskosten Aernout      3052 0 
Salaris voorganger 10000 -1849 10000 13832 30000 29409 32000 

Totaal loonkosten 16138 2354 10000 13832 30000 32461 32000 
         

TOTAAL Overzicht Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting Uitgaven Begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
Totaal Algemeen 5055 4157 5055 3551 3745 3594 5225 
Totaal Huisvesting 16500 13355 16500 3082 33950 23022 25676 
Totaal Samenkomst 8400 6582 8400 10027 8100 10226 8200 
Totaal Jeugdwerk 1750 630 1750 222 1100 567 1100 
Totaal Gemeenteopbouw 870 172 870 84 620 294 820 
Totaal Pastoraat, Diaconie & 
Zending 3200 5138 3200 -582 3650 3043 3650 
Totaal Loonkosten 16138 2354 10000 13832 30000 32461 32000 

TOTAAL 51913 32388 45775 30216 81165 73207 76671 
 
 
 

Aankoop Dorsvloer     
Eigen kapitaal € 450.000,- 450000   
Aankoop Dorsvloer 420000   
Uit eigen kapitaal   210000 
Lening/Hypotheek Unie  210000 

Totaal  420000 
     

Eigen kapitaal was: 450000   
Koop Dorsvloer eigen kapitaal 210000   

Rest eigen kapitaal 240000   
Diverse Kosten    
Notaris kosten 34446   
Bouwkundigrapport 571   
Nieuw plafond Kerkzaal 19000   
Verbouwing Keuken 30782   
Diverse kleine kosten 121   

Totaal 84920   
Teruggave waarborgsom 42000   

Totaal beschikbaar eigen kapitaal na aankoop. 197080   
 
 



 

 

 
 
 

Begroting Inkomsten 2022-2023 
 

 begroting resultaat begroting resultaat begroting resultaat begroting 

 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/22 9/21-8/22 9/22-8/23 
VVB 35.775 27615 35775 26945 30715 26940 30000 
Giften 0 0 0 0 0 210 0 
Rente 0 0 0 0 0 0 0 
Lening UNIE     210000 210000 0 
Huur NLC     8000 4830 11400 
Huur 
diversen     3000 1160 3000 
Opname 16.138 6500 10.000 0 30.000 335014 30.000 
TOTAAL 51.913 34115 45775 26945 281715 578154 74400 

 
 
 
Totaaloverzicht en Balans 2021-2022 

Inkomen  Uitgaven  
VVB 26940 Taakvelden 572137 
Thema collecte's 6184 Uitbetaling thema collecte's 6184 
Giften DTS 400 Uitbetaling giften DTS 400 
Giften diverse 333 Uitbetaling diverse giften  333 
Lening Unie 210000   
Verhuur Dorsvloer 5990    
Opname spaargeld 335014   
Totaal 584861  579054 

 
 
Verkorte balans 
Debet  Credit  
ING betaalrekening 3538 Reservering techniek 5807 
ING spaarrekening 10987 Lening UNIE 210000 
ASN bank 99864 Kapitaal 31/8-2022 -101418 
Triodos 0   
Totaal 114389  114389 

 

  



 

 

 
 
Overzicht van het ledenaantal van de gemeente 
 
 
Aantal leden per 31-08-2022   
         
Gedoopt    
Rebecca Radenborg 
Kimmy van de Schaik 
Bjorn Rydfors    
O.a. per attestatie 
Ali van Bommel 
Aernout en Janneke de Jong 
Rini van Straaten 
------------------------------------------------ 
Totaal bij      7        
 
Overleden  
Jan Benus 
Bertus Ambachtsheer 
-------------------------------------------------     
Totaal af    2    
 
Aantal leden per 31-08-2022 57 

 
 

Collecte overzicht 2021-2022 
September   N.E.M.     339 
Oktober        Tearfund - Haiti     384 
November    Schoenendoosactie     521 
December     Voedselbank     376 
Januari          Jeugd met een Opdracht     322 
Februari        Mercy Ships     321 
Maart            Project Kenia     861 
April               Oekraine     931 
Mei                 Zomerkampen     563 
Juni                 Evangelische Hogeschool     525 
Juli                   N.E.M.     528 
Augustus        Unie – Zending Turkije     514 
   
Totaal   6185 

 
  



 

 

 
 

Dromen 
 

Ik droom van een kerk 
door God zelf ontworpen 

gefundeerd op zijn beloften 
vastgelegd in zijn bestek 

 
Ik droom van een kerk 
door mensen gebouwd 

met veel dak om te schuilen 
en grote deuren om in en uit te gaan 

 
Ik droom van een kerk 

waar het warm is èn fris 
waar je draadloos bent verbonden 

om jezelf op te laden 
 

Ik droom van een kerk 
waar ik leer er te zijn 

om vóór te leven en te doen 
om naaste te zijn voor de medemens 

 
Ik droom van een kerk 

waar zorg wordt gedeeld 
vreugde verdubbeld 
en smart gehalveerd 

 
Ik droom van een kerk 

waar Gods aanwezigheid 
in mensen gestalte krijgt 

omdat God ons niet kan missen 
 

Dromen van een kerk: 
om samen verder te bouwen 

aan de hemel op aarde 
met veel vertrouwen 

in onze onvolprezen architect! 
 

Voor zo`n kerk wil ik wakker blijven! 

 
 
Dick Westera  


