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Al een heel seizoen zijn wij bezig geweest met het thema: 
Zie je mij echt? Mooier dan je denkt!
Het drukt het verlangen uit om door de ander echt liefde-
vol gezien en erkent te worden. 
Dat maakt ons tot de mens die God geschapen heeft. Ge-
schapen als een prachtig mooi mens. 

De manier waarop we naar elkaar kijken, bepaalt ook hoe 
we met elkaar omgaan. 
In Psalm 8 vers 6 staat: U hebt hem bijna god gemaakt, hem 
gekroond met glans en glorie. 

God ziet ons als bijzonder, mooi en kostbaar en Hij wil met 
ons leven. Daarom is Hij onvoorwaardelijk liefdevol naar 
alle mensen. Daarom liet Hij ook zijn Zoon Jezus sterven 
aan het kruis. Door Jezus kunnen we heel dichtbij God 
komen en zijn liefde ervaren én beantwoorden.
 
De uitdaging is of we naar onszelf en de ander kunnen 
leren kijken zoals God naar ons kijkt.
 “Zie je mij echt?” en “ik weet mij gezien!” is een groeipro-
ces waarin we elkaar moeten en kunnen helpen. 
We komen daarbij onszelf en de ander in de kracht en 
zwakheid tegen.
In het groeien naar elkaar toe lopen we ook tegen allerlei 
hindernissen op die we samen mogen overwinnen. 

Niet voor niets draait het grote Gebod om God lief te 
hebben en onze naaste als onszelf.
Ja, want inderdaad, we komen onszelf in het dagelijkse le-
ven wel tegen, soms keihard. En niet te vergeten; komen 
we de ander ook tegen. 
Te midden van onze pijn, onmacht en gebrokenheid er dan 
toch voor kiezen om met Gods liefdevolle ogen naar ons-
zelf te blijven kijken.  Om vandaaruit ook de ander met 
Gods genadige en vergevende ogen willen zien. Dit helpt 
ons helingsproces en ook die van de ander. 

Samen zijn wij het Lichaam van Jezus Christus. Iedereen is 
even belangrijk en kostbaar. We hebben elkaars liefdevolle 
ogen nodig om de mens te kunnen zijn zoals God dat 
bedoeld heeft. 
Zo mogen wij het licht van de wereld zijn. Juist dat is veel 
mooier dan je denkt!

Voorwoord
Door Egbert Bos

Zie je mij echt? 
Mooier dan je denkt!
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Jaaroverzicht seizoen 2016-2017
Door Anneke Tessers

September
•  Op donderdag 1 september is de afscheidsdienst ge-

weest van Jopie Mulder. Heel bijzonder dat er zoveel 
mensen van de gemeente hierbij aanwezig waren. 

•  Foks Bos is verhuisd naar verpleeghuis Hannie Dek-
huijzen in Rotterdam en kan de diensten niet meer be-
zoeken.

•  De eerste eetavond van dit seizoen is op vrijdag 9 sep-
tember. Het thema is: De zomer voorbij.

•  De Senioren Contactgroep start het seizoen op 15 
september met een high tea. 

•  ‘s Avonds is er een gemeente 
avond over : Open lidmaat-
schap.

•  Op 11 september start het 
seizoen van de kinderdien-
sten na de dienst op het 
strand in Rockanje.

•  Zondag 18 september is de start zondag. Het thema en 
logo voor de komende 2 jaar wordt bekend gemaakt 
en is: Zie je mij echt? Mooier dan je denkt.  We sluiten 
af met een heerlijke barbecue.

•  De start van de kringen is op dinsdag 27 september.
•  De collecte deze maand is bestemd voor de Voedsel-

bank.

Oktober
•  Vrijdag 14 oktober is het thema van de eetavond: Kids-

favoriet
•  De vrijwilligers van Vrede voor de Stad worden op 

woensdag 12 oktober uitgezonden in een dienst, die 
gehouden wordt in de Dorpskerk.

•  13 oktober is er weer een seniorenmiddag. Met als 
spreker Kapitein Peter de Vreeze van het Leger des 
Heils.

•  ’s Avonds is er een onderwijsavond onder leiding van 
Martijn Stoutjesdijk. Het thema is: achtergrond infor-
matie over de tijd van Abraham.

•  Zondag 16 oktober staat in het teken van Vrede voor 

de Stad. Ook was er een in-
zameling van levensmidde-
len voor de voedselbank en 
speelgoed voor de kinderen.

•  Actie Schoenendoos start op 
zondag 30 oktober.

•  Loes Hagenbeek gaat de gemeente verlaten en gaat 
naar een gemeente in haar woonplaats Hellevoetsluis.

•  De collecte deze maand is voor Zending in het Oude 
Noorden van Rotterdam.

November
•  Eén keer per maand start er tijdens de dienst voor 

NeXt het programma Denkstof.
•  Donderdag 3 november is onze jaarlijkse Jaarvergade-

ring.
•  Donderdag 10 november is er weer een middag van de 

Senioren Contactgroep
•  De maandelijkse eetavond is op 11 november. Thema: 

Klein maar fijn.
•  18 november bezoeken Anny van Oost, Janny van der 

Waal, Sita Bosma en Anneke Tessers de Najaars Alge-
mene Vergadering van de Unie die gehouden wordt in 
Ede. 

•  De actie Schoe-
nendoos is voorbij. 
Totaal worden er 
151 dozen wegge-
bracht naar Zuidland. 

•  De collecte is bestemd voor de actie Schoenendoos.

December
•  De maandelijkse eetavond is op 2 december. Thema: 

Wie zoet is krijgt lekkers. Na het eten wordt een pak-
jesspel gedaan.

•  Donderdag 8 december is de Adventviering van de Se-
nioren Contactgroep.

•  Geboren op 11 december Jarah Jedidja Griffioen. Doch-
ter van Remco en Ellen en zusje van Joah en Nessa.

•  Op zondag 25 december 
hebben we een feestelijke 
kerstdienst met o.a. een ge-
weldig kerstspel. 

•  30 december is er een ou-
dejaarsoliebolleneetavond. 
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Oliebollen en erwtensoep worden 
verkocht en/of gegeten. De op-
brengst € 150, - is bestemd voor 
Remco en Ellen Griffioen. Aange-
vuld met  € 175,- het geld van de 
kaartenverkoop, kan er weer een 
mooi bedrag worden overgemaakt. 

•  Deze maand is de collecte bestemd 
voor Jeugd met een Opdracht- 
Remco en Ellen Griffioen.

Januari 
•  Zondag 1 januari is er in verband met Nieuwjaar geen 

dienst.
•  Op 5 januari is er vervolgavond over het Open Lid-

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

13 januari gerechten die te maken hebben met het the-
ma: Vlees noch Vis.

•  De Senioren Contactgroep komt op donderdag 19 ja-
nuari weer bij elkaar.

•  s’Avonds is er een on-
derwijsavond met Ab de 
Raad over Melchizedek. 

•  De collecte deze maand 
is voor het Diaconaal Ha-
ven Project.

Februari
•  Vrijdag 3 februari is het thema van de eetavond: Uit 

grootmoeders tijd.
•  Diverse mannen gaan op zaterdag 4 februari naar de 

mannendag in Ouddorp.
•  Er is een onderwijsavond op 16 februari. Jeroen Bol 

is de spreker. Thema is: Plaats van Israël in Gods heils-
plan.

•  De Senioren Contactgroep heeft op donderdagmiddag 
16 februari hun bijeenkomst. Luc Vosslamber en Cobie 
den Hollander komen vertellen over Afrika.

•  De collecte is deze maand bestemd voor de Near East 
Ministry.

Maart
•  Vrijdag 3 maart gaan we weer eten 

met elkaar. Het thema van deze 
avond is: De wereld op zijn kop. 
Heel bijzonder hoe iedereen weer 
iets lekkers weet te maken van de 
verschillende thema’s.

•  Zondag 5 maart zijn Ad en Ellie 

Schelling welkom geheten als vriend van de gemeente.
•  Op donderdagmiddag 16 maart is er een creatieve 

middag bij de Senioren Contactgroep.
•  Zondag 19 maart spreekt Cees Stavleu bij ons. Hij is 

op 15 maart 1987 (30 jaar geleden) bevestigd als onze 
eerste voorganger. Een jubileum dus.

•  De collecte is bestemd voor Compassion

April
•  Het thema van de eetavond op 7 april is: Een ei hoort 

erbij.
•  Op 13 april is de Paasviering 

bij de Senioren Contact-
groep. 

•  Vrijdag 14 april is de Goede 
Vrijdagviering.

•  Pasen. Voor we met de dienst 
beginnen hebben we een paasontbijt met elkaar. En wel 

met een hele grote groep.
•  Na de dienst gaan de kin-

deren van de kinderkerk 
bloemetjes brengen bij 
mensen in het Hart van 
Groenewoud.

•  De onderwijsavond die gehouden wordt op donderdag 
20 april wordt deze keer geleid door Wietske Wijn-
holds en gaat over het pastorale gesprek.

•  De collecte is deze maand bestemd voor Stichting 
Leergeld.

Mei 
•  5 mei. Vrijheid Blijheid. Een heel toepasselijk thema 

voor deze eetavond
•  De senioren Contactgroep sluit op 18 mei haar sei-

zoen af met een uitje.
•  Donderdag 18 mei is er een vervolg onderwijsavond 

over het pastorale gesprek. Deze wordt geleid door 
Egbert Bos.

•  De voorjaarsvergadering van de Unie wordt op 20 mei 
gehouden in Kampen. Anny van Oost en Jannie van de 
Waal gaan daar heen.

•  De familie Algra heeft aangegeven de gemeente te ver-
laten en op zoek te gaan naar een andere gemeente.

•  De collecte is deze maand bestemd voor de Unie zen-
ding-Weduwenhuis in Sierra Leone.
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Juni
•  Jannie van der Waal wordt op zondag 4 juni welkom 

geheten als vriend van de gemeente
•  Vrijdag 2 juni is er weer zoals iedere maand een eet-

avond. Summer in the City is 
het thema..

•  Zondag 11 juni is de slot-
dienst. 

•  Op 30 juni is er weer de 
Nacht zonder Dak in de tuin 
van de Michaelkerk. Verschillende jongeren van onze 
gemeente hebben daar aan meegedaan en hebben die 
nacht in een kartonnen doos “geslapen”. De jongste 
deelnemers waren Matthijs en Sander Poppema.

•  Deze maand is de collecte bestemd voor De Onverge-
telijke Zomerkampen.

Juli
•  Op 1 juli is er weer een running dinner. Met een kleine 

groep wordt er gefietst, gegeten en  een toetje gehaald 
bij de familie Riemersma.

•  Ramon de Bonte en Annerie Mes trouwen op 13 juli in 
de Hervormde Kerk van Nieuw Beijerland.

•  Op 17 juli zijn Wieteke Stoutjesdijk 
en Remco de Gelder verloofd.

•  De vakanties breken aan. De meeste 
activiteiten liggen deze maand stil. 

•  Op zaterdag 22 juli begint Kamp1 
van de Onvergetelijke Zomerkam-
pen. 

•  De jongerenreis gaat naar Zweden en duurt van 22 juli 
tot 30 juli.

•  De collecte is deze maand bestemd voor het Interker-
kelijk Vrouwenwerk

Augustus
•  De meeste activiteiten liggen ook deze maand stil.
•  Van 29 juli tot en met 5 augustus is de tweede kamp-

week van de Onvergetelijke Zomerkampen.
•  De collecte deze maand is bestemd voor een project 

van de Unie -Syrie, een kindvriendelijke plek. 
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Het afgelopen seizoen is de raad 
vooral bezig geweest met het reali-
seren van de gemaakte plannen die 
voortgekomen zijn uit de visie. Steek-
woorden bij die plannen zijn:
•  God op de eerste en hoogste 

plaats.
• Groei in kwantiteit.
• Groei in kwaliteit.
• Een liefdevolle gemeenschap.

Voor de realisatie van die plannen lag 
de prioriteit bij:
•  Het zoeken naar een kerkelijk 

werker
•  De ontwikkeling rondom het open 

lidmaatschap
•  Onderwijs en toerusting gemeen-

te-breed richten naar een thema

Uiteraard komen er veel verschillen-
de zaken langs maar in dit artikel wil 
ik me graag beperken tot de hierbo-
ven genoemde punten.

Het zoeken naar een kerkelijk 
werker
Een proces waar veel tijd en energie in 
zit. Met een werkgroep bestaande uit 
enkele leden vanuit de raad en vanuit 
de gemeente hebben we gezocht naar 
een geschikte kerkelijk werker. Hier-
bij gesteund door Albrecht Boerrigter 
vanuit de Unie van Baptisten en Harm 
Jut voorganger van de Baptisten ge-
meente Dordrecht.
Na de zomervakantie dachten we een 

geschikte kandidaat te hebben gevon-
den in de kandidaat Erik van Duyl. Erik 
had ook andere opties staan, maar we 
hadden gebeden of God het zou lei-
den zoals hij het wilde. We moesten 
dus afwachten en kijken hoe het ver-
der zou lopen. Na meerdere gesprek-
ken (in diverse samenstellingen) met 
Erik waren we enthousiast. Helaas gaf 
Erik begin december aan niet met ons 
verder te gaan en een andere beroep-
baarstelling aan te nemen.
We moesten dus weer opzoek naar 
een nieuwe kandidaat. Op ons pad 
kwam Jacob Bandstra. Een jonge man 
welke in de afronding van zijn studie 
was. Ook met hem hebben we meer-
dere gesprekken gevoerd. Na lang 
overleg is besloten dat Jacob toch niet 
de persoon is die we zochten omdat 
we  als werkgroep en raad menen dat 
zijn ontwikkeling als gemeentewer-
ker nog veel tijd en energie behoeft, 
terwijl we juist een kerkelijk werker 
zoeken die ons verder zou kunnen 
brengen als gemeente.
Geen makkelijke opgave om een 
geschikte kandidaat te vinden. Ze-
ker ook omdat er geen kandidaten 
beschikbaar zijn. Maar we gaven de 
moet niet op en zochten verder. Via 
Arno van Engelenburg kwamen we in 
contact met Mark en Jacolien van den 
Steenhoven.  
Zij wonen in Sheffield, Engeland, waar 
ze 4,5 jaar geleden naar toe zijn ge-
gaan om in de praktijk ervaring op 

te doen met missionair discipelschap. 
Om te onderzoeken of zij bij onze 
gemeente passen zijn we een traject 
gestart van coachen tot discipelschap. 
De praktijk laat zien dat dit de beste 
manier is om een gemeente te laten 
groeien in discipelschap. 
Wij zien twee voordelen om met dit 
traject te starten:
Ten eerste helpt het om te kijken of 
het traject bij ons als gemeente past 
zodat we hier in de toekomst mee 
verder kunnen gaan. 
Ten tweede kunnen we zo vaststel-
len of Mark en Jacolien bij ons als 
gemeente passen. Zodat we als werk-
groep kerkelijk werker en raad met 
hen verder in gesprek kunnen gaan 
voor onze openstaande vacature.

De ontwikkeling rondom het 
open lidmaatschap
Ook hierin hebben we verschillende 
stappen gemaakt. We zijn als gemeen-
te enkele keren bij elkaar gekomen 
om over dit onderwerp te praten. 
Hieruit is een raadpleging gekomen 
die we de gemeente hebben voorge-
legd. Het verzoek aan de leden was 
om aan te geven of je positief of ne-
gatief staat tegenover een voorstel 
om zij-instromers volwaardig lid te 
laten worden van onze gemeente. De 
meerderheid van de gemeente stond 
positief tegenover een voorstel om 
zij-instromers volwaardig lid te laten 
worden van onze gemeente.

Raad
Namens de Raad Michel Klein,voorzitter



�

Naar aanleiding van deze meerder-
heid zal er een voorstel uitgewerkt 
worden waar de gemeenteleden op 
een later tijdstip over moeten stem-
men. Een meerderheid van 70% van 
de stemmen is nodig om eventuele 
aanpassing van de statuten te kunnen 
maken.

Onderwijs en toerusting  
gemeente breed richten naar 
een thema
Er is gekozen voor het thema: Zie je 
mij echt? Mooier dan je denkt! Dit 
tweejarig thema is gemeente-breed 
ingezet. Het thema wordt gebruikt 
tijdens de diensten. En ook waren de 
onderwijsavonden en de kringavon-
den gericht naar dit thema. Het eer-
ste jaar ligt achter ons en we zien uit 
naar het vervolg in het jaar wat voor 
ons ligt. Wat betreft de inhoud van 
dit thema verwijs ik je naar het voor-
woord van dit jaarverslag geschreven 
door Egbert Bos.

Met dit jaarverslag kijken we terug 
naar wat achter ons ligt. En tegelijk 
kijken we verlangend uit naar wat 
voor ons ligt. Hierin mogen we ons 
vertrouwen op God stellen.
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Het secretariaat. Het is moeilijk te zeg-
gen wat er precies in een jaar zoal 
gebeurt binnen het secretariaat. Het 
meeste werk gebeurt achter de com-
puter. Belangrijkste taak is het ont-
vangen en doorgeven van informatie 
aan de juiste personen of instanties. 
Het samenstellen van het jaarboek en 
voorbereiden van de jaarvergadering. 
Joke Wigman maakt het verslag tij-
dens gemeente vergaderingen.
Afgelopen seizoen is er een nieuwe 
laptop en printer gekocht. 

Financiën: Penningmeester is Sita Bos-
ma. Zij plaatst iedere maand een fi-
nancieel overzicht in de Nieuwsbrief. 
Het verslag van de penningmeester 
vindt u elders in dit jaarboek.

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 ed. De Nieuwsbrief 
is dit seizoen 11 maal verschenen. Het 
juli/augustus nummer was het laatste 
nummer dat door onze drukker is 
gemaakt. Per 1 september hebben wij 
een andere drukker, die veel goed-
koper is. 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 ge-
meente. 
Hierop wordt iedere week de preek 
geplaatst door Andre van der Meer. 

Ledenadministratie: Deze wordt bijge-
houden door Anneke Tessers. We zijn 
bezig met het in gebruik nemen van 
een nieuw systeem voor de admini-
stratie.

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. Verder zitten in de com-
missie Anny van Oost en Sita Bosma. 
Door de Unie wordt ook het blad 
“Baptisten.nu “ uitgegeven. Daarin 
worden we ook op de hoogte gehou-
den van wat er leeft binnen de Unie. 
Dit blad verschijnt 4x per jaar en 
wordt u op naam aangeboden.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur bestond uit: 
Michel Klein, Anneke Tessers en Sita 
Bosma.  Ongeveer om de 6 weken ko-
men zij bij 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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Crèche
Afgelopen seizoen was er geen crèche 
ingepland. Maar crèche was wel dege-
lijk beschikbaar als het nodig was.

Kinder- en tienerkerk
Weer een seizoen voorbij waarin we 
als jeugdwerkers regelmatig optrok-
ken met de kinderen en tieners van 
onze gemeente. 
Aan het eind van het vorige seizoen 
hebben we de samenstelling van de 
kinder- en tienerkerk bekeken en er-
voor gekozen om in dit seizoen een 
andere indeling aan te houden. Om 
zo beter aan te kunnen sluiten bij de 
leeftijd en behoefte van de kinderen. 
Bij de kinderkerk kwamen kinderen 
van groep 1 t/m 5 en bij de tienerkerk 
kinderen/tieners van groep 6,7 en 8 
en de eerste en tweede klas van de 
middelbare school. En bij de kinder-
kerk schoven ook de wat oudere peu-
ters aan die al bijna aan de basisschool 
zouden beginnen. Met een klein aantal 
kinderen in de gemeente moet je cre-
atief blijven kijken naar welke indeling 
op dat moment het meest geschikt is 
zodat je ieder kind een leuk program-
ma kan bieden.
Omdat er nu wat jongere kinderen 
(vanaf 9 jaar) bij de tienerkerk kwa-
men, hebben we er ook voor gekozen 
om drie keer per maand tienerkerk 
in te plannen in plaats van twee keer 
zoals het eerdere jaren was.

Tijdens de Kerst en met Pasen heb-
ben de kinderen in de dienst een lied-
je gezongen. En een week voor Pasen 
hebben de kinderen nog bloempotjes 
versierd die ze gevuld met een plant-
je na de Paasdienst bij het Hart van 
Groenewoud hebben gebracht. Ook 
daar hebben ze voor de ouderen nog 
even een liedje gezongen.
Ik wil toch nog even aangeven dat het 
soms maar met moeite lukt om het 
rooster rond te krijgen qua inzet van 
jeugdwerkers. De meeste tijd staan 
jeugdwerkers 1x per drie weken op 
het rooster, maar het komt ook re-
gelmatig voor dat dit vaker is. En dat 
is op zich niet erg. Het is leuk om met 
de kinderen op te trekken en hen iets 
te leren over God en de Bijbel. Maar 
ook zeker is er iets van de kinderen 
te leren dat je je kan afvragen, wie is 
hier nou (de) wijs te)?

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk en Tienerkerk
Namens de Kinderkerk en Tienerkerk, Esther Riemersma-Mudde

‘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)
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Een artikel uit “Ideaz” sprak mij bij-
zonder aan en gaf veel stof tot naden-
ken over “onze” gemeente en “onze” 
jongeren. Hieronder een samenvat-
ting.

Hoe belangrijk vinden we als ge-
meente “onze” jongeren? Veel kerken 
vergrijzen, jongeren verlaten de kerk... 
Hoe is dat bij ons? Welke prioriteit 
geven we aan het bereiken van de jon-
ge generatie? Trekken we samen met 
hen op, weten we wat ze belangrijk 
vinden en wat hen bezighoudt? Willen 
we dat ze enthousiast worden voor 
Gods Koninkrijk? Jongeren prioriteit 
geven gaat niet vanzelf, het vraagt wat 
van ons als gemeente en kan ervoor 
zorgen dat we opnieuw nadenken 
over alles wat er binnen de gemeente 
speelt : leren, vieren, zorgen, dienen 
en getuigen. 

Ik hoop dat het doorgeven en voor-
leven van het evangelie aan jongeren 
meer en meer een “drive” in onze 
gemeente zal worden. Dat we hen 
helpen groeien in geloof en de kans 
geven het evangelie te ontdekken. Dat 
we voor ze bidden en ze aanmoedi-
gen. Dat we vertrouwen op de kracht 
van de Heilige Geest, die het geloof, 
bij een ieder 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.

Als NeXt groep vinden het belang-
rijk de jongeren te laten zien wie 
God voor ons is en wat Hij betekent 
in ons leven, dit proberen we vooral 
door een band op te bouwen met 
deze jongeren door ons leven met 
hen te delen. We willen ze laten zien 
dat ze waardevol en belangrijk zijn en 
bij onze gemeente horen. 
We vragen de jongeren ook om 
vriend of vriendin mee te nemen om 
zo ook jongeren van buiten onze ge-
meente te bereiken. 

Op de zaterdagavonden komen we 
om de week bij elkaar voor gesprek-
ken en ontspanning. Elke avond star-
ten we met een maaltijd die we begin-
nen met gebed, daarna gaan we erop 
uit, of doen we iets thuis. 

Denkstof doen we 1x per 4 weken op 
de zondagmorgen in de kerk. Hier-
voor worden de jongeren uitgeno-

digd tijdens de avonden om ook op 
zondagmorgen te komen. Denkstof 
vormt een goede basis om met elkaar 
te kunnen praten over wat geloven nu 
eigenlijk inhoud.

Denkstof is ontwikkelt door Youth for 
Christ en de EO, het programma be-
staat uit 15 korte filmpjes vol geloofs-
vragen. De eigentijdse thema’s prikke-
len tot nadenken en dagen uit tot een 
gesprek van hart tot hart. Het levert 
gespreksstof op voor rand- en buiten-
kerkelijke jongeren en stimuleert ker-
kelijke jongeren in hun geloofsgroei. 
Via media, gesprekken, bijbel lezen en 
delen met elkaar willen we de jonge-
ren begeleiden tijdens hun zoektocht 
naar antwoorden. Een mooie serie 
om in te zetten voor onze jongeren 
en hun vrienden. 

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Tienergroep NeXt
Namens het NeXt team, Esther Klein 
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Dit jaar was anders van opzet dan 
voorgaande jaren. Drie jaar lang heb-
ben we de gespreksboekjes-serie ‘Sa-
men Gods missie ontdekken’ gebruikt.  
Dit jaar is er een rode draad gemaakt 
in de verschillende activiteiten van de 
gemeente. Het overkoepelende the-
ma is: ‘Zie je mij echt?, mooier dan je 
denkt’. Dit thema is uitgewerkt aan de 
hand van de geschiedenis van Abra-
ham. In de kringen gebruiken we hier-
voor het boekje ‘De God van Abra-
ham, Isaac en Jacob’, geschreven door 
Henk Binnendijk. Egbert Bos heeft het 
hele seizoen aanvullende vragen be-
dacht bij de hoofdstukken. Naast de 
kringavonden werd er ook in preken 
en studieavonden aandacht besteed 
aan het leven van Abraham.

Dit jaar hebben we drie kringleiders-
vergaderingen gehad. Hierin werd het 
wel en wee gedeeld en het kringen-
werk gecoördineerd. Het werk ver-
eist voortdurende aandacht. Een zorg 
is dat er te weinig kringleiders zijn. 
Eén kring heeft zelfs geen kringleider. 
Gelukkig draait de kring goed maar is 
het wel veel lastiger om te delen en te 
coördineren. 

Taakveld Gemeenteopbouw

Kringen
Door Sipke Riemersma
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Het afgelopen seizoen zijn we als ge-
meente bezig geweest met het thema: 
‘Zie je mij echt? Mooier dan je denkt!’ 
God ziet ons als bijzonder mooi en 
kostbaar en wil met ons, zoals we zijn, 
leven. Deze totaal andere kijk op ons 
mogen we ons eigen maken zodat we 
onszelf en de ander met Gods ogen 
kunnen bekijken en ontdekken hoe 
mooi en geliefd we in werkelijkheid 
zijn.  Het levensverhaal van Abraham 
stond hierin centraal omdat in het 
proces van leren kijken met Gods 
ogen wel te maken hebben met onze 
eigen gebrokenheid en onvolmaakt-
heid. Abraham is een voorbeeld van 
veel vallen en met Gods genade op-
staan. 
Om een zo groot mogelijke samen-
hang met het seizoen thema te creë-
ren is de inhoud van de Overdenkin-
gen, de vragen voor de Kringen en de 
thema’s van de Onderwijsavonden op 
elkaar afgestemd. 

Voor de Kringen hebben we de eer-
ste 15 hoofdstukken van het boek: 
De God van Abraham, Isaak en Jacob 
(Henk Binnendijk)  gebruikt. Met aan-
vullende vragen, die vooral bedoeld 
waren om persoonlijke verhalen in de 
kring  te leren delen, kon er een per-
soonlijke  verbinding gelegd worden 
met de persoon Abraham. 
De voorgangers is gevraagd om (op 
vrijwillige basis) vanuit de hoofdstuk-
ken van Genesis hun overdenkingen 
te geven. Hoewel er tweemaal vanuit 
het zelfde hoofdstuk werd gespro-
ken kwam er iedere keer toch weer 
een verrassende nieuwe kijk te voor-
schijn. 
Op de Onderwijsavonden heeft op 
13 oktober Martijn Stoutjesdijk ach-
tergrond informatie gegeven over De 
tijd van Abraham. 
17 november was Henk Ten Voorde 
verhinderd om te komen spreken 
over de Liturgie in de gemeente. Deze 
zal op 19 oktober 2017 plaatsvinden. 

19 januari heeft Ab de Raad gespro-
ken over Melchizedek. 
Jeroen Bol heeft ons op 16 februari 
laten nadenken over de Plaats van Is-
raël in Gods heilsplan, de Jodenver-
volging en de relatie kerk met Israël. 
16 maart sprak Hermineke Vonk over 
Omgaan met angsten. 
20 april heeft Wietske Wijnholds 
vanwege afwezigheid van Egbert Bos 
samen met de groep gesproken over 
het Pastorale gesprek. 
Op 18 mei zijn we onder leiding van 
Egbert Bos verder gegaan met het 
Pastorale gesprek. 

Taakveld Gemeenteopbouw

Onderwijs
Door Egbert Bos
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Samen eten
Afgelopen jaar hebben we weer heel 
wat keren samen gegeten in het 
dorpshuis.
Iedere eerste vrijdag van de maand 
om 17.30 uur verzamelden de eerste 
mensen zich om lekker eten, tafels, 
stoelen en magnetrons neer te zetten 
en zich klaar te maken voor een goed 
begin van het weekend.
Iedere maand had een ander thema 
en iedere keer werden er verrassen-
de gerechten meegebracht. De the-
ma’s die we zoal hebben gehad waren: 
Vlees noch Vis, Klein maar fijn, Wat je 
van ver haalt… en Kids favoriet. De 
opkomst op de eetavonden is altijd 
erg wisselend, de ene keer zijn er 
20 mensen en er waren er ook eens 
36. Er waren twee avonden waar er 
jarigen in ons midden waren en die 
zijn die avonden extra in het zonnetje 
gezet.  Aan het eind van het seizoen 
hebben we afgesloten met een run-
ning dinner. Met 16 mensen zijn we 
Spijkenisse doorgefietst en werden 
we door verschillende gemeentele-
den gastvrij ontvangen met lekker 
eten. Aan het eind hebben we bij de 
familie Riemersma met z’n allen een 
toetje gegeten.

Sponsoractie 
Dit jaar hebben we voor de achtste 
keer een oudejaarssponsoractie ge-

houden op de gezellige veranda van 
de familie Mudde. Heerlijke erwten-
soep en lekkere oliebollen werden 
er gekocht en gegeten. De opbrengst 
was € 150, - en is bestemd voor Rem-
co en Ellen Griffioen.

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 en was 
€ 175, -.

Haken Kwaken
Bijna iedere eerste woensdagmor-
gen van de maand was er bij Esther 
Riemersma een gezellige creatieve 
ochtend. Alle vrouwen waren daar 
van harte welkom met of zonder 
haakwerk. Door sommige vrouwen 
worden lapjes gebreid of gehaakt, 
waarvan later dekens gemaakt wor-
den. Die worden door een stichting 
o.a. gebracht als troost naar kinderen 
in ziekenhuizen. Geen haakliefhebber, 
breien of iets anders mocht ook. En al-
leen een bakkie koffie of theedrinken 
was natuurlijk ook goed. 
 

Taakveld Gemeenteopbouw

Vrouwennetwerk
Door Tanja Poppema en Anneke Tessers
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Bijna 30 jaar heeft de (50 + groep) nu 
de naam Seniorencontactgroep een 
plaats binnen onze Gemeente. Met 
elkaar mogen we de eenheid in Jezus 
Christus ervaren.
We zijn namelijk een gezelschap van 
mensen die elkaar accepteren, zoals 
we zijn in de Heer.
De indeling van de middagen zijn va-
riërend. We beginnen met zingen, ge-
bed en een Bijbeloverdenking. Maar 
ook creatief met elkaar bezig zijn.
 
We zijn op 15 september gestart met 
een High Tea en daarbij een gezellige 
bingo spel en vanzelfsprekend nog tijd 
om bij te praten na een periode va-
kantie en rust.

13 oktober is als gast deze middag 
kapitein Peter de Vreeze van het Le-
ger des Heils, met een dia serie over 
het ontstaan van het Leger en van de 
doelstelling.
Het is goed om te weten en te zien, 
hoe zij zichtbaar (in uniform) getuige 
willen zijn van hun geloof en het uit te 
dragen door Woord en Daad

10 november is een creatief mid-
dag. Herfst in zijn/haar kleur. We gin-
gen met een verassing naar huis.
 

22 november is onverwacht in haar 
slaap onze trouwe vaste bezoekster, 
Wil Bouwman overleden.
Op de leeftijd van 89 jaar.

8 december. Advent/Kerstviering, als 
thema “Kwetsbare God”, onder lei-
ding van Egbert Bos,
Aansluitend lunchen we met elkaar en 
luisteren naar het kerstverhaal vertelt 
door Trudie Erkelens. Een bijzondere 
en gezegende viering. De overdenking 
en het verhaal, dat veel stof tot na 
denken ons mee naar huis gaf.
 
19 januari. We starten het nieuwjaar 
door met elkaar gezellig te lunchen 
en daarbij nog een paar rondjes bingo 
te spelen.
 
16 februari. Als gast sprekers op die 
middag waren Cobie den Hollander 
en Luc Vosslamber.
Zij verzorgden een presentatie over 
Afrika, ook daar zijn blije mensen, en 
kunnen ook vrolijk zijn met elkaar.
 
16 maart, een creatief middag, onder 
leiding van Elly Schelling en Jannie van 
der Waal.
 
13 april. Paasviering: als thema “Ge-
broken om te verbinden”. Naar aan-

leiding van Psalm22:1-3. Gebroken-
heid, door God verlaten, God ver 
weg,  Schreeuw  van  wanhoop.
Als inleiding hebben we gezamenlijk 
het avondmaal gevierd, onder leiding 
van Egbert Bos.
De middag is afgesloten met een 
broodmaaltijd.
 
18  mei. Het seizoen hebben we mo-
gen afsluiten met een uitstapje naar de 
zorgboerderij De Buitenhof in Rhoon 
waar wij met 19 personen de  lunch 
(pannenkoeken) hebben genuttigd.
 
We hopen ook in het nieuwe seizoen 
weer fijne (leuke) activiteiten te orga-
niseren, die samenbindend zijn.

Taakveld Gemeenteopbouw

Senioren Contactgroep 
Door Anny van Oost
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Het afgelopen seizoen is er weer van 
alles gedaan. 

Het muziekteam is de uitdaging aan-
gegaan om alle zondagen weer in te 
vullen en dat is gelukt! De bezetting 
is nog altijd wisselend van grootte en 
het is niet altijd even makkelijk, maar 
toch hebben ze het weer met elkaar 
gedaan.

Doordat het vorige seizoen het ‘bij-
zondere dienstenteam’ is opgeheven, 
hebben we als taakveld (met de kern-
teamleden van praktisch) dit stuk ge-
probeerd op te pakken. Dit kost tijd 
en planning. We hebben voor slot- en 
startzondag vaste data gezet (tweede 
zondag van juni en de tweede zondag 
van september) en besloten dat dit 
altijd gezinsdiensten zullen zijn. Op 
deze manier is het duidelijk voor de 
planning van de diensten, bijvoorbeeld 
voor het inplannen van sprekers en 
voor het kinderwerk.

Startzondag was de eerste ‘bijzonde-
re’ dienst dit jaar. 
We hebben ook weer eten ingezameld 
voor de voedselbank in oktober. 
Met Kerst hadden we een dienst 
waarin de kinderen liedje met licht-
jes gezongen hebben en waarin we 
konden genieten van de kerstliederen 
en een toneelstuk met jong en oud 
samen. 
Met Pasen hadden we eerst een ont-
bijt en in de dienst hebben de kinde-
ren ook weer liedjes gezongen. 

Taakveld Samenkomst

Inhoudelijk
Door Mirjam van der Meer
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Wat te doen zonder:
John Poppema, André v.d. Meer, Clements Radenborg, Sy-
bren Slager, Leo Molendijk, Daan v.d.Repe, Thomas Pop-
pema, Finne Riemersma, Sita Bosma, inval persoon.

Wat denkt u: dit zijn de namen van de mensen die in het 
Taakveld Praktisch een functie hebben, zij openen de deur 
zondag ‘s morgens, zorgen dat het geluid zo optimaal mo-
gelijk voor u de zaal in komt, zetten de dienst in de beamer 
en projecteren de liederen/tekst en wat al niet meer. Gaat 
dit allemaal ongestoord, nee hoor er gaat ook weleens iets 
mis maar dit wordt vaak zo opgelost dat u daar weinig tot 
geen weet van krijgt, en daarom:  

Een schouderklopje
Elkaar aanraken doen we niet zo snel
Maar een schouderklopje kan altijd wel
Een schouderklopje doet een mens goed
Een schouderklopje geeft je weer moed. 

Een schouderklopje, willen we wel graag
Wanneer we het niet zien zitten, vandaag
Een schouderklopje hebben we soms nodig
Woorden zijn hierbij dan vaak overbodig.

Een schouderklopje, een teken van meeleven
Dat je uit echte vriendschap wordt gegeven
Een fijn gevoel dat men met je is begaan 
Zodat je er niet alleen voor hoeft te staan.
 
Zo wil God ons ook een schouderklopje geven
Om ons moed en kracht te geven in ons leven
Hij is ons steeds nabij in elke moeilijkheid
God, die ons zo lief heeft en ons leven leidt.

Tja, en wat denkt u dan… van de sprekers, de zangers, de 
muziekanten, de 50+, de senioren, de peuterleidsters, de 
crèche hulp, de kringleiders, de redactie van de nieuws-
brief, de koffie schenkers, de bloemen brengers, de … ge-
meente. Met z’n allen komen we iedere zondag bij elkaar 
om God alle eer te geven in ons leven en danken we onze 
Here Jezus voor Zijn verlossingswerk/taak, en zo is een 
ieder uniek op zijn of haar plekje en dan kom ik op ons 
thema: ‘Zie je mij echt? Mooier dan je denkt’..

Taakveld Samenkomst

Praktisch
Door Gert van Koppen 
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Broeders en Zusters, u bent geroepen 
om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 
verlangens te bevredigen, maar dien 
elkaar in liefde. 
Galaten 5 : 13
 
Wij zijn een veelkleurige gemeente, 
met heel verschillende mensen.
Ook dit seizoen zijn er regelmatig 
pastorale gesprekken met mensen uit 
de gemeente geweest, maar ook met 
gasten die als bezoekers tijdens  de 
diensten  binnen kwamen.
Zo zijn er het afgelopen jaar samen 
met Rashad, bewogen en diepgaande 
gesprekken geweest, waarbij wij in 
het gebed, Gods aanwezigheid moch-
ten ervaren.
Daar waar de problemen te groot 
waren mochten we professionele 
hulp inschakelen als begeleiding. 
 

Het is goed dat er iedere zondag voor 
de dienst gelegenheid is om de zor-
gen, maar ook onze Hemelse Vader te 
danken voor Zijn aanwezigheid.

Taakveld Pastoraat

Pastoraat
Door Anny van Oost
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Dit jaar stond het penningmeesterschap in het teken van 
geld. Natuurlijk zullen jullie zeggen penningmeester zijn 
heeft altijd met geld te maken. Toch was dit jaar anders 
dan andere jaren. 
Ook dit jaar waren er de gewone werkzaamheden voor 
de penningmeester. 

De inkomsten: Het ontvangen van VVB en giften. De col-
lectegelden verzamelen. Het ontvangen van giften voor 
derden.
De uitgave: Het betalen van de rekeningen. En het doorge-
ven van de giften en collectegelden.

Dit jaar was het jaar dat de Unie Bouw Stichting definitief 
werd opgeheven. En ons spaargeld werd op onze rekening 
gestort. 

Dit jaar was ook het jaar dat er, bij verschillende banken, 
spaarrekeningen moesten worden geopend. Een moeilijk 
en zeer tijdrovend klus. Maar ook een klus wat ik niet zelf 
hoefde te doen. 

Else Bokhout heeft zich beziggehouden met de banken. En 
met de raad- en bestuursleden die moesten tekenen en 
een cent moesten storten. Ik heb ontdekt dat een bank 
niet zomaar op je geld wil passen. Toch is het al gelukt 

om twee spaarrekeningen te openen. En op die rekeningen 
staat een deel van het geld van de gemeente. Nog twee 
banken te gaan.

Else, dank je wel voor al het werk en hulp bij het openen 
van de bankrekeningen!

Als penningmeester maak ik ook deel uit van het Dagelijks 
Bestuur. Wij, Anneke, Michel en ik, komen regelmatig bij el-
kaar om praktische zaken van de gemeente te bespreken. 
Een taak waar jullie waarschijnlijk niets van merken. En 
een taak als ondersteuning van de raad.  

Ieder jaar, als ik het jaarverslag schrijf, vraag ik me af: Vind 
ik het nog leuk om penningmeester te zijn?
Ja, ik vind het leuk. Dus als jullie het goed vinden blijf ik nog 
de penningmeester van de gemeente. 

Financiëel overzicht 2016-2017
Door Sita Bosma.
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Begrotingen

Administratie & Financiën

Huisvesting

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Administratie & Financien
portokosten 96 200 73 200 75 100
onkosten algemeen 155 200 120 200 933 300
huur postbus 194 200 212 225 224 225
bankkosten giro 150 150 150 150 269 160
Verzekeringen 213 350 395 400 262 400
Communicatie
Jaarverslag 318 300 142 200 144 100
Nieuwsbrief 1977 2400 1499 2000 1165 1000
Beheer website 145 200 145 200 155 225
Lidmaatschappen
Unie van Baptistengemeenten 3570 3600 3236 3600 3146 3200
Unie taken commissie 217 175 196 175
Missie Nederland 145 175 175 175 175 175
Totaal Algemeen 6963 7775 6364 7525 6744 6060

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Huisvesting
Huur Dorpshuis  Erediensten 8431 8600 8431 8600 8430 8600
Koffie & dienstverlening Dorpshuis 8380 8500 8400 8500 8090 8500
Huur Dorpshuis wekelijkse activiteiten 972 960 1178 960 965 960
Totaal Huisvesting 17783 18060 18009 18060 17485 18060
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Samenkomst

Jeugdwerk

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Muziek, geluid- en beamerteam
Apparatuur + onderhoud + abonnementen 1365 400 325 400 170 400
Reserveringen instrumentarium 3600 1000 805 1000 1000 1000
Programmateam
Speciale diensten 1457 2000 750 1000 317 1000
Preekvoorziening & Toerusting 5410 4000 5522 5000 5327 5000
Materialen 240 150 39 50 50 50
Toerusting
Cursusen/training/boeken 0 200 0 50 0 50
Totaal Samenkomst 12072 7750 7441 7500 6864 7500

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Crèche
Algemeen / materialen 66 100 24 100 0 100
kinder/tienerkerk
Algemeen/ materialen/uitstapjes 556 500 444 500 116 500
Pasen/kerst/speciale diensten 200 45 200 122 200
NeXT
Algemeen/ materialen/uitstapjes 1127 1200 832 1200 1030 2200
toerusting 100 0 100 0 100
Interkerkelijk jeugdwerk
Activiteiten 100 200 121 200 0 200
Totaal Jeugdwerk 1849 2300 1466 2300 1268 3300
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Pastoraat & zending

Gemeenteopbouw

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Toerusting
Onderwijsavonden 450 700 360 900 615 900
Materialen 8 0 0 0 63 0
Conferenties 0 0 30 0 0 0
Kringen
Materiaal Huiskringen 443 300 76 450 465 50
Toerusting Kringleiders 0 100 10 0 0 0
Literatuur en materialen 0 200 0 50 25 50
Activiteiten
Algemeen 0 0 0 0 0 0
Vrouwennetwerk 0 0 0 0 0 0
50+groep 0 0 0 0 0 100
Maaltijd & Ontmoeting 0 0 0 0 0 0
Totaal Gemeenteopbouw 901 1300 476 1400 1168 1100

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Pastoraat, Diaconie & Zending
Pastorale zorg algemeen 0 200 277 0 0 0
Verjaardagskaarten etc. 138 400 181 400 103 400
Bloemengroet 280 400 315 400 437 400
Sponsoring DTS 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Sponsoring zending Rotterdam 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Sponsoring Vrede vd Stad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Diaconie onvoorzien 0 500 0 50 150 50
Totaal Pastoraat & Diaconie 4018 5100 4373 4450 4290 4450



��

Loonkosten

Totaal begroting en uitgaven

Inkomsten

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Salaris 0 20.000 0 20000 718 10.000
Administratie kosten 72 300 72 300 73 300
Totaal loonkosten 72 20300 72 20300 791 10300

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18

Totaal Algemeen 6963 8375 6364 7525 6744 6060
Totaal Huisvesting 17783 18060 18009 18060 17485 18060
Totaal Samenkomst 12072 7750 7441 7500 6864 7500
Totaal Jeugdwerk 1849 2300 1466 2300 1286 3300
Totaal Gemeenteopbouw 901 1300 476 1400 1168 1100
Totaal Pastoraat, Diaconie & Zending 4018 5100 4373 4450 4290 4450
Totaal Loonkosten 72 20300 72 20300 791 10.300

Totaal 43658 63185 38201 61535 38628 50770

Resultaat Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting
9/14-8/15 9/15-8/16 9/15-8/16 9\16-8\17 9\16-8\17 9/17-8/18

VVB 28040 37185 30065 35000 29570 32000
Giften 800 0 0 0 0 0
Rente 10.000 6000 9750 5000 7561 0
Opname 20.000 0 20.000 0 30.000
Totaal 38840 63185 39815 60000 37131 62000
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Verkorte balans

Totaaloverzicht en Balans
Inkomen Uitgave
Storting UBS 494269 Taakvelden 38928
VVB 29576 Uitgave reservering techniek 0
Thema collecte’s 5487 Uitbetaling thema collecte’s 5487
Kinder- en tienerkerk collecte’s 127 Uitbetaling kinder- en tienerkerk 

collecte’s
127

Giften DTS 1250 Uitbetaling giften DTS 1250
Giften diversen 0 Uitbetaling diverse giften 0

Totaal 530709 45792

Debet Credit
ING betaalrekening 1626 Reservering techniek 3605
ING spaarrekening 293955 Kapitaal 31-08-2016 491976
ASN bank 100000
Triodos 100000

Totaal 495581 495581
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Collecte overzicht 2016-2017

Overzicht van het ledenaantal van de gemeente

September Voedselbank 500
Oktober Zending Rotterdam 544
November Schoenmaatje 468
December DTS 540
Januari Diaconaal Havenwerk 483
Februari NEM 523
Maart Compassion 475
April Leergeld 555
Mei Weduwenhuis Aisha 460
Juni Zomerkampen 480
Juli Interkerkelijk Vrouwenwerk 455
Augustus Unie Zending 487

Totaal 5970

Collecte kinderkerk 127

Aantal leden per 31-08-2016 65

Naar andere gemeente 1
Loes Hagenbeek

Lidmaatschap beëindigd 2
Sjors en Marietta Barendsen
Totaal af 3

Aantal leden per 31-08-2017 62
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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

318 0
319 1200
327 360
328 1250
332 500
333 150
334 1800
336 600
337 170
338 0
340 0
341 180
350 175

Totaal 29576

Nummer Bedrag

101 2400
103 200
106 600
109 0
110 960
118 1260
120 0
124 300
126 1320
133 720
136 420
139 960
140 1680
142 100
157 1440

Nummer Bedrag

159 250
169 1200
171 2400
174 0
176 1200
179 840
188 1500
274 1500
293 1350
296 300
297 51
304 40
311 0
313 0
317 0




