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Het tweede seizoen van het jaarthema: “Zie je mij echt? 
Mooier dan je denkt!” ligt achter ons. We mochten stil-
staan bij hoe waardevol we zijn. Dit te ontdekken voor ons 
zelf, in Christus zijn we een nieuwe schepping het oude is 
voorbij het nieuwe is gekomen.  Dit ook te ontdekken in 
de ander. Hoe kijken we naar elkaar, zien we wel hoe kost-
baar die ander is? 

God vindt ons waardevol. Hij heeft zijn Zoon voor ons 
gegeven, vanuit zijn genade mogen we leven.
Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. 
Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de profeten al ge-
tuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt 
vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is 
geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert 
de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die 
niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen 
omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door 
God aangewezen om door zijn dood het middel tot ver-
zoening te zijn voor wie gelooft. 

Romeinen 3 vers 21-25
God heeft het meest kostbare wat Hij bezat voor ons 
opgegeven, zijn Zoon. Waarom? Zodat wij uit genade als 
rechtvaardige aangenomen konden worden. Waarom heeft 
Hij dat gedaan?

Omdat Hij ons lief heeft, ons kostbaar vindt. God heeft 
ons lief, en wij mogen elkaar liefhebben zoals Hij ons lief 
heeft, het afgelopen seizoen mochten we dat ontdekken. 
We staan nu weer aan het begin van een nieuw seizoen, 
en vanuit die wetenschap dat hij ons lief heeft mogen we 
gaan naar de wereld om ons heen. God heeft Zijn schep-
ping lief, God heeft Zijn schepselen lief, hiervan mogen we 
getuigen naar de wereld om ons heen. Wat mooi dat we 
hier niet alleen in staan, maar dat we samen mogen “Gaan 
in Gods Liefde”.

Voorwoord
Door Michel Klein

Zie je mij echt?
mooier dan je denkt!
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Jaaroverzicht seizoen 2017-2018
Door Anneke Tessers

September
•  Op 5 september trouwt Trudy van Minnen met Piet 

Poppe en verhuist zij naar Rutten.
•  Zondag 10 september is de 

start zondag. Het thema is ook 
dit seizoen: Zie je mij echt? 
Mooier dan je denkt.  We slui-
ten af met een heerlijke barbe-
cue.

•  Op maandag 11 september start het project: Coaching 
tot discipelschap. Dit gebeurt door middel van E-coa-
ching door Mark en Jacolien van Steenhoven, Mirjam 
en André van de Meer, Tanja Poppema, Clements Ra-
denborg en Jan Stoutjesdijk zijn de deelnemers. 

•  Er is op 17 september voor het eerst een startzon-
dag van de Regio Groot-Rotterdam. Deze 
wordt gehouden in de Baptistengemeen-
te Pernis, Het is een gezellige ontmoeting 
met alweer een barbecue. 
• De start van de kringen is op dinsdag 

19 september.
• NeXt start het seizoen op 23 september.
•  De collecte deze maand is bestemd voor de Voedsel-

bank.

Oktober
•  Vrijdag 6 oktober is het thema van de eetavond: Verras-

sing.
•  De vrijwilligers van Vrede voor de Stad worden op 

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

•  De seniorencontactgroep 
viert op 19 oktober haar 30-
jarig bestaan met een gezellige 
middag met medewerking van 
o.a. One Way, een terugblik en 
nog veel meer. 

•  ’s Avonds is er een onderwijsavond onder leiding van 
Henk ten Voorde. Het thema is: Liturgie.

•  Zondag 22 oktober is er in de dienst een live verbin-
ding met Mark en Jacolien van Steenhoven. Er kunnen 
vragen gesteld over het coaching project.

•  Er is op 25 oktober een koffieochtend van het Inter-
kerkelijk Vrouwenwerk in de Schuilplaats in Hekelin-
gen.

•  Actie Schoenendoos start op 
zondag 29 oktober.

•  De collecte deze maand is 
voor Jeugd met een Opdracht 
Remco en Ellen Griffioen

November
•  Donderdag 2 november is onze Gemeente Jaarverga-

dering.
•  De maandelijkse eetavond is op 3 november. Thema: 

Van Hollandse bodem
•  Op 7 november is er een regio-ontmoeting met de 

afgevaardigden van de gemeenten in Groot-Rotterdam. 
Deze wordt gehouden in Dordrecht.  

•  15 november bezoeken Anny van Oost, Janny van der 
Waal en Michel Klein de Najaar Algemene Vergadering 
van de Unie die gehouden wordt in Amsterdam. 

•  Donderdag 16 november is er weer een middag van de 
Senioren Contactgroep.

•  De actie Schoenendoos is voorbij. Totaal worden er 93 
dozen weggebracht naar Zuidland. 

• De collecte is bestemd voor de actie Schoenendoos.

December
•  De maandelijkse eetavond is op 1 december. Thema: 

Sambal bij. 
•  Zaterdag 16 december is er een bijzondere kerstvie-

ring. De Seniorencontactgroep en NeXt vieren dat 
samen. Heel bijzonder jong en oud. NeXt heeft de 
kerstmaaltijd verzorgd. Na de maaltijd was er nog een 
feestelijk programma.

•  25 december Kerst-
viering. Deze keer was 
de opstelling anders. Er 
stond een kribbe in het 
midden van de zaal. Met 
de stoelen er rond om 
heen. 

•  Deze maand is de col-
lecte bestemd voor gemeenteopbouw in het Oude 
Noorden van Rotterdam
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Januari 
•  We gaan weer verder met de eetavonden. Op vrijdag 5 

januari hebben we een kliekjes avond.
•  Zondag 7 januari nemen we af-

scheid van Jan Stoutjesdijk en 
Rashad Babukhan als oudsten 
van onze gemeente. Wietske 
Wijnholds wordt in deze dienst 
bevestigd als oudste.

•  De Senioren Contactgroep start het nieuwe seizoen 
op 11 januari met het eten van stamppotten.

•  Donderdag 18 januari is er een onderwijsavond. The-
ma: DISCIPELSCHAP, geleid door Mark en Jacolien van 
den Steenhoven. “Alles wat je altijd al wilde weten over 
discipelschap maar niet durfde te vragen”.

•  Zondag 21 januari vieren we dat onze gemeente 40 
jaar bestaat. Het wordt een heel bijzondere dienst met 
heel verschillende onderdelen. Er is halverwege de 
dienst een pauze met koffie en gebak en tijd om een 
heel grote puzzel te maken. Met afsluiting een lunch.

• De collecte deze maand is voor Near East Ministries

Februari
•  Vrijdag 9 februari is het thema van de eetavond: Don-

kere dagen, licht eten. Heel bijzonder hoe iedereen 
weer iets lekkers weet te maken van de verschillende 
thema’s.

•  Diverse mannen gaan op zaterdag 3 februari naar de 
mannendag in Ouddorp.

•  Er is een gemeentevergadering op 15 februari betref-
fende het aanstellen van Margreet Kolbe als Kerkelijk 
werker.

•  De Senioren Contactgroep heeft op donderdagmiddag 
22 februari een creatieve middag met Elly Schelling en 
Jannie van der Waal.

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

Maart
•  Op 1 maart begint Margreet 

Kolbe haar werk als kerkelijk 
werker en op 4 maart wordt 
zij officieel bevestigd.

•  Het weekend van 2 tot 4 
maart gaan 7 mensen uit onze 
gemeente naar een klooster in 
Oosterhout.

•  Vrijdag 9 maart gaan we weer 
eten met elkaar. Het thema van deze avond is: Bella 
Italia.

•  Op donderdag 15 maart is er een onderwijsavond. 
Spreker is Ab de Raad. Thema: Grote Verzoendag en 
het Loofhuttenfeest.

•  De voorjaarsvrouwenochtend van het Interkerkelijk 
Vrouwenwerk wordt gehouden op 21 maart in het ge-
bouw van het Leger des Heils.

•  29 maart- Paasvering met lunch bij de Seniorencon-
tactgroep.

•  Goede Vrijdag is de dienst niet in het Dorpshuis maar 
thuis bij de familie Radenborg.

•  De collecte is bestemd voor het Interkerkelijk Vrou-
wenwerk

April
•  1 april is het Pasen. De kinderen blijven in de dienst. We 

beginnen deze dienst met het Avondmaal. 
•  Het thema van de eetavond op 6 april is: Verrukkelijk 

voorjaar
•  26 april- ontmoetingsmiddag van de senioren, Het the-

ma is: Een reisje door Nederland. Yvonne Grit is de 
reisleider.

•  De collecte is deze maand be-
stemd voor een project van 
de Unie-Gemeentestichting in 
Turkije

Mei 
•  De Seniorencontactgroep sluit 

op 8 mei haar seizoen af met een 
uitje.

•  Een ei hoort erbij. Dit is het the-
ma van de eetavond van 11 mei.

•  De voorjaarsvergadering van de Unie wordt op 26 mei 
gehouden in Amersfoort. Anny van Oost, Jannie van de 
Waal en Margreet Kolbe gaan daar heen.

• De collecte is deze maand bestemd voor Compassion

Juni
•  Tijdens de dienst van 3 juni vertellen Mark en Jacolien 

over het coaching-traject.
•  Zondag 10 juni is de slotdienst 

met aansluitend een lunch. 
Deze dienst is helemaal door 
de kinderen verzorgd. 
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•  Vrijdag 15 juni is er weer zoals iedere maand een eet-
avond. Zomerse gerechten is het thema.

•  Als afsluiting van het seizoen ging NeXt dit jaar op 16 
juni weer naar een camping in Brielle.

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

Juli
•  De vakanties breken aan. De meeste activiteiten liggen 

deze maand stil. 
•  Maar deze maand is er nog wel een eetavond. Op 13 

juli is het thema: Campingeten. 
•  De kinderen en tieners slui-

ten het seizoen af in de na-
tuurspeeltuin Het Beverbos in 
Zuidland. Ze gaan op de fiets.

•  Op 19 juli zijn Jan en Margje Benus 50 jaar getrouwd. 
Zij vieren dit samen met de senioren en andere gasten 
in het Dorpshuis.

•  Op zaterdag 21 juli begint Kamp1 van de Onvergete-
lijke Zomerkampen. 

•  Het topkamp gaat naar Kroatië en duurt van 22 juli tot 
29 juli.

•  De collecte is deze maand bestemd voor Nacht zon-
der dak.

Augustus
• De meeste activiteiten liggen ook deze maand stil.
•  Van 28 juli tot en met 3 augustus is de tweede kamp-

week van de Onvergetelijke Zomerkampen.
•  Als afsluiting van het Samen-eten-

seizoen is er een running dinner 
georganiseerd op zaterdag 26 au-
gustus. Zo’n 30 mensen nemen 
hieraan deel. 

•  De collecte deze maand is bestemd voor Stichting 
Leergeld.
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Hierbij een terugblik op het afgelopen 
seizoen.

We hebben ons als raad weer ingezet 
voor de gemaakte plannen die voort-
kwamen vanuit de visie:
•  Onze gezamenlijke droom voor de 

gemeente is het zijn van een lief-
devolle gemeenschap waarin God 
de eerste en hoogste plaats heeft 
en waar mensen groeien, zowel in 
hun persoonlijke relatie met God 
als in de zorg voor elkaar. 

•   Daarnaast dromen we over groei 
in aantal als antwoord op de op-
dracht die Jezus de gemeente mee-
geeft in Mat.26 (zendingsbevel). 

•  We dromen over een gemeente 
waarin God in alle opzichten op 
de eerste plaats staat en waar 
liefde, geloof en geestelijke groei 
de normaalste zaak van de wereld 
zijn.

Hoofd prioriteit was het vinden van 
een kerkelijk werker. Een proces 
waar we al een lange tijd mee bezig 
waren.  We zijn dan ook zeer blij dat 
we Margreet Kolbe konden aanstellen 
in deze parttimefunctie. Haar werk-
zaamheden zijn veelzijdig en hebben 
als speerpunt pastoraat.

De afgelopen maanden is zij bij veel 
gemeenteleden langs geweest om 
kennis te maken. Eén keer in de maand 
verzorgt zij de preek tijdens de dienst. 
We zien uit naar het verdere vervolg.

Ook de ontwikkelingen rondom het 
open lidmaatschap hebben een ver-
volg gekregen.
Een proces waar veel tijd en ener-
gie in zit. Dit omdat de statuten 
ook voorbereid moesten wor-
den op een eventuele verandering.                                                                                   
Op de komende jaarvergadering wil-
len we het uitgewerkte voorstel aan 
de gemeente voorleggen en zal er een 
stemming plaatsvinden.

Het jaarthema ‘Zie je mij echt? Mooi-
er dan je denkt!’ heeft zijn tweede jaar 
gehad. Een thema gemeente breed 
ingezet met als doel: “als gemeente 
meer naar elkaar toe groeien”. Zie 
het voorwoord bij dit jaarverslag.
Ook hebben we gezocht naar een 
nieuw jaarthema welke mooi zou aan-
sluiten op het voorgaande, dit samen 
met het kernteam. Hieruit is het jaar-
thema “Gaan in Gods liefde” voort-
gekomen.

Verder zijn er wisselingen geweest in 
de bezetting van de raad.

Er komen veel verschillende zaken 
langs in de raad, soms hele mooie 
en opbouwende, soms moeilijke en 
zware zaken. We zijn blij dat we mo-
gen weten dat we dit werk niet alleen 
hoeven te doen. Maar dat God er is, 
dat Hij nooit loslaat wat zijn hand ooit 
is begonnen te doen. Op Hem mogen 
we ons verlaten, op Hem steunen, ons 
vertrouwen stellen op Hem.  
 

Raad
Namens de Raad Michel Klein,voorzitter
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Het jaarverslag. Een verslag van het 
afgelopen jaar, een terugblik, wat is er 
gebeurd en gedaan, wat heb ik gedaan? 
En een vooruitblik op het ko     ën en 
plannen? Een verslag van feiten maar 
ook van ervaringen en nieuwe ideeën 
voor het komende seizoen.

Terugblik
Het afgelopen jaar was voor mij ont-
dekken, zoeken, ontmoeten en erva-
ren. Op 1 maart ben ik als kerkelijk 
werker begonnen in de gemeente. 
Mijn takenpakket is begonnen met 
elke maand één keer preken en heb ik 
me met Wietske gestort op het pas-
toraat. Vooral veel praten en naden-
ken over hoe we dit op kunnen gaan 
pakken in de gemeente. Hoe zorgen 
we dat iedereen in beeld is en blijft. 
We zijn nog steeds in deze ontwik-
kelfase en hier zullen we het nieuwe 
seizoen mee verder gaan. Zie voor 
meer info hierover het jaarverslag 
van Wietske over pastoraat. Naast 
preken, pastoraat en raadsvergaderin-
gen bijwonen ben ik veel kopjes thee 
gaan drinken. Ik heb, denk ik, inmid-
dels wel 75% van de gemeenteleden 
bezocht. Kennis maken met elkaar. 
Gewoon kletsen over de dingen van 
alle dag. Elkaar leren kennen. Ik jullie 
en jullie mij. Persoonlijk ervaar ik dit 
als iets heel moois en wordt het ook 
positief ontvangen door de gemeente. 

Ik vind het heel bijzonder om op zon-
dag op het podium te staan, de zaal in 
te kijken en dan de leden te zien en 
te weten dat iedereen verhalen heeft, 
verhalen waar ik ook van Hem mogen 
horen. Ik vind het echt heel bijzonder 
en hoop nog veel kopjes thee te mo-
gen blijven drinken bij iedereen.  

Vooruitblik
Het komende seizoen zal ik nog ver-
der gaan met het afleggen van bezoek-
jes zodat ik echt iedereen bezocht 
heb. Ook blijf ik de raadsvergaderin-
gen bezoeken en zal ik één keer in de 
maand de preek blijven verzorgen en 
ook de voordienst doen. Daarnaast 
zal ik ook vaker ‘gewoon’ in de dienst 
aanwezig zijn. Ik hoop dat ik hierdoor 
voor iedereen wat meer zichtbaar 
ben en aanspreekbaar. Door de vele 
preek beurten van dit jaar is dat tot 
nu toe niet erg gelukt, maar ik beloof 
beterschap!
Iets waar we het nieuwe seizoen mee 
gaan beginnen en waar ik zelf heel en-
thousiast over ben is de nieuwe vorm 
van bijbelstudie die we gaan lanceren. 
Tijdens de startdienst heb ik hier al 
een klein tipje van de sluier over op-
gelicht. Het is een vorm van bijbelstu-
die zonder boekjes of werkbladen of 
vooraf bedachte vragen. Het is zeer 
interactief, dat wil zeggen, met elkaar 
als groep gaan we een verhaal uit de 

bijbel behandelen. Maar nogmaals, 
zonder boekjes pennen of papier. Ik 
worstel nog een beetje met hoe het 
te noemen, maar ik denk dat het ‘kof-
fie met verhaal’ gaat worden. De be-
doeling is dat het laagdrempelig en 
vrijblijvend is. In de nieuwsbrief zal te 
lezen zijn waar en wanneer het zal zijn.  
Wat het jaar ons verder zal brengen 
is ook voor mij een verassing. ‘God 
works in mysterious ways’. Ik denk 
dat het belangrijk is open te staan 
voor God en wat hij van ons verlangt. 
Oefenen Zijn stem te leren verstaan. 
Als wij onze agenda’s al bepaald heb-
ben laten we geen ruimte voor Gods 
Geest. 

Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het 
onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, 
wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met 
een rustig kalme moed! 

Kerkelijk werker
Door Margreet Kolbe
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Het secretariaat.
Het is moeilijk te zeggen wat er pre-
cies in een jaar zoal gebeurt binnen 
het secretariaat. Iedere dag is er wel 
iets te doen. Het meeste werk gebeurt 
achter de computer. Belangrijkste 
taak is het ontvangen en doorgeven 
van informatie aan de juiste personen 
of instanties. De zondagse mededelin-
gen maken voor de beamer. Het sa-
menstellen van het jaarboek en voor-
bereiden van de jaarvergadering en 
andere vergaderingen. Joke Wigman 
maakt het verslag tijdens gemeente 
vergaderingen.
Ik wil deze keer ook noemen dat 
Corry Mudde heel trouw alle jarigen 
een verjaardagskaart stuurt.

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 communica-
tieteam bestaat uit Mirjam van de 
Meer 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 centrale roos-
ter voor de zondagen staat op de 
website en wordt door diverse men-
sen 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. 
Mirjam heeft ook het mooie nieuwe 
themalogo ontworpen.

Ledenadministratie: Deze wordt bijge-
houden door Anneke Tessers. 

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

Michel Klein, Anneke Tessers en Sita 
Bosma.  Zij hebben regelmatig con-
tact met elkaar. Zij bespreken alleen 
de zakelijke kant van de gemeente en 
de gemaakte afspraken worden terug-
gekoppeld naar de Raad. 

Taakveld Administratie en Financiën 

Door Anneke Tessers

Onder dit taakveld vallen de volgende onderdelen: 
Secretariaat
Financiën
Communicatie
Ledenadministratie
Jaarverslag
Uniezaken
Dagelijks Bestuur
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Weer een seizoen voorbij waarin we 
als jeugdwerkers regelmatig optrok-
ken met de kinderen en tieners van 
onze gemeente. 
In dit seizoen hebben we de kinderen 
en tieners weer wekelijks een eigen 
programma aan kunnen bieden tijdens 
de zondagochtend.  De kinderkerk is 
voor kinderen van groep 1 t/m 5 (ie-
dere zondag) en de tienerkerk voor 
groep 6,7,8 en de middelbare school 
klas 1 en 2 (3x per maand). Regelmatig 
kwam het ook voor dat alle kinderen/
tieners bij elkaar kwamen in één groep 
(combi kinderkerk/tienerkerk). Het is 
(door het leeftijdsverschil) af en toe 
wel een klus om iedereen het naar de 
zin te maken. Het clubje kinderen is 
niet zo groot waardoor de kinderen 
niet heel veel keus hebben met wie 
ze op willen trekken. Wel mooi is om 
te zien dat ze volgens mij het gevoel 
hebben ‘we horen bij elkaar.’

Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag 
was er een poppenkastvoorstelling 
voor jong en oud. 

De topper van het jaar was de slot-
zondag waarbij alle kinderen hun me-
dewerking verleenden. Vooraf vroe-
gen we aan de kinderen wat ze wilden 
doen tijdens de slotzondag.  Ze kwa-
men niet met allerlei wilde ideeën, 
maar wilden heel graag ‘echt mee-
doen’ met de vaste ingrediënten van 

de zondagochtend.  Wat een talenten 
hebben we in huis: o.a. een zangeres, 
een geluidsman, een beamer-man, een 
voordienst-leidster, collectanten, een 
handengever bij de ingang, een bijbel-
lezer, koffieschenkers. De jeugd heeft 
de toekomst…ook in de kerk!!

Vlak voor de zomervakantie hebben 
we met de kinderen en tieners het 
seizoen afgesloten door met elkaar 
te gaan picknicken in de (toen net ge-
opende) natuurspeeltuin Het Bever-
bos in Zuidland. Stapels pannenkoe-
ken gingen erdoor. En er werd lekker 
gezwommen, sommigen namen zelfs 
een modderbad. Tot slot nog een ijsje 
en weer terug op de fiets naar Spijke-
nisse. Een mooie afsluiting!

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

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk en Tienerkerk
Door Esther Riemersma-Mudde
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Als NeXt leiding 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. 

Dit seizoen zijn we gestart met een 
NeXt eetavond met ieders favo-
riete vakantie gerecht. Andere avon-
den gingen o.a. bowlen en schaatsen 
op de ijsbaan in Rotterdam, vierden 
Sinterklaas met een spel en hadden 
een mooie kerstavond met de seni-
orengroep van de gemeente waar we 
heerlijk dineerden met elkaar en een 
kerstaflevering van Denkstof keken 
en zongen met elkaar. Een bijzondere 
avond om mee te maken. Film kijken 
en een stoere mountainbike tocht be-
hoorden ook tot het programma.

Als afsluiting van het seizoen gingen 
we ook dit jaar weer naar een camping 
in Brielle voor een gezellige avond, 
een Denkstof ochtend en speelden 
we het GPS spel “jachtseizoen, zoek 
de boef “door het stadje Brielle.
Denkstof doen we 1x per 4 weken op 
de zondagmorgen in de kerk. Hier-
voor worden de jongeren uitgenodigd 
tijdens de NeXt avonden. Denkstof 
vormt een goede basis om met elkaar 
te kunnen praten over wat geloven nu 
eigenlijk inhoudt.

Denkstof is ontwikkeld door Youth 
for Christ en de EO, het programma 
bestaat uit 15 korte filmpjes vol ge-
loofsvragen. De eigentijdse thema’s 
prikkelen tot nadenken en dagen uit 
tot een gesprek van hart tot hart. Het 
levert gespreksstof op voor rand- 
en buitenkerkelijke jongeren en sti-
muleert kerkelijke jongeren in hun 
geloofsgroei. Via media, gesprekken, 
bijbel lezen en delen met elkaar wil-
len we de jongeren begeleiden tijdens 
hun zoektocht naar antwoorden. Een 
mooie serie om in te zetten voor 
onze jongeren en hun vrienden. 

We kijken terug op een mooi sei-
zoen, en voor het nieuwe NeXt jaar 
zijn er alweer volop plannen gemaakt, 
we gaan ons schema wijzigen van om 
de week naar 1x in de 3 weken, ook 
Denkstof gaan we 1x in de 3 weken 

doen in plaats van 1x per maand.  Voor 
2019 hebben we al een spectaculaire 
verrassing, info hierover kan iedereen 
eind 2018 tegemoetzien! 

Taakveld Kinder- en Jeugdwerk

Tienergroep NeXt
Door Esther Klein 
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Het afgelopen jaar gebruikten we het 
jaarthema: ‘Zie je mij echt? Mooier 
dan je denkt!’ voor het tweede jaar. 
Voor de kringen gebruikten we ook 
voor het tweede jaar het boekje ‘De 
God van Abraham, Izaäk en Jacob’ 
als leidraad bij onze gesprekken.  De 
thema’s uit dit boekje werden ook in 
zondagse preken behandeld. Hierdoor 
werden de Bijbelgedeelten grondig 
uitgediept. 

Aan het eind van het seizoen was het 
boekje uit en werd het jaarthema: ‘Zie 
je mij echt? Mooier dan je denkt!’ af-
gesloten in de dienst.

Dit seizoen hebben we drie kringlei-
dersvergaderingen gehad. Hierin werd 
het wel en wee gedeeld en het krin-
genwerk gecoördineerd.  Het werk 
vereist voortdurende aandacht. Ik wil 
daarom mijn medekringleiders bedan-
ken voor hun inzet. Dit jaar is Kees 
Koning erbij gekomen en is Hennie 
Molendijk gestopt. 

Taakveld Gemeenteopbouw

Kringen
Door Sipke Riemersma
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Op maandag 4 september 2017 zijn 
we een e-coachingstraject begonnen.
We, dat zijn Clements, Tanja, André & 
Mirjam en ondergetekende
Dit traject houdt in, dat we om de 
week op maandagavond digitaal ge-
coacht worden door Mark en Jacolien 
van den Steenhoven. 
We waren een pilot-groep, dus moch-
ten “uitproberen” of dit traject iets 
voor ons was.

Maar waar gaat dit over, zult u zeggen. 
Wat doen jullie, en wat beogen jullie.
Deze Missional Lifestyle Coaching  wil 
ons leren om een missionaire levens-
stijl te ontwikkelen. Er wordt ons ge-
leerd een discipel van Jezus te wor-
den, maar ook hoe je anderen kunt 
discipelen. 
In het christelijk geloof gaat het er 
om dat we leren om Jezus te volgen. 
Om een leerling te zijn van Hem, zo-
dat we groeien in ons geloof en we 
steeds meer op Hem gaan lijken in 
karakter en ook de dingen gaan doen 
die Hij deed. Jezus volgen gaat niet al-
leen over het bijwonen van de zon-
dagse dienst, het bezoeken van een 
kring of bijbelstudiegroep. Het heeft 
betrekking op alle aspecten van ons 
dagelijks leven. 

Hoe doe je dat tussen alle dagelijkse 
dingen door, of als je het eng vindt om 
zomaar over Jezus te praten.

Het heeft geen zin deze training te 
volgen “omdat het moet”. 
Laat het je hartsverlangen zijn om dis-
cipel van Jezus te worden in de ware 
zin des woords. Alleen dan sta je open 
voor de Geest van God.

Het uiteindelijke doel van de coaching 
is dus dat je:

* Zelf groeit als discipel;
*  Leert hoe je een missionaire le-

vensstijl kunt leven;
*  Leert hoe je een missionaire ge-

meenschap begint en leidt;
*  Leert hoe je anderen kunt discipe-

len.

Via de Nieuwsbrief proberen we ie-
dereen op de hoogte te houden van 
het hele proces. Het lastige is name-
lijk dat je in de opstartfase nauwelijks 
merkt dat er een coaching gaande is.

Ook als (Huddle-)groep komen we 
elke maand een keer bij elkaar om 
elkaar wat beter te leren kennen, en 
de openheid op deze avonden is vaak 

ontroerend en hartverwarmend. Dit 
contact gaat dieper dan Kring (avond) 
contact.

Het gebed van onze groep is dat ook 
anderen vanuit dit hartsverlangen be-
reid zijn om met deze coaching mee 
te gaan doen. Dit is geen cursusje van 
een paar weken, maar een vernieu-
wende levensstijl, waar je gewoon een 
paar jaar  voor uit moet trekken.

We dagen jullie uit!

Taakveld Gemeenteopbouw

Het e-coachingstraject 
Door Jan Stoutjesdijk
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Samen eten 
Het afgelopen seizoen is er weer heel 
wat gegeten in het Dorpshuis.
Bijna elke tweede vrijdag van de 
maand werd het dorpshuis weer om-
getoverd tot een plek met gedekte 
tafels en magnetrons om lekker met 
elkaar te kunnen eten.

Iedere maand was er een ander the-
ma wat diende als inspiratie voor alle 
kokers. We hadden de thema’s ‘kliek-
jesdag’, ‘een ei hoort erbij’ en ‘verruk-
kelijk voorjaar’.

We hebben genoten van heerlijke ge-
rechten van mensen die ons iedere 
maand verrasten en we zijn verrast 
door mensen die dit seizoen voor het 
eerst kwamen. Soms waren we met 
veel mensen en soms was de groep 
wat kleiner, maar het was altijd fijn 
om met elkaar te eten.

Als afsluiting van het seizoen hebben 
we een running dinner georganiseerd. 
Wat is het fijn als er zoveel mensen 
het leuk vinden om voor een groepje 
mensen te koken en thuis met ze te 
eten en wat is het fijn dat er zoveel 
mensen ondanks de slechte voorspel-
lingen op de fiets stappen om elkaar 
te ontmoeten en met elkaar te eten.

We kunnen terugkijken op een mooi, 
gezellig, lekker, maar bovenal geze-
gend seizoen

Haken Kwaken
Bijna iedere eerste woensdagmorgen 
van de maand was er bij Esther Rie-
mersma een gezellige creatieve och-
tend. Alle vrouwen waren daar van 
harte welkom met of zonder haak-
werk. Door sommige vrouwen wor-
den lapjes gebreid of gehaakt, waar-
van later dekens gemaakt worden. 
Die worden door de Stichting Troost-
dekentjes o.a. gebracht naar kinderen 
in ziekenhuizen. 
Geen haakliefhebber, breien of iets 
anders mocht ook. En alleen een bak-
kie koffie of theedrinken was natuur-
lijk ook goed. 
 
Kaartenverkoop 
Afgelopen jaar hebben we weer zelf-
gemaakte kaarten verkocht. Hoewel 
we steeds minder kaarten verkopen, 
proberen we toch weer nieuwe kaar-
ten te maken. Lien Vosslamber had 
prachtige kerstkaarten gemaakt. De 
opbrengst van het afgelopen jaar was 
bestemd voor Remco en Ellen Grif-
fioen en was € 130, -.
 

Taakveld Gemeenteopbouw

Vrouwennetwerk
Door Tanja Poppema en Anneke Tessers
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Vrienden van de Seniorencontactgroep. 
Welkom Het is ons een voorrecht u te 
mogen uitnodigen, voor het gezamenlijk 
vieren van ons 30-jarig jubileum.
Zo begon het 30 jaar geleden! 

En dat hebben we mogen vieren op 
19 oktober 2017. Met een overden-
king, met daarbij een korte terugblik 
op het ontstaan van de 50+ groep. Dit 
werd in geleid door onze predikant 
Cees Stavleu. Er was zang en muziek 
van de groep “One Way” en wat kor-
te schetsjes.
Als afsluiting hebben we gezellig met 
elkaar gegeten.

16 november. Een creatieve middag 
onder leiding van Elly Schelling en 
Jannie van der Waal. Gewapend met 
schaar en mes hebben we een mooi 
herfststukje gemaakt. 

16 december. Kerstfeest vieren, geheel 
verzorgd door Tienergroep NeXT. 
Met een heerlijk 4 gangen maaltijd. 
Een bijzondere ontmoeting om samen 
met onze jongerengroep Kerst te vie-
ren.  “ Chapeau “ voor hun inzet. 

Op donderdag 11 januari hebben we 
genoten van een goede middag in het 
nieuwjaar, met een smaakvolle stamp-
potten en als toetje: een spelletje Bin-
go spelen. 

22 februari hadden we de middag een 
korte Bijbel overdenking en onder 
muzikale begeleiding van onze broe-
der Bertus zingen we graag uit Johan-
nes de Heer bundel.
Daarna creatief bezig zijn, zoals met 
sjoelen, (om te winnen) 

Op 10 maart hebben wij afscheid 
moeten nemen van Marion Ritter op 
de leeftijd van 63 jaar, Zij heeft rust 
gevonden bij haar lieve Heer. De tekst 
op haar kaart was: 
De Heer is mijn licht en mijn redding. 
Daarom ben ik voor niemand bang. 
Psalm 27 vers 1 

29 maart. Paasviering, Thema ”Laat de 
Heer uw vreugde zijn”. De inleiding 
en het gezamenlijk Avondmaal vieren 
stond  onder leiding  van Henk Mud-
de. De middag is afgesloten met een 
lunch. Een bijzondere en gezegende 
viering voor ons op Witte Donder-
dag.

26 april, het thema voor deze middag 
was: Een reisje door Nederland, on-
der leiding van onze bekwame leidster 
Yvonne Grit. Met onderweg lekkere 
hapjes van uit de bezochte plaatsen.     

Op dinsdag 8 mei hebben wij als Seni-
orengroep het seizoen afgesloten met 
een uitstapje richting Hellevoetsluis, 
voor een ontspannen uitzicht op het 
Haringvliet, onder het genot van een 
kopje koffie met .... We sloten deze 
middag af met een heerlijk warm buf-
fet in De Watertuin in Spijkenisse.

We zijn dankbaar dat al deze mid-
dagen, zo lang met elkaar mogen op-
trekken, waarin we ons geloof konden 
beleven en belijden!

Taakveld Gemeenteopbouw

Senioren Contactgroep 
Door Anny van Oost
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Het afgelopen seizoen hebben we vijf 
bijzondere diensten gehad. Startzon-
dag, Kerst, Pasen, slotzondag en als 
extra de jubileumdienst in januari.

Met de kerstdienst hebben we in een 
andere opstelling gezeten. Centraal in 
het midden de kribbe en daaromheen 
alle muziek en activiteiten en daarom-
heen alle stoelen. Voor de kinderen 
was er een verhaal met de poppen-
kast.

De jubileumdienst was door Sita en 
Anneke in elkaar gezet. We hebben 
een grote puzzel gemaakt in de pauze 
(met gebak) tijdens de dienst. Er was 
ook een powerpoint over 40 jaar 
Baptistengemeente Spijkenisse en een 
toneelstuk door de kinder- en tiener-
kerk.

De slotdienst werd bijna helemaal ge-
daan door de kinderen van de kinder- 
en tienerkerk. Ze hadden allemaal een 
taak. Geluidsman, beamer, fotograaf, 
zangleidster, zanger en nog meer. Na 
de dienst hebben we met elkaar ge-
luncht.

Zoals wel te merken was, hebben 
we steeds meer moeite met het vul-
len van de muziek en zangleiding per 
dienst. Er is een groot tekort.

Afgelopen jaar hebben ook een ver-
andering in de sprekerslijst gekregen 
door de komst van onze gemeente-
werker, Margreet. Vanaf maart spreekt 
zij één zondag per maand.

Taakveld Samenkomst

Inhoudelijk
Door Mirjam van der Meer
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Waar ben jij goed in? Ben je tech-
nisch? Ben je misschien muzikaal? Kan 
je goed luisteren naar anderen? Vind 
je het mooi om met kinderen om te 
gaan? Ben je handig met een laptop? 
Heb je een prachtige stem of mis-
schien heb je wel twee ‘rechterhan-
den’? Iedereen heeft van de Heere 
talenten ontvangen. Met talenten be-
doelen we dat je dingen goed kunt, 
dingen waar je goed in bent. Je zou 
ook kunnen spreken over gaven, ca-
paciteiten of kwaliteiten.

Zonder het gebruik van talenten, kost 
het de gemeente centen, anders kan 
ik het niet maken/vertellen. En vooral 
dat laatste, daar moeten we bewust 
mee omgaan. Al die mensen die zich 
inzetten in het taakveld praktisch 
doen dat niet voor zichzelf. Zij zetten 
zich in voor de gemeente en vinden 
dat in ieder geval een mooie taak om 
te mogen doen, werken in Gods Ko-
ninkrijk, zo mag je dat zien!

We zien in dit taakveld dat de jon-
geren vaak achter de beamer zitten, 
hebben zij hun eigen dienst dan staan 
er altijd weer ouderen klaar om dit 
op te vangen.

Reparaties aan de geluidstafel worden 
vaak zelf gedaan, veel soldeer werk. 
De klus van die enorme dikke kabel 
was begroot op € 250,00 volgens een 

kenner. Ik moest aan broeder Luc 
Vosslamber denken die vroeger op 
de Mercy ships zat als man van de 
techniek, polste eerst of hij nog en-
thousiast kon worden van zo’n klus, 
met een brede lach op zijn gezicht 
(toen wist ik het al meteen) begon hij 
toen over zijn werk bij Mercy ships de 
rest kunt u wel invullen denk ik. 
Heeft de persoon achter de geluidsta-
fel op zondag ochtend een probleem, 
springt er altijd weer iemand bij om 
het op te lossen.

Met de startdienst neem ik de BBQ’s 
mee, verzorg voor u het vlees, ga met 
Leo Bokhout achter de BBQ staan 
en zetten ons in om voor u een ge-
slaagde start te maken van het nieuwe 
seizoen.

Praktisch gezien mogen wij met z’n 
allen als gemeente bouwen aan het 
Koninkrijk. U bent van harte welkom!

Taakveld Samenkomst

Praktisch
Door Gert van Koppen 
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Afgelopen gemeentejaar is er veel be-
weging geweest in het pastoraat. Ras-
had Babukan is afgetreden als oudste 
pastoraat en Wietske Wijnholds is in 
januari de raad komen versterken. Zij 
is nu oudste pastoraat. In het team 
pastoraat is Anny van Oost ook al ja-
ren bezig. Annie heeft veel oog voor 
de ouderen in de gemeente en doet 
veel bezoekwerk. Een belangrijk on-
derdeel van het pastoraalwerk. 

Op 1 maart is Margreet Kolbe in onze 
gemeente aangenomen als kerkelijk 
werker. Zij is dan ook toegevoegd aan 
het pastorale team. Wat wij als team 
belangrijk vinden is dat pastoraat een 
taak is voor alle gemeenteleden. Sa-
men zijn wij één lichaam en is het 
onze taak om naar elkaar om te zien. 
Dit kan in allerlei vormen, een kaart 
sturen, een bezoekje brengen, gesprek 
na de dienst, hulp aanbieden of geven. 
Kortom ieder kan daar op zijn manier 
vorm aan geven.

In juni 2018 heeft er een stuk gestaan 
in de nieuwsbrief waarin u kon lezen 
hoe wij dit voor ons zien. Wij zouden 

het graag zien dat er een bezoek-
team komt. Mensen die wel eens een 
bezoekje willen brengen, die een luis-
terend oor willen bieden.  Ook wil-
len we graag een team voor praktisch 
pastoraat. Wilt u wel eens een klusje 
doen bij iemand anders, boodschap-
pen doen enz. Ook dat is pastoraat.

Dan is er natuurlijk nog bijzonder 
pastoraat dan hebben wij het over 
bezoeken die gericht zijn op onder-
steuning bij moeilijke zaken. Zaken 
als rouw, moeilijkheden bij opvoe-
ding, problemen binnen een huwelijk 
of binnen het geloof. Fijn zal zijn dat 
ook meer mensen die dit kunnen en 
willen zich zouden aansluiten bij het 
pastoraal team. 

Lees het artikel in de nieuwsbrief van 
afgelopen juni er nog eens op na. Denk 
er nog eens over na waar u wat kunt 
betekenen voor de ander. Want als je 
echt de mensen ziet en ze echt wil 
leren kennen zijn ze MOOIER DAN 
JE DENKT!

Taakveld Pastoraat

Pastoraat
Door Wietske Wijnholds
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Dit wordt een zwaar jaar. 
Het was januari 2018 toen mijn zus dit tegen me zei.  Onze 
moeder had al een paar maanden verschillende lichame-
lijke klachten. Na het begin van het nieuwe jaar ging ze 
van ziekenhuis naar revalidatie naar huis en weer opnieuw 
van ziekenhuis naar revalidatie. Nu is het wachten op een 
plekje in het verzorgingshuis. Ik weet niet hoe haar situatie 
is als jullie dit lezen.
Maar tot nu is het een zwaar jaar.
Dit alles heeft invloed gehad op mijn vrijwilligerswerk. 
Niet mee met een Zonnebloem vakantie, mijn bestuur 
functie binnen de VVE stop gezet en het penningmeester-
schap van de kerk verkleint naar administrateur. Dus geen 
deel meer van het dagelijks bestuur, het kernteam en niet 
naar de AV.

Hoe zit het met de geldzaken van de gemeente?
Vorig jaar zijn er bij twee verschillende banken spaarre-
keningen geopend. Eigenlijk moeten er nog een of twee 
banken bij om ons geld beter te spreiden. Maar dat is tot 
nu toe niet gelukt.
Als gemeente zijn we  “in zee gegaan” met de Doopsge-
zinde Sociëteit. Dat heeft alles te maken met de aanstelling 
van Margreet Kolbe. Alle zaken rond haar salaris worden 
verzorgd door deze organisatie. Ik hoef alleen nog maar 
te storten.
Toen Margreet werd beroepen is er afgesproken dat haar 
salaris van de spaarrekening wordt betaald. Doen we ook. 
Maar alle maanden dat er minder geld binnen komt dan 
er betaald moet worden nemen we ook geld op van de 
spaarrekening om alle rekeningen te kunnen voldoen. Zo 
wordt het saldo op de spaarrekening langzaam minder.
Op dit moment vind ik de financiën van de gemeente 
rommelig.  Er komt geld binnen door de VVB, en wat we 

te kort komen nemen we op van de spaarrekening. Dat is 
niet volgens afspraak en het lijkt me geen goede manier 
van handelen. Maar ik heb nog geen idee hoe het anders 
of beter geregeld kan worden.  

In de oude jaarverslagen zag ik dat ik vanaf september 
2012 penningmeester ben. Raadsleden zitten vier of zes 
jaar in de raad. Voor een penningmeester vind ik zeven jaar 
wel een mooie periode.
Is er iemand in de gemeente die in september 2019 mijn 
taak als penningmeester wil overnemen?

PS. Op dit moment (1-09-2018) woont mijn moeder in de 
Meeuwenhof op een somatische afdeling. Er wordt daar 
goed voor haar gezorgd. Het is wel heel moeilijk om te 
zien dat mijn moeder het laatste jaar op zoveel verschil-
lende plekken moest verblijven. Niet haar keus. Niet het 
leven wat wij wenselijk vinden voor haar. Maar ja …  geen 
keus.

Financiëel overzicht 2017-2018
Door Sita Bosma.



�0

Begrotingen

Administratie & Financiën

Huisvesting

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Administratie & Financien
portokosten 73 200 75 100 39 100
onkosten algemeen 120 200 933 300 346 300
huur postbus 212 225 224 225 235 225
bankkosten 150 150 269 160 175 300
Verzekeringen 395 400 262 400 182 400
Communicatie
Jaarverslag 142 200 144 100 62 80
Nieuwsbrief 1499 2000 1165 1000 622 700
Beheer website 145 200 155 225 145 225
Lidmaatschappen
Unie van Baptistengemeenten 3236 3600 3146 3200 2976 3200
Unie taken commissie 217 175 196 175 203 175
Missie Nederland 175 175 175 175 175 175
Totaal Algemeen 6364 7525 6744 6060 5160 5880

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Huisvesting
Huur Dorpshuis  Erediensten 8431 8600 8430 8600 8431 8500
Koffie & dienstverlening Dorpshuis 8400 8500 8090 8500 8260 8000
Huur Dorpshuis wekelijkse activiteiten 1178 960 965 960 580 500
Totaal Huisvesting 18009 18060 17485 18060 17271 17000
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Samenkomst

Jeugdwerk

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Muziek, geluid- en beamerteam
Apparatuur + onderhoud + abonnementen 325 400 170 400 274 400
Reserveringen instrumentarium 805 1000 1000 1000 1000 1000
Programmateam
Speciale diensten 750 1000 317 1000 730 1000
Preekvoorziening & Toerusting 5522 5000 5327 5000 6090 4000
Materialen 39 50 50 50 90 0
Toerusting
Cursusen/training/boeken 0 50 0 50 0 0
Totaal Samenkomst 7441 7500 6864 7500 8184 6400

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Crèche
Algemeen / materialen 24 100 0 100 0 0
kinder/tienerkerk
Algemeen/ materialen/uitstapjes 444 500 116 500 390 400
Pasen/kerst/speciale diensten 45 200 122 200 0
NeXT
Algemeen/ materialen/uitstapjes 832 1200 1030 2200 1260 1200
toerusting 0 100 0 100 0
Interkerkelijk jeugdwerk
Activiteiten 121 200 0 200 0 200
Totaal Jeugdwerk 1466 2300 1268 3300 1650 1800
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Pastoraat & zending

Gemeenteopbouw

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Toerusting
Onderwijsavonden 360 900 615 900 610 400
Materialen 0 0 63 0 0 0
Conferenties 30 0 0 0 0 0
Kringen
Materiaal Huiskringen 76 450 465 50 124 360
Toerusting Kringleiders 10 0 0 0 0 0
Literatuur en materialen 0 50 25 50 0 0
Activiteiten
Algemeen 0 0 0 0 0 0
Vrouwennetwerk 0 0 0 0 0 0
50+groep 0 0 0 100 166 150
Maaltijd & Ontmoeting 0 0 0 0 0 200
Totaal Gemeenteopbouw 476 1400 1168 1100 900 1110

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Pastoraat, Diaconie & Zending
Pastorale zorg algemeen 277 0 0 0 31 200
Verjaardagskaarten etc. 181 400 103 400 104 200
Bloemengroet 315 400 437 400 345 400
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 50 150 50 0 150
Totaal Pastoraat & Diaconie 4373 4450 4290 4450 4080 4550
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Loonkosten

Totaal begroting en uitgaven

Inkomsten

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Toerusting
Onderwijsavonden 360 900 615 900 610 400
Materialen 0 0 63 0 0 0
Conferenties 30 0 0 0 0 0
Kringen
Materiaal Huiskringen 76 450 465 50 124 360
Toerusting Kringleiders 10 0 0 0 0 0
Literatuur en materialen 0 50 25 50 0 0
Activiteiten
Algemeen 0 0 0 0 0 0
Vrouwennetwerk 0 0 0 0 0 0
50+groep 0 0 0 100 166 150
Maaltijd & Ontmoeting 0 0 0 0 0 200
Totaal Gemeenteopbouw 476 1400 1168 1100 900 1110

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Coaching 3700 4000
Salaris 0 20000 718 10.000 13141 25000
Administratie kosten 72 300 73 300 73 0
Totaal loonkosten 72 20300 791 10.300 16914 29000

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/15-8/16 9/16-8/17 9/16-8/17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

Totaal Algemeen 6364 7525 6744 6060 5160 5880
Totaal Huisvesting 18009 18060 17485 18060 17271 17000
Totaal Samenkomst 7441 7500 6864 7500 8141 6400
Totaal Jeugdwerk 1466 2300 1286 3300 1650 1800
Totaal Gemeenteopbouw 476 1400 1168 1100 900 1010
Totaal Pastoraat, Diaconie & Zending 4373 4450 4290 4450 4080 4550
Totaal Loonkosten 72 20300 791 10.300 16914 29000
Totaal 38201 61535 38628 50770 54116 65640

Resulaat Begroting Resulaat Begroting Resulaat Begroting

9/15-8/16 9\16-8\17 9\16-8\17 9/17-8/18 9/17-8/18 9/18-8/19

VVB 30065 35000 29570 32000 26996 38000
Giften 0 0 0 0 650 0
Rente 9750 5000 7561 0 0 0
Opname 0 20.000 0 30.000 25792 29.000
Totaal 39815 60000 37131 62000 53438 67000
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Verkorte balans

Totaaloverzicht en Balans
Inkomen Uitgave

Taakvelden 53111
VVB 26996 Uitgave reservering thechniek 0
Thema collecte’s 6175 Uitbetaling thema collecte’s 6175
Kinder- en tienerkerk collecte’s 180 Uitbetaling kinder- en tienerkerk 

collecte’s
180

Giften DTS 900 Uitbetaling giften DTS 900
Giften diverse 95 Uitbetaling diverse giften 95

Totaal 34346 60461

Debet Credit
ING betaalrekening 2772 Reservering techniek 4605
ING spaarrekening 268163 Kapitaal 31-08-2016 466330
ASN bank 100000
Triodos 100000

Totaal 470935 470935
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Collecte overzicht 2017-2018

Overzicht van het ledenaantal van de gemeente

September Voedselbank 495
Oktober Jeugd met een opdracht 615
November Schoenmaatje 515
December Zending Rotterdam 738
Januari NEM 380
Februari Diaconaal havenwerk 480
Maart Interkerkelijk vrouwenwerk 475
April Unie zending / Turkije 640
Mei Compassion 460
Juni Zomerkampen 467
Juli Nacht zonder dak 460
Augustus Leergeld 450

Totaal 6175

Collecte kinderkerk 180

Aantal leden per 31-08-2017 62

Lidmaatschap beëindigd
Lydia Babukhan
Dirk Bosma
Trudy van Minnen
Totaal af 3

Per attestatie bijgekomen
Margreet Kobe
Totaal bij 1

Aantal leden per 31-08-2018 60
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Inleiding
De uitgangspunten voor de gemeentefinanciën zijn:
• transparant en duidelijk te zijn voor iedereen
•  met elkaar verantwoordelijkheid te geven en te ne-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nummer Bedrag

101 2400
106 600
109 0
110 960
118 1260
124 300
126 1320
133 720
136 420
139 960
140 1680
142 0
157 1440
159 200
169 1200

Nummer Bedrag

171 2400
174 0
176 1200
179 840
188 1375
274 1500
293 1200
296 300
297 51
304 0
311 0
313 0
317 0
318 0
319 1200

Nummer Bedrag

327 360
328 1000
332 300
333 150
334 450
336 600
337 0
338 0
340 100
341 240
342 60
343 210

Totaal 26996




