Agenda en vergaderstukken gemeenteavond
Datum
Plaats
Tijd

: woensdag 30 november 2016
: Kerkcentrum “De Voorhof”
: 20.00 uur
vanaf 19.45 uur is er koffie / thee

AGENDA:
1.

Welkom door preses Dhr. Erik Broekhuis

2.

Opening door ds. Margriet van de Bunt

3.

Afmeldingen voor de avond

4.

Vaststellen agenda

5.

Mededelingen door de preses

6.

Ds. Margriet van de Bunt vertelt

7.

Een presentatie van onze werkgroepen (verslagen: zie pagina 4 t/m 21)

PAUZE
8.

a. Begroting Diaconie en ZWO (zie pagina 2)
b. Begroting College van Kerkrentmeesters (zie pagina 3)

9.

MFG fase 2 – door mevr. Claudia Boelens

10.

Rondvraag

11.

Sluiting – we zingen samen Lied 423 “Vaya con Dios”
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Tekst: Sytze de Vries
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seizoensverslagen van alle werkgroepen en commissies over het seizoen
2015-2016 zijn te lezen via de website en / of op te vragen bij de tweede scriba via:
tweedescriba@gmail.com of 0321-332941
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8a begroting

Diaconie en ZWO 2014 2017

Inkomsten

begroting 2015

resultaat 2015

- Diaconie

€

3.400,00

€

8.168,00

€

5.000,00

€

6.250,00

- KiA

€

2.800,00

€

4.823,00

€

4.000,00

€

4.400,00

- Collecte ZWO

€

4.600,00

€

5.127,00

€

4.800,00

€

4.800,00

- HA

€

2.500,00

€

2.843,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

279,00

begroting 2016

begroting 2017

collectes

- huwelijks collectes
Giften
- WD

€

100,00

€

45,00

€

100,00

€

100,00

- diaconie

€

700,00

€

1.375,00

€

1.000,00

€

1.500,00

- vrijw zending bijdrage

€

4.300,00

€

4.842,00

€

5.000,00

€

5.000,00

kerktelefoon

€

600,00

€

180,00

€

500,00

€

100,00

zendingsbusjes

€

1.300,00

€

1.419,00

€

1.500,00

€

1.500,00

hulp in eigen dorp

€

100,00

€

200,00

€

100,00

€

100,00

rente

€

150,00

€

114,00

€

125,00

€

100,00

divers

€

250,00

€

38,00

€

250,00

€

250,00

sponsorkind kinderkerk €

600,00

€

521,00

€

600,00

€

600,00

21.400,00

€

29.974,00

€

25.475,00

€

27.200,00

collectebonnen
totaal inkomsten

€

uitgaven

begroting 2015

resultaat 2015

begroting 2016

begroting 2017

- diaconie
- KiA

€
€

800,00
2.800,00

€
€

5.228,00
4.823,00

€
€

2.500,00
4.000,00

€
€

3.400,00
4.400,00

- Collecte ZWO

€

4.600,00

€

5.127,00

€

4.800,00

€

4.800,00

- HA

€

2.500,00

€

2.843,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

279,00

afdracht collectes

- huwelijks collectes
Giften
- WD

€

100,00

€

45,00

€

100,00

€

100,00

afdracht vrijw zending bijdrage

€

4.300,00

€

4.842,00

€

5.000,00

€

5.000,00

kerktelefoon

€

1.250,00

€

1.114,00

€

1.100,00

€

750,00

zendingsbusjes

€

1.300,00

€

1.419,00

€

1.500,00

€

1.500,00

hulp in eigen dorp

€

1.100,00

€

1.418,00

€

1.250,00

€

1.250,00

€

800,00

- diaconie

accountantskosten
diaconaal quotum

€

1.000,00

€

863,00

€

900,00

€

900,00

Vorming & toerusting "intern"

€

150,00

€

120,00

€

100,00

€

150,00

abonnementen

€

75,00

€

88,00

€

75,00

€

100,00

bloemen

€

400,00

€

495,00

€

400,00

€

500,00

bankkosten

€

225,00

€

220,00

€

250,00

€

250,00

divers

€

200,00

€

121,00

€

400,00

€

200,00

sponsorkind kinderkerk

€

600,00

€

521,00

€

600,00

€

600,00

€

408,00

€

29.974,00

€

25.475,00

€

27.200,00

kosten kerkdiensten

positief saldo
totaal uitgaven

€

21.400,00
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8b CvK PG Biddinghuizen
Begroot 2017

Begroot 2016

Werkelijk 2015

Inkomsten
Collectegelden
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)
Dankdagcollecte
Verhuur Pastorie
Kerkdiensten
Benodigde vrijwillige bijdrage
Giften/subsidies
Solidariteitskas
Rente
inkomsten werkgroepen
Inkomsten Eredienst
Inkomsten Pastoraat
Inkomsten WJV
Inkomsten WVT
Consumptie na de dienst
Verkoop banken
Overige opbrengsten

9.000,00
13.000,00
10.000,00
7.080,00
120.000,00
500,00
4.500,00
3.600,00

12.000,00
12.000,00
10.000,00
7.000,00
120.000,00
500,00
4.400,00
3.750,00

700,00

850,00
700,00

-

-

TOTAAL OPBRENGSTEN

168.380,00

8.989,00
13.057,00
9.656,00
4.302,00
250,00
122.103,00
494,00
4.730,00
3.856,00

1.508,00

171.200,00

168.945,00

Kosten
Personele kosten
Salariskosten
Beschikbaar voor specifieke doelen
Vrijwilligersvergoedingen (incl organisten)
Overige personeelskosten

85.000,00
10.000,00
1.500,00
100,00

108.000,00
2.220,00
1.500,00
100,00
96.600,00

Huisvestingskosten
Onderhoud
Verzekeringen en vaste lasten
Overige huisvestingskosten
Bijdrage Voorhofcommissie

250,00
750,00
14.120,00
9.600,00

111.820,00
250,00
750,00
9.600,00

24.720,00
Kosten werkgroepen
Kosten Eredienst
Kosten Pastoraat
Kosten WJV
Kosten WVT
Kosten PR-cie
Consumptie na de dienst
Overige kosten werkgroepen

2.830,00
2.800,00
6.830,00
500,00
1.000,00
250,00

Resultaat

13.653,00
817,00
60,00
12.981,00

2.830,00
2.700,00
7.000,00
1.400,00
500,00
1.000,00
250,00

Activiteit- en organisatiekosten
Drukwerk en porti
1.500,00
Publiciteitskosten (incl. kerkbalans)
Kosten telefoon en internet
100,00
Bestuurs- en vergaderkosten
4.500,00
Abonnementen
500,00
Kosten ledenadministratie
800,00
Kosten administratie (incl. loonadministratie en controle)
2.500,00
Kerkrentmeesterlijk quotum
6.700,00
Afdrachten solidariteitskas
2.750,00
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)
13.000,00
Overige kosten (jubileum)
Rente en bankkosten
500,00
Onvoorzien
-

61.842,00

10.600,00

14.210,00

TOTAAL KOSTEN

60.454,00
1.388,00
-

27.511,00
1.587,00
2.532,00
3.876,00
638,00
365,00
718,00

15.680,00
2.250,00
400,00
200,00
4.500,00
500,00
800,00
2.500,00
6.700,00
2.750,00
12.000,00
500,00
-

9.716,00
1.366,00
4.097,00
684,00
905,00
2.148,00
6.749,00
2.620,00
15.828,00
400,00
-

32.850,00

33.100,00

34.797,00

168.380,00

171.200,00

133.866,00

-
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-

35.079,00

7. SEIZOENSVERSLAGEN 2015-2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pastoraat
Jeugdpastoraat
Unlimited
Seniorenmiddag
Diaconie
ZWO
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Werkgroep Eredienst
PRcommissie
Werkgroep Jeugdvorming (WJV)
Kinderkerk
Joy4Kids
Basiscatechese
Jeugdkring
Refresh
Connect

7.1

Pastoraat

pag.

4
5
6
7
7
9
11
12
14
15
17
18
19
20
20
21

Leden: - voorzitter Peter van Woerden, secretaris Rob Timmerman, pastoraal werker Jolanda
Aantjes, dominee Huib Stolk, ouderling Anne Doedens, coördinator doelgroep jonge gezinnen
Danielle Commandeur, coördinator doelgroep 30-70 Wim Kapteijn, coördinator doelgroep senioren
bezoekers Martin Zwarteveld en coördinator doelgroep nieuw ingekomen en uitschrijvers Annie van
Tilburg.
Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Jolanda Aantjes. Zij heeft ruim 11 jaar deel
uitgemaakt van de werkgroep pastoraat en door haar inzet veel gedaan voor de werkgroep o.a. veel
werk voor het secretariaat.
Afgelopen seizoen zijn wij als werkgroep 4 keer bij elkaar geweest, waarin alle lopende zaken
besproken zijn. Ook worden voorstellen voor nieuwe activiteiten besproken. Tevens zijn we bezig
geweest met onze presentatie in de kerkenraad en is er nog een vergadering geweest met de
seniorenbezoekers. Deze bezoekers, Siem en Marie Nieuwenhuis, Marianne Groeneweg, Rijk van
der Horst, Hans Aantjes, Cobie van de Meulen, Henk Tijsseling, Pieter Faber, Martin Zwarteveld, Cor
en Hennie Meijer en Leonard Steinhart Bezoeken mensen van 70 jaar en ouder. Deze leeftijd gaat per
1 juli 2016 naar 75 jaar. 70 jarige die voor deze datum bezoek kregen blijven bezocht worden. Hans
Aantjes is afgelopen seizoen gestopt. Er zijn minimaal nog 3 vacatures. Met kerst ontvangen de
senioren het tijdschrift Elisabeth en rond hun verjaardagen ontvangen ze een felicitatie kaart.
Met de verjaardagsvisite voor mensen die 80 jaar of ouder zijn geworden zijn we door gegaan. Dit
loopt heel goed. Ieder kwartaal is er een bijeenkomst in de Voorhof. De ochtend van 10.00 tot 11.30
wordt gevuld met ontmoeting, koffie, korte viering, gesprek en een borrel. De dominee, ouderlingen en
een paar senioren bezoekers zijn erbij.
Wat valt er verder onder pastoraat. Dat zijn de seniorenmiddagen, Unlimited, jonge gezinnen en het
bezoeken van nieuwe en uitgeschreven gemeente leden. Zij hebben ieder hun eigen verslag gemaakt
en is hier bijgevoegd.
Afgelopen seizoen is ook het nodige bezoekwerk gedaan door Jolanda, ds. Huib Stolk, Anne en
Peter. Anne doet de echte huisbezoeken en Peter is veel meer coördinerend bezig en heeft de laatste
maanden een deel van het werk van Jolanda over genomen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking
met ds. Huib Stolk.
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Wim Kapteijn is coördinator geworden van de doelgroep 30-70. Deze middengroep hadden wij als
pastoraat niet zoveel contact mee. Met de komst van Wim hopen wij dat te verbeteren door o.a. te
proberen met hen in gesprek te gaan.
Afgelopen seizoen hebben we een gezamenlijke vergadering gehad met de diaconie met als doel
verbetering onderling contact, niet dingen dubbel doen, uitwisseling gegevens en het maatjes project.
Wat gestopt is, is het groothuisbezoek omdat er te weinig belangstelling voor is.
De mogelijkheid om het Heilig Avondmaal aan huis te krijgen is dit seizoen geen gebruik van
gemaakt.
Van de mogelijkheid m.b.t. zalving van zieken is eenmaal gebruik van gemaakt.

7.2 Jeugdpastoraat
Er is in september een Family Factory koffieochtend geweest op basisschool De Tamarisk, op zich
hebben ouders wel interesse maar het is lastig te plannen aangezien veel ouders werken. Dit is nu
even stil gezet.
Afgelopen jaar is er in september een avond geweest waar ouders van kinderen uit groep 5-8 zijn
uitgenodigd. Gesproken is over geloofsopvoeding, hoe de ouders hier thuis mee omgingen en ook
wat ze vonden van het aanbod in onze kerk. Opkomst 5 moeders.
In oktober stond er een avond gepland voor de ouders van kinderen van 12-16 jaar, deze is vanwege
een activiteit die samenviel op De Tamarisk uiteindelijk niet doorgegaan. Er was vanuit deze
doelgroep wel interesse dus zullen de ouders in het nieuwe seizoen 2016 nogmaals worden
uitgenodigd.
Het koffiedrinken tijden Joy4kids is in september 2015 gestart. De ouders hebben de mogelijkheid om
tijdens Joy4kids te blijven om elkaar te ontmoeten. Dit word ook door heel wat ouders gedaan,
gemiddeld zijn er 5-7 ouders. Tot dusver een gezellig samenzijn op een laagdrempelige manier.
Tijdens de kerstperiode is er samen met de parochie de kerst stallenroute gelopen. De
voorbereidingen zijn samen gedaan met enkele parochianen. Net als in 2014 hebben
gezinnen/ouderen hun huis opengesteld om zo hun kerststal te laten zien. Nieuw was dit jaar dat de
kinderen werden meegenomen op reis d.m.v. een prachtig geschreven kerstverhaal door Dorothee
van Leer. Bij elk gezin werd er een stukje van het kerstverhaal verteld wat ging over de
herderskinderen Anniek en Bart. Gestart is er in de kerken en daarna zijn we op de fiets op pad
gegaan naar 8 adressen. Bij elk huis kregen de kinderen een plukje schapenwol, dit kon uiteindelijk
op een houten schaapje geplakt worden wat in De Tas stond. Daarna kwamen we samen in De Tas
waar we met elkaar chocomelk dronken en kerstliederen zongen. Het was een mooie activiteit en de
opkomst was een verdubbeling in vergelijking met 2014.
Ook zijn er dit jaar weer bloemen gebracht naar jongeren die examen gedaan hadden. Dit is samen
gedaan met Anneke van Dieren.
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7.3 Unlimited – het nieuwe jaar in
Aantal bijeenkomsten:
9 bijeenkomsten, tweede zondag van de maand
Aantal deelnemers:
Dit kerkjaar zijn we met een vaste groep van 11 personen geweest. Een groep waarin eenieder tot
zijn recht komt en ieder wordt gewaardeerd zoals hij is. Het aantal aanwezigen tijdens Unlimited
verschilde per maand van 4 tot 11 personen.
Onderwerpen:
Onderwerpen die naar voren zijn gekomen zijn:
X Wie zijn er belangrijk in jouw leven en hoe ga je hiermee om?
x Film over Santiago de Compostella ‘The way’
x Actualiteit, zoals geloofsvragen en dieptegesprekken rondom IS
x Dankdag, waar danken we voor
x Vrijwilligerswerk in de kerk
x Uitje naar museum Catharijne convent, christendom door de jaren heen te Utrecht
Evaluatie:
Idee was om te gaan werken met het thema van het nieuwe kerkelijk jaar. Dit was een mooie start,
maar er is door het jaar weinig mee gedaan. Iedereen geeft aan zich gerespecteerd en gehoord te
voelen in de groep. Belangrijk voor een ieder is het gesprek over geloof en het contact met
leeftijdsgenoten binnen de kerk. Het zoeken naar goede onderwerpen blijft lastig. Het vinden van
diepgang in gesprekken komt ook niet altijd naar voren en blijft wat aan de oppervlakte. Meer
diepgang zoeken vinden de deelnemers niet perse heel erg nodig. Het is goed zoals het gaat.
Begin van het jaar is er een rooster doorgestuurd voor het hele jaar waarop één ieder zich kon
inschrijven wat betreft organiseren of locatie. Dit heeft goed gewerkt. Er veranderde af en toe wel wat,
maar de ingeschreven organisator of locatie regelde dan zelf een vervanger. Hier gaan we dus mee
door. Een deelnemer geeft aan dat het jammer is dat er zoveel wisseling is in aanwezigen. Vooral
aangezien de datums het hele jaar eigenlijk al bekend zijn. Conclusie is dat er in deze
leeftijdscategorie regelmatig ook andere druktes zijn. De vraag wordt gesteld of iedereen Unlimited
dan nog wel de moeite waard vind om naar toe te gaan. Eén ieder geeft aan dat het zeker de moeite
waard is en als iemand niet kan wordt het ook erg jammer gevonden door de persoon zelf. Waar
mogelijk komt één ieder.
Perspectieven voor komend seizoen:
Eind van het jaar besloten om nog eens te zoeken naar themaboekjes als hulpmiddel voor nieuwe
onderwerpen. Er zijn twee nieuwe werkboekjes aangeschaft, één met werkvormen, de ander met hele
bijeenkomsten. Dit om mee te werken in het nieuwe kerkelijk jaar. Een thema dat in de evaluatie voor
het nieuwe jaar naar voren komt is: hoe ver mag je gaan in de vrijheid van meningsuiting/
discriminatie? We besluiten komend jaar meer gebruik te gaan maken van de gezamenlijke app. Het
communiceert even net wat makkelijker dan vorige jaren. Een deelnemer stelt voor om een schriftje
bij te gaan houden met de onderwerpen die naar voren komen en het rooster van wie wanneer
organiseert en waar het plaats zal vinden. Onder andere met als doel om aan het einde van het jaar
een mooi overzicht te hebben met onderwerpen en ook om deelnemers die bepaalde bijeenkomsten
afwezig zijn geweest te informeren. Ten slotte is het doel om nieuwe onderwerpen, voorbijkomend in
bijeenkomsten gelijk op te schrijven achterin het schriftje zodat ook deze gebruikt kunnen worden
en/of opgepakt kunnen worden. Dit schriftje zal elke bijeenkomst mee worden genomen door de
persoon die Unlimited organiseert.
We besluiten de dominee uit te nodigen voor volgend seizoen. Ze zit namelijk in dezelfde
leeftijdsklasse. Er is al navraag gedaan en ze wilt graag aansluiten. Ook is aan het einde van het
seizoen een nieuwe dame via het mattie maatje project bij Unlimited aangesloten. Ook zij wil het
nieuwe seizoen meedraaien. De vraag wordt gesteld of een ander stel leuk uit de kerk, leuk is om te
vragen. Dit wordt door iedereen bevestigd. Ook deze zullen gevraagd worden voor het nieuwe
seizoen. Twee andere deelnemers zullen eind van 2016 gaan verhuizen en dus ook afscheid nemen
van Unlimited. In de tijd dat ze nog in Biddinghuizen/Dronten wonen zullen ze nog wel naar Unlimited
komen.
We hopen dat het weer een goed jaar zal gaan worden met inspirerende onderwerpen waar één ieder
zijn ding in kwijt kan.
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7.4 Seniorenmiddag
Van september 2015 tot en met augustus 2016. De middagen zijn op de derde woensdag van de
maand. Van half 3 tot 4 uur. Door een van de werkgroepleden wordt de middag geopend en gesloten
met een gedicht of korte meditatie.
De invulling van de middagen was als volgt:
16 september: dhr. en mevr. Masteling met een reisverslag uit Nieuw Zeeland. 48 aanwezigen.
21 oktober: Bingo verhaal en spelletjes.
18 november: 43 aanwezigen luisterden naar Carmelitta v.d. Wal en Marjanne Houthuizen. Zij
vertelden over het Hospice in Dronten.
9 december: Kerstliturgie door de werkgroep. Sita begeleidt op de piano en Jolanda Aantjes verzorgt
de meditatie. Van het stamppotbuffet genoten 63 mensen.
20 januari: 47 mensen hadden een gezellige Nieuwjaarsmiddag met stukjes door de werkgroep en
een hapje en drankje. We nemen deze middag afscheid van Maaike Wiegersma als werkgroep lid. Zij
heeft vanaf het begin meegedraaid in de organisatie.
17 februari: Dick van de Graaf laat 46 mensen genieten van zijn reis in het Caribisch gebied..
16 maart: Paasliturgie Deze is als altijd voorbereid door Ludie van Gelder. Sita begeleide de zang op
de piano. Bij de broodmaaltijd waren 48 deelnemers.
20 april: Karja van Dijk laat 36 aanwezigen kennis maken met de projecten van World Servants in
Ghana waaraan ze heeft meegewerkt.
18 mei: Jolanda Aantjes en Tona Versluis spreken deze middag over “Afscheid en rouw”. (48
aanwezigen)
15 juni: Wim en Janny Kapteijn vertellen 28 mensen over hun reis naar Zuid Afrika.
13 juli hebben we met 18 mensen een gezellige spelletjesmiddag. Ds. Margriet v.d. Bunt kwam een
half uurtje langs wat erg gewaardeerd werd.
31 augustus: Ans Schrijer laat ons zien welke zaden/vruchten er bij welke boom horen. Er waren 25
aanwezigen.
Voor de gasten zijn er geen kosten verbonden aan de middagen. Bij de uitgang staat er een mandje
voor een vrijwillige bijdrage. Hieruit worden de middagen gefinancierd. Voor het stamppotbuffet en de
broodmaaltijd wordt een vastgestelde bijdrage gevraagd.
Vrijwilligers helpen met schenken van koffie en thee.
De werkgroep bestaat uit: Jannie Terhuizen; Ludie van Gelder; Mart Nipshagen; Marrie Schaap;
Grietje Jochemsen; Rudi Wemmenhove; Jannie Faber en Dini Grimme.
Grietje Jochemsen

7.5 Diaconie
Algemeen
De Diaconie heeft dit seizoen in volledige bezetting haar taken kunnen uitvoeren.
De ZWO heeft haar eigen jaarverslag.
De Diaconie heeft haar beleid vorm gegeven door haar bestaande taken uit te voeren en nieuw
beleid op te starten.
1. Bekendheid blijven geven aan extra collectes, H.A. collectes.
Sinds 1 januari 2015 zijn alle eerste collectes voor de diaconie, behalve de vaste afdrachten van het
CvK. De Diaconie steunt diverse projecten via Kerk in Actie vanuit de opbrengsten van de collectes
en H.A. collectes en maakt dit bekend door het plaatsen van informatie in het kerkblad, de website,
GemeenteFlits en op de beamer. De opbrengsten van de H.A. collecten gingen dit seizoen naar:
27 september Hulp aan vluchtelingenkinderen via KerkinActie, t.b.v. Stichting de Vrolijkheid
7

8 nov
Ronald mc Donald kindertehuis
10 jan 2016 Noodhulp Vluchtelingen
28 februari
Voedselbank
23 maart
Noodhulp Boko Haram
10 juli
E.B.C. t’Harde
Wij gaan door met het bekendmaken van collectedoelen van de "gewone" diaconiecollectes.
Gebleken is dat dit ten goede komt aan de opbrengsten hiervan.
De jaarlijkse collecte voor het Werelddiaconaat en de Pinksterzendingscollecte is weer gezamenlijk in
april gehouden. Alle medewerkers van ZWO en de Diaconie hebben hiervoor de informatiebrief
rondgebracht en weer opgehaald. Een aantal bewoners van de buitenwegen hebben deze brief via de
post gehad en aan alle bewoners van de buitenwegen is verzocht om hun bijdrage per bank over te
maken.
De kerktelefoon functioneert meestal goed. Er wordt door 4 adressen gebruik van gemaakt. Veelal
staat de liturgie voor de dienst vanaf vrijdag op de website. Daarnaast kan deze ook, indien
noodzakelijk, bij u thuis bezorgd worden.
Er worden ongeveer 20 liturgieën per week bij mensen thuis bezorgd door dhr. P. Sijtsma.
Over het algemeen luisteren er gemiddeld 25 adressen via het internet naar de kerkdienst. Met
uitvaart of trouwdiensten is dit ook mogelijk.
2. Inspringen op onverwachte situaties en in woord en daad oplossingen zoeken.
De Diaconie wordt soms voor problemen gesteld die boven/buiten haar zorg vallen, door ons
opgebouwde netwerk kunnen wij deze mensen steeds beter door verwijzen. Mede door de goede
contacten met het MDF in Biddinghuizen merken wij de laatste twee jaar dat de nood hoger wordt.
Diverse keren heeft de Diaconie kunnen bijspringen door het geven van financiële en/of materiële
steun. Ook helpen wij met het zoeken van tijdelijke huisvesting, samen boodschappen doen,
begeleiding van personen.
Wij zien dat onze netwerken meer opleveren, zodat de lijnen naar MDF, Sociale Dienst,
Voedselbank, scholen etc. korter zijn. Ook hebben wij contact met het inloophuis De Kans.
3. Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar is de kerstpakkettenactie georganiseerd en uitgevoerd door de Diaconie en de KESA
samen. Er zijn oproepen in het kerkblad en Biddinghuizen Actueel gedaan voor het inleveren van
kerstpakketten of het storten van een gift. Hierdoor konden de pakketten samengesteld worden.
Er zijn ongeveer 29 voedselpakketten, 30 voedselbank en 141 emotionele pakketten rondgebracht.
De diaconie heeft voor het eerst zelf bij 15 ouderen die elders verblijven een bloem gebracht.
Jannie Hessels heeft als gemeentelid meegeholpen.
4. Paasgroetactie
Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie, het Boekencentrum zorgt voor de kaarten, maar het
zijn de plaatselijke diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! We delen op twee zondagen
diverse kaarten uit. Deze worden door de gemeente leden verzonden naar:
- mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International,
- gevangenen in het buitenland
- penitentiaire inrichtingen (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen).
Zo’n kaart doet goed. Niet alleen de gevangenispredikanten zeggen dat, het blijkt ook uit de reacties
van mensenrechtenactivisten en -organisaties. Kijkt u eens naar deze reacties in de
achtergrondinformatie over hen. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven.
5. Gemeente stimuleren en opmerkzaam maken op haar verantwoordelijkheid t.o.v. haar
naaste.
De Diaconie verzorgt wekelijks een bos bloemen, die na afloop van de kerkdienst door een
gemeentelid bezorgd wordt bij een inwoner van Biddinghuizen. Hiermee wordt de gemeente actief
betrokken bij het omzien naar de naaste. De Diaconie is dankbaar voor deze inzet.
Wij zijn als Diaconie blij, als ook vanuit de gemeente namen genoemd worden voor de bloemengroet.
Elke week wordt met zorg en aandacht bekeken, wie er in aanmerking komt voor de bloemengroet.
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Desondanks is het niet altijd te voorkomen, dat mensen teleurgesteld zijn, als zij geen bloemengroet
ontvangen. Wij als Diaconie zijn ons daar bewust van en hebben dit jaar dan ook de bloemengroet
uitgebreid. Echtparen die 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn of leden die 90, 95 of 100 jaar worden krijgen
persoonlijk een bosje bloemen. Dit gaat buiten de zondagse groet om. Diaconie leden bezorgen deze
bloemen.
Elke eerste zondag van de maand staan er lege kratten achter in de kerk, die gevuld worden door de
gemeenteleden met goederen zoals koffie, thee, soep, waspoeder, tandpasta etc.
Deze actie krijgt steeds meer bekendheid en we mogen dan ook elke keer volle kratten bij een
dankbare voedselbank afleveren.
Hiermee steunen wij de voedselbank Dronten
Mattie en maatje project samen met pastoraat. Corrie Foppen is afgevaardigde van de diaconie in de
werkgroep. Elkaar helpen, iemand een bezoekje brengen, samen iets leuks doen! Mensen bij elkaar
brengen is het doel, iets voor elkaar betekenen,
6. Gezamenlijke diaconieën
Er is structureel overleg met diaconieën van alle kerken uit de gemeente Dronten en de KESA van de
Parochie. Ook in dit overleg is het een bron van zorg, dat de armoede toeneemt en de overheid
terugtreedt en taken overhevelt naar de burgerlijke gemeente.
7. Eredienst
Naast de vergaderingen en verschillende activiteiten hebben de leden van de diaconie zorg gedragen
voor het collecteren tijdens de eredienst en het gereed maken van de tafel voor de viering van het
Heilig Avondmaal.
Het werk dat wij doen kunnen wij alleen doen in het besef dat wij het samen met de gemeente doen
en dat wij allen geroepen zijn tot het dienen van God en onze naaste.
Rita Jochemsen
Secretariaat Diaconie

7.6 ZWO
Algemeen
De samenstelling van de werkgroep is het afgelopen jaar veranderd. Klasiena Schoneveld is
geëmigreerd naar Spanje. Jan Post zal vanaf september 2016 lid van de werkgroep worden.
De voorzitter van de werkgroep is tevens diaken en neemt dan ook deel aan de diaconie- en
kerkenraadsvergaderingen, waardoor de werkgroep goed geïnformeerd blijft.
Zendingsbusjes
De opbrengst van de zendingsbusjes was dit jaar bestemd voor het project Gambia, (Rolanda
Spoelstra), World Servants en vanaf juni 2016 is de opbrengst voor “Mensen met een Missie” (Janita
en Douwe Visser in Kenia).
Rolanda Spoelstra heeft in januari en Douwe en Janita hebben in juli een presentatie met PowerPoint
gegeven tijdens het koffiedrinken na een kerkdienst.
Zendings- en Wereld Diaconaatdienst / project Myanmar
Werkgroep ZWO heeft actief meegewerkt aan de Zendingsdienst van 1 november 2015 en de Wereld
Diaconaatdienst van 7 februari 2016. Op deze manier probeert de werkgroep de Zending en het
Wereld Diaconaat bewust dichtbij te brengen, om ons te herinneren aan onze christelijke opdracht:
omzien naar onze naasten dichtbij, maar ook veraf. Tijdens de kerkdiensten werden onderdelen van
het project Myanmar gepresenteerd. De collectes waren bestemd voor Myanmar.
In de foyer hangt een prikbord waarop steeds wisselende informatie staat over het project van Kerk in
Actie: Myanmar.
9

Acties voor Myanmar
In het najaar 2015 hebben we een bloembollenactie gehouden en in juni is er een open tuinen- en
hobbyavond georganiseerd. Beide opbrengsten waren geheel bestemd voor het lopende project in
Myanmar.
40dagentijd
Dit jaar heeft Werkgroep ZWO weer de coördinatie op zich genomen van de 40dagentijd. Er was
overleg met verschillende werkgroepen o.a. de diaconie, kinderkerk, WVT, bloemengroep. Het thema
was dit jaar: “Zet een stap naar….”.
Werkgroep ZWO en Diaconie hebben dit jaar weer besloten om in de 40dagentijd te collecteren voor
de 6 campagneprojecten. Hierbij ondersteunen zij het wereldwijde werk van Kerk in Actie.
Werkgroep ZWO heeft aan het begin van de 40dagentijd de spaardoosjes met een begeleidende brief
uitgedeeld, zodat de gemeente tijdens de 40 dagen kon sparen voor een door ons uit te kiezen project
van de 40dagen projecten. De spaardoosjes zijn op eerste paasdag weer ingezameld.
Tijdens de 40dagentijd heeft de werkgroep de informatie over de collectes, die voor Kerk in Actie
bestemd waren, verzorgd d.m.v. stukjes in het kerkblad, beamer en de GemeenteFlits. Ook tijdens de
kerkdiensten was er een korte toelichting d.m.v. een filmpje.
Huis aan huis collecte
Werkgroep ZWO heeft, met behulp van de diaconie, de jaarlijkse “Huis aan Huis” collecte verzorgd
v.w.b. de voorbereidingen. De collecte was bestemd voor het werelddiaconaat en voor de zending.
Afvaardiging
Enkele werkgroepsleden hebben de landelijke diaconale dag in Utrecht en 2 classisavonden in
Swifterbant bezocht. Op de 2e classisavond hebben wij een PowerPoint presentatie gegeven over de
activiteiten van ZWO Biddinghuizen en de acties voor Myanmar. Deze PowerPoint presentatie heeft
Karel Jungheim (van Kerk in Actie) meegenomen naar Myanmar. Ook hebben we een PowerPoint
presentatie gegeven op een kerkenraadsvergadering. We hebben enkele tips gekregen om het
project Myanmar meer onder de aandacht te brengen bij de gemeenteleden.
Website
Op de website van onze gemeente heeft Werkgroep ZWO een eigen pagina. Activiteiten zoals doelen
van de zendingsbusjes en lopende acties voor het project van Myanmar werden hier bijgevoegd.
Bekendheid geven aan collectes van Kerk in Actie
Ook dit jaar heeft Werkgroep ZWO ervoor gezorgd dat de gemeente geïnformeerd werd over het doel
van de collectes, die voor Kerk in Actie bestemd waren d.m.v. een stukje in het Kerkblad, mededeling
op de beamer en in de GemeenteFlits.
De werkgroep heeft 4 x per jaar het blad “Vandaar” uitgedeeld.
Kaarten en postzegels
Het afgelopen jaar zijn er weer kaarten en postzegels ingezameld. Deze zijn ingeleverd bij Kerk in
Actie. Kerk in Actie zet de opbrengst van de verkoop in voor zendingsprojecten.
Werkgroep ZWO kan ook dit jaar weer terugkijken op een goed en actief seizoen.
Werkgroep ZWO 2016
Bert Oost
Marie Menkveld
Jan Post (vanaf september 2016)
Cock Tijsseling
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7.8 College van Kerkrentmeesters
In het jaarverslag worden de belangrijkste punten die zijn besproken weergeven per vergadering.
Vergadering 7 september:
De jaarrekening 2014 van de Voorhofcommissie is erg laat opgeleverd. Het resultaat is mooi, de PGB
hoeft slechts € 1.379 aan het tekort bij te dragen. In 2013 was dit nog € 12.860. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat er geen onderhoud meer wordt gepleegd. De inkomsten waren in 2014 erg
hoog. In de jaarrekening van de PGB werd uitgegaan van een hogere bijdrage. Het voordeel dat nu is
ontstaan wordt meegenomen in de eigen jaarrekening van 2015.
Het eigen vermogen in de Voorhofcommissie is fors toegenomen, daarom is besloten dat het tekort
voor het opknappen van het uurwerk (de voorhofdagen hebben niet het volledige bedrag opgeleverd)
ten laste van het eigen vermogen kan worden geboekt.
Tellen kerkbezoek: Gemiddeld zijn er zo'n 150-160 kerkbezoekers tijdens de ochtenddienst. De oudpredikanten scoren erg goed.
Afscheid van de heer Van de Lageweg.
Vergadering 5 oktober:
Bijdrage Voorhofcommissie wordt besproken deze kan omlaag, dit is tegen de wil van de
voorhofcommissie er wordt besloten om het huidige bedrag te handhaven.
De financiële begroting wordt besproken en goedgekeurd.
De dankdag wordt voorbereid er wordt besloten om 25% van het bedrag aan een goed doel te geven.
Vergadering 14 december:
De voorzitter heeft mevr. C Boelens bereid gevonden om zijn taak over te nemen. Cvk stelt aan de
kerkenraad voor, medio september 2016 mevr. C Boelens te bevestigen als ouderling voorzitter
kerkrentmeesters.
De voorzitter praat het CvK bij over de ontwikkelingen met het MFG2.
Het gaat de positieve kant op, de begroting voor het MFG2 is rond het is nu aan de stichting om de
financiering te gaan regelen.
Afronding Dankdag collecte:
Er is wat commentaar geweest op de dankdag brief. Telefonisch en er zijn ook gemeenteleden op het
inloop spreekuur van het moderamen geweest. Er is met de betreffende gemeenteleden gesproken.
De uitkomst is, dat we het iets anders in de brief hadden moeten formuleren. Namelijk dat er via de
diaconie 25% aan goede doelen wordt gegeven.
De opbrengst van de dankdagcollecte is 9600 daarvan wordt 25% aan de volgende doelen gegeven
middels de volgende verdeling: Stichting Jelte € 1000; Inloophuis De kans € 1000; Oranjeborg € 400.
Vergadering 4 januari
De actie kerkbalans wordt voorbereid.
Er wordt besproken hoe de pastorie moet worden opgeknapt.
Er worden weer over de vorderingen in de mfg2 fase gesproken
Vergadering 29 maart
Goedkeuring jaarstukken 2015
Jaarrekening wordt besproken er is een mooi resultaat. Dit resultaat is zonder de werkelijke cijfers van
de Voorhofcommissie. Er is de Voorhofcommissie gevraagd de cijfers op tijd aan te leveren maar dat
is niet gebeurd.
Vrijkomende rente deposito’s worden onder 2% niet vastgezet.
De vrijwillige bijdrage heeft een mooi bedrag opgebracht, hetgeen aansluit op wat was begroot.
Wel geeft de jaarrekening aan dat de collecte inkomsten dalen en dat het aantal kerkleden hard
terugloopt.
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Vergadering 23 mei
Jaarverslag Voorhofcommissie wordt besproken het resultaat valt tegen.
Er zal aan de Voorhof commissie een toelichting worden gevraagd, hoe het tegenvallende resultaat
tot stand is gekomen.
De voorzitter spreek een dankwoord voor de bewezen diensten van dhr. Oosting. Dhr. Oosting gaf
aan, dat hij het al die jaren met plezier gedaan heeft
De vorderingen van het werk in de pastorie worden besproken.

7.8 Werkgroep Eredienst
We hebben dit seizoen zes keer vergaderd. De bemensing van de werkgroep eredienst is veranderd.
Hans Aantjes en Cora van Overloop hebben afscheid genomen van de werkgroep. Als nieuw lid
mochten we ds. Margriet van de Bunt welkom heten. Cor van Dijke is nog steeds tijdelijk waarnemend
voorzitter. Verder hebben zitting in de werkgroep Roeland Oost als vertegenwoordiger van de
kinderkerk, Aaltje Timmerman heeft de taak van Cora van Overloop overgenomen en Aaltje heeft als
afgevaardigde zitting in de kerkenraad. Tijn Bouw als vertegenwoordiger van de organisten en de
beamergroep. Joke Visscher als secretaris.
Punten uit het beleidsplan voor eredienst
a) Nadenken over de vormgeving van onderdelen van de liturgie.
Vorig jaar hebben we onze klankbordfunctie vormgegeven ter ondersteuning voor predikant en
pastoraalwerker, door middel van het evalueren van bijzondere diensten. Daarnaast werden in de
voorbereidingsfase van de Kerst- en Paasdiensten verschillende gemeenteleden betrokken.
Deze manier van werken willen we ook het komend jaar continueren.
Er is een lectorengroep met instemming van de kerkenraad actief binnen de eredienst.
Het nieuwe liedboek wordt als leidend gebruikt binnen de diensten. We hebben nagedacht over hoe
we het nieuwe liedboek goed konden introduceren binnen de diensten. Tijdens de wintermaanden
wordt er op een door de weekse dag een Sing inn georganiseerd voor 50+ , waar ook uit het Nieuwe
Liedboek wordt gezongen.
6 oktober is er een gemeenteavond geweest rond het liedboek. Daarin werd ook gekeken naar
andere bundels en naar de toekomst: zijn er mogelijkheden om kerkdiensten ook op een andere
manier te begeleiden?
Verder hebben we nagedacht over de toekomst van de werkgroep Eredienst en de meerwaarde van
de werkgroep Eredienst, zoals deze nu georganiseerd is.
b) Oriëntatie op verschillende soorten kerkdiensten.
Er zijn dit jaar een Taizéviering en vier Lof in de Hof diensten georganiseerd. Ook is er een LidH
dienst gehouden in een ochtenddienst.
c) Oriëntatie op de vormgeving van kerkdiensten met het oog op jongeren en kinderen.
Ook dit jaar is er weer een School- Kerkdienst geweest. Vragen vanuit kinderkerk worden besproken.
De kinderkerk heeft een leidende rol in het kiezen van advent en 40-dagenprojecten.
d) Nadenken over de betekenis en waarde van het liturgisch centrum.
Dit punt is niet aan de orde geweest m.b.t. de MFG plannen, wel hebben we nagedacht over welke
onderdelen van het liturgisch centrum meegenomen kunnen worden naar de Deel wanneer de
avonddiensten daar standaard zullen worden gehouden. Het is nog niet geheel duidelijk welke rol het
kerkgebouw en de kerkzaal zullen krijgen in de MFG plannen. Dit blijft een punt van aandacht bij de
verdere ontwikkelingen.
e) Coördineren van een aantal projectmatige activiteiten in relatie tot de eredienst.
Het advent- en 40 dagenproject worden besproken en geëvalueerd binnen de werkgroep. Afgelopen
seizoen is het veertigdagenproject gecoördineerd door de ZWO. De coördinatie van de koren ligt bij
de werkgroep, organisatorisch zowel als financieel.
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f) Invullen van verschillende diensten en vieringen.
Er vielen afgelopen jaar 4 diensten onder verantwoordelijkheid van werkgroep eredienst. Cor van
Dijke en Karin Overwijk hebben dit jaar de organisatie van de dageraadviering voor hun rekening
genomen, ook is er weer een nachtwake georganiseerd in de nacht van witte donderdag op goede
vrijdag, in samenwerking met leden van de parochie. ( Deze activiteit valt niet onder
verantwoordelijkheid van de werkgroep Eredienst. Annelies Leendertse was op persoonlijke titel
hierbij betrokken). In de Adventstijd heeft de werkgroep een avonddienst georganiseerd.
De oecumenegroep valt qua verantwoordelijkheid onder de kerkenraad en parochieraad. Cor van
Dijke is afgevaardigde namens de gemeente.
g) Contacten met diverse sub- en taakgroepen
Van de organisten, de kinderkerk, het beamerteam, de bloemengroep zitten afgevaardigden in de
werkgroep. Afgevaardigden van de LidH diensten zijn Maarten en Rieneke Jochemsen, met hen heeft
de werkgroep 1 keer per jaar een gesprek over organisatie en verloop van de diensten.
II Organiseren van een aantal kerkdiensten o.a.
a. Een Taizé-viering.
b. Medewerking verleend aan eeuwigheidzondag
c. Een avonddienst in de adventstijd.
d. De dageraadsviering
III Coördinerende taken:
a. Overleg over eeuwigheidszondag en de adventsperiode
b. Coördinatie van koren m.b.t. kerkdiensten
IV Contacten:
a. Lof-in-de-Hofgroep. Er zijn vier diensten georganiseerd. Aan alle diensten werkte eveneens het
combo True Colours mee. Het combo verleent, op aanvraag, aan meerdere diensten haar
medewerking. Maarten en Rieneke Jochemsen zullen de LidH diensten coördineren.
b. Bloemengroep. Vanuit de bloemengroep zit Aaltje Timmerman als vertegenwoordiging in de
werkgroep. De bloemengroep zorgt ervoor dat er wekelijks een fraai bloemwerk staat. Rond
projecten en grote feesten wordt liturgisch extra aandacht besteed aan de composities en hierover
extra uitleg gegeven.
c. Kleinkoor is in oprichting.
d. Organisten. Elk half jaar komen de organisten bij elkaar om het rooster van organisten te maken.
Tijn Bouw is nu ook een vaste organist. Cor van Kooten is ziek en we hebben afscheid genomen
van Hans Aantjes. Marinus den Harder heeft toegezegd in ieder geval tot januari 2017 zijn
medewerking te willen verlenen.
e. Kinderkerk. De kinderkerk is vertegenwoordigd in onze werkgroep door een van de leden. Er is een
constructieve samenwerking op deze manier.De kinderen gaan vaak al vroeg in de dienst naar de
kinderkerk, dit omdat er dan meer tijd is voor verhaal en verwerking.
f. Beamergroep. Er wordt veel gebruik gemaakt van de beamer. Er is een actieve groep vrijwilligers
die dit rondzet.
g. Zingen in de Zomer. Zingen in de zomer is dit jaar drie maal georganiseerd geweest. Er is nog
geen coördinator gevonden. Ook dit jaar heeft Cor van Dijke e.e.a. opgezet met meewerking van
een aantal gemeenteleden. Ook deze diensten vallen niet onder verantwoordelijkheid van de
werkgroep eredienst.
h. Kosters. De kosters zijn alleen bij de vergadering vertegenwoordigd als er een bespreekpunt is.
In een seculariserende samenleving en ook gemeenschap van Biddinghuizen, is het goed om je als
kerk te richten op mensen die waarde hechten aan geloof of er meer van willen weten. Mensen die
zich in willen zetten doen dit meestal niet meer voor lange tijd. Dit vraagt om een overzichtelijke
duidelijke organisatiestructuur waarin weinig tijd nodig is om je te voegen in een werkgroep of
organisatiestructuur en meer tijd over blijft voor verbinding, inspiratie en omzien naar elkaar.
Als werkgroep hebben we samen in een goede sfeer nagedacht over en meegewerkt aan de
eredienst: de plaats waar wij als gemeente wekelijks God mogen ontmoeten in lied, woord, gebed en
symbool.
Joke Visscher
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7.9 PR-commissie
PR-commissie:
De PRcie adviseert bij informatievoorziening en publicitaire activiteiten van
de kerkelijke gemeente en helpt mee om bestaande en nieuwe
communicatiemiddelen te verbeteren en te professionaliseren.
Alle werkgroepen kunnen bij de commissie aankloppen voor advies bij publicaties, bij het schrijven
van tekst, bij het publiceren in verschillende media, maar ook voor een poster en een logo.
Organisatorisch valt de PRcie onder het scribaat.
Contact
Voor alle vragen omtrent communicatie is er één centraal e-mailadres: pr@pgbiddinghuizen.nl.
Gemeenteflits
De PRcie verzorgt een wekelijkse nieuwsbrief: de GemeenteFlits. Deze wordt op vrijdag per email
verstuurd aan iedereen die zich hiervoor via de website heeft aangemeld.
De tekst voor de GemeenteFlits mag naar redactie@pgbiddinghuizen.nl gestuurd worden.
Handboek
Voor alle werkgroepen en commissieleden heeft de PRcie een Handboek PR gemaakt. Het handboek
is als download te vinden op de website.
Agenda
De PRcie houdt de centrale agenda met alle activiteiten bij. Opgave van activiteiten graag sturen naar
agenda@pgbiddinghuizen.nl
Gerealiseerd seizoen 2015/2016
PR kerstperiode: Het scribaat levert de informatie in voor een wekelijks stukje in de media,
GemeenteFlits en Website, als afbeelding is het ontwerp van Lars gebruikt. Dit jaar zijn geen posters
afgedrukt.
Kerkbank: In samenwerking met de CVK is weer een glossy uitgegeven, ditmaal van 8 pagina’s!
Thema: Tijd voor je talent.
Dag van de Communicatie: 18 juni Jammer genoeg was alleen Gerda in de gelegenheid om naar de
Dag van de Communicatie te gaan. Altijd weer een inspirerende bijeenkomst, ditmaal locatie Zwolle.
Zomercolumns: Ook dit jaar hebben weer verschillende mensen een stukje geschreven voor de
GemeenteFlits in de zomerperiode.
Website: De website is op gezette tijden op actualiteit nagelopen. Samen met Syberen is nagedacht
over een handige weergave van de agenda.
Kaart en Folder Diaconie: Met de diaconie is nagedacht over de publiciteit voor de activiteiten van de
Diaconie. In het voorjaar is de kaart ‘Niemand kan alles doen, iedereen kan iets doen’ verspreid.
Mattie en Maatjesproject: De PR_cie is in een overleg aangeschoven voor tips en afstemming.
Communicatie scribaat De behoefte aan meer en structureel overleg met het scribaat is met het
scribaat besproken. Hoewel de wenselijkheid erkend en gedeeld wordt, is het mede door
omstandigheden helaas niet voldoende gerealiseerd. Dit blijft een punt van aandacht en zorg.
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7.9 Werkgroep Jeugdvorming
De Werkgroep Jeugdvorming (WJV) is in het seizoen 2015 – 2016 weer
druk geweest. Op veel vlakken is er gewerkt voor de jeugd van onze
gemeente.
Als WJV hebben we een zestal vergaderingen gehad. Daarnaast werd er door de groepen die onder
de WJV vallen ook regelmatig vergaderd. De jeugdouderling bezocht ook de
kerkenraadsvergaderingen waar zij het werk voor de jeugd promoten, uitleggen en daar waar nodig
de vinger aan de pols leggen waar het de aandacht voor kinderen en jongeren betreft.
Ook hebben wij als WJV een presentatie bij de kerkenraad gehouden van alles wat wij eigenlijk doen
en waar wij voor staan.
Doordat de WJV samengesteld is uit vertegenwoordigers van diverse subgroepen, is het
seizoensverslag van de WJV niet volledig, dit beschrijft slechts het overkoepelend geheel. Vanuit de
Kinderkerk, Jeugdkring, Refresh en Joy4Kids wordt een eigen verslag aangeleverd. Dit als een
verantwoording voor de gemeente wat er in het afgelopen seizoen aan activiteiten is ontplooid.
VILT waarden:
In het seizoen 2015-2016 zijn wij als werkgroep verder gegaan vanuit VILT waarden. Waar staan we,
wat doen we, hoe doen we dat en hoe zouden we het willen doen. We kwamen tot de conclusie dat er
binnen onze gemeente veel gedaan wordt voor de jeugd/jongeren, maar dat we ook nog een groot
aantal jongeren niet bereiken. Hiervoor is in het vorige seizoen het JOP-traject opgestart. Inmiddels
zijn we hier mee verder gegaan. Een aantal groepen heeft samen met JOP gekeken naar bijvoorbeeld
creatieve werkvormen of catechesemateriaal. Ook is er tijden het seizoen regelmatig nagedacht over
hoe nu verder in het JOP-traject. Wij staan nog steeds voor de essentie die wij met elkaar hebben
bedacht: Wij, het jeugdwerk van de PG Biddinghuizen, laten jongeren de liefde van Jezus
ontdekken en ervaren. We hebben ook een aantal beloftes gedaan in het JOP-traject. Gedurende
het traject is gebleken dat niet alle beloftes goed uitvoerbaar zijn binnen de verschillende groepen,
maar er wordt wel nagedacht en voorbereid met de beloftes in het achterhoofd.
Verdere activiteiten in seizoen 2015-2016:
Ook in dit seizoen zijn er veel activiteiten ontplooid onder de vlag van / door de WJV. Een greep
hieruit is:
- Er is gedurende het seizoen een aantal jeugddiensten georganiseerd. Deze terugkerende
activiteiten zijn voor de gemeente een zichtbaar stuk jeugdwerk. Veel jongeren draaien actief mee in
de organisatie.
- Er is ook dit seizoen gewerkt met een gecoördineerde jaarplanning van het jeugdwerk. Hierop
werden alle activiteiten van het jeugdwerk vermeld. In het kerkblad is ook een jeugdwerkagenda te
vinden. Belangrijk blijft om tijdig aandacht te vragen voor de activiteiten middels e-mail, beamer,
kerkblad, website kerk en daar waar mogelijk andere lokale / regionale media.
- Na de examens zijn alle kandidaten die ons bekend waren bezocht met een felicitatie of
troostpresentje.
- Namens de WJV hebben de World Servants jongeren een attentie ontvangen bij de uitzwaaidienst.
- Connect is een op zichzelf staande gespreksgroep geworden. De groep is zo hecht dat wij en zij het
aandurfden om zelf een planning te maken en de bijeenkomsten voorbereiden.
- Refresh is opgestart als opvolger van Connect. Een nieuwe groep o.l.v. Lars Esselink en Anneke
van Dieren.
- Ook dit jaar is er weer een KerstVoetTocht geweest. Deze activiteit is niet door de WJV voorbereid,
maar viel ‘vroeger’ wel altijd onder onze werkgroep. De toekomst hiervan is op dit moment nog
onduidelijk, te meer omdat nog niet duidelijk is hoe de kerstperiode gestalte gegeven gaat worden.
- In de zomer zijn er weer jongeren op pad geweest met de World Servants. Ook dit is iets wat
geheel zelfstandig draait.
- Helaas ook dit jaar geen VoorhofVakantieClub. Door gebrek aan vrijwilligers binnen de werkgroep
is besloten de VVC af te gelasten. Hoe jammer we dit ook allemaal vinden, het was helaas niet
mogelijk om dit op een goede manier op te zetten. We moeten misschien nadenken over een andere
invulling hiervan.
- In samenwerking met basisschool De Tamarisk is er jaarlijks een excursie voor groep 6 waarin
uitleg wordt gegeven over verschillende aspecten van de kerk (koster, dominee, organist, jeugdwerk).
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Deze is in de vacante periode niet geweest. Wel is er een schoolkerkdienst georganiseerd. Een
mooie dienst waarin school en gemeente een mooie eenheid vormden.
- De basiscatechese is een niet meer weg te denken activiteit voor kinderen van groep 8 en de
brugklas.
- Voor de jeugdkring is meer leiding gevonden, de groep is nog een beetje zoekende naar hoe ze de
seizoensopzet graag willen, maar jeugd is enthousiast over de avonden.
- De Joy4Kids zaterdagen zijn goed bezocht. We merken dat de oudere kinderen minder komen. Nu
ook koffiedrinken voor ouders, zodat we ook met hen in gesprek kunnen over bijvoorbeeld vragen die
met het geloof te maken hebben.
Samenstelling
- In het seizoen 2015-2016 bestond de WJV uit de volgende personen:
Jan van Dieren
jeugdouderling
tevens voorzitter
Daniëlle Commandeur
jeugdmedewerker
jeugdpastoraat
Lars Esselink
afgevaardigde Refresh en World Servants
Gerald Verschuur
voorzitter jeugdkring
Gert Polinder
afgevaardigde van Joy4Kids
Karin Schaap
secretariaat, tevens afgevaardigde VVC en basiscatechese
Bettie Persoon
vertegenwoordiger kinderkerk
- Op uitnodiging indien nodig aanwezig bij de vergadering:
Janneke Buitenga
coördinatie oppas
Allard Stuifzand
penningmeester
Jan Post
vertegenwoordiger World Servants (gedeelte van het seizoen)
- vacatures:
Op dit moment is er vooral behoefte aan extra mensen voor de Refresh groep. Ook bij de VVC en de
basiscatechese zouden mensen bij mogen komen.
Werkers in het kinder- en jeugdwerk:
In het seizoen 2015-2016 waren onder andere actief: Oppassers, Kinderkerkvrijwilligers,
Jeugdkringleiding, Basiscatecheseleiding, Connect-werkers, World Servants coördinatie, kernteam en
vrijwilligers Joy4Kids
Conclusie
De WJV – en iedereen die onder deze paraplu valt – doet met veel enthousiasme haar werk in onze
gemeente en dorpsbreed. Ook al lopen we tegen beperkingen in menskracht en bezoekers aan, wij
constateren wel dat er binnen onze gemeente veel mensen actief zijn voor de kinderen en jongeren
van onze gemeente. En dat de gemeente het jeugdwerk een warm hart toedraagt.
Ook in het nieuwe seizoen zetten wij met ons allen de schouders weer onder het jeugdwerk.
Karin Schaap
Secretaris WJV Prot. gem. Biddinghuizen
Oktober 2016
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7.11 Kinderkerk
Leiding.
De leiding van de kinderkerk is het jaar met zes personen geweest,
waarvan drie leiding de bovenbouw en drie personen de onderbouw.
De leiding van dit jaar was: Bettie Persoon-Tijsseling (voorzitter), Karja van Dijk (secretaresse), Liset
Klompe (penningmeester), Plonie Keijzer, Roeland Oost (afgevaardigde naar Eredienst) en
Gerjanneke Polinder.
Vergaderingen.
We hebben als gehele leiding vier maal met elkaar vergaderd. Daarnaast zijn er door kleine groepjes
vergaderingen geweest om speciale diensten of projecten voor te bereiden. Aangezien we geen vaste
predikant hebben gehad dit jaar, was er geen dominee aanwezig bij de vaste vergaderingen. Bij de
speciale diensten was de predikant van dienst waar mogelijk bij de vergaderingen.
Groepen.
We hebben het gehele jaar in twee groepen gedraaid: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 7. Soms kwam
het voor dat we alle kinderen bij elkaar deden omdat we een gezamenlijke verwerking hadden. We
hebben het gehele jaar een groot aantal kinderen gehad variërend van 6 tot 30 kinderen in totaal.
In de zomerperiode hebben we in één groep gedraaid.
Speciale activiteiten bij diensten:
September
* Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers: de kinderen hebben hen een verwerking
gegeven om ze kracht toe te wensen bij hun nieuwe werk in de kerk.
* Oecumenische dienst: voorbereid door de leiding van de kinderkerk.
November
* In de kinderkerk aangesloten bij de ‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’.
Aantal kinderen heeft kaarsen aangestoken tijdens het oplezen van de namen van de
overledenen.
December
* Adventsproject: ‘Hoe laat is het?’. Dit project is in samenwerking de Kindernevendienst van Dronten en Swifterbant voorbereid.
* Kerstavond: ‘Raakt God jouw hart?’.
* Eerste Kerstdag: kinderkerstfeest in de kinderkerk.
Januari
* Oecumenische dienst, voorbereid door de Kind en Woorddienst.
Feb./Mrt
* Het 40-dagen project: “Zet een stap naar…” i.s.m. ZWO, bloemengroep en de
organisten. Daarnaast is het project samen voorbereid met de Kindernevendienst van
Dronten en Swifterbant. Eén zondag is een fruitboer komen vertellen over het groeien
van bomen.
April
* Palmpasen: We hebben de palmpasen stok voor het eerst tijdens de kinderkerk
gemaakt.
* Eerste paasdag: afsluiting van het 40-dagen project. De kinderen hebben een
paasstukje gemaakt.
* Gezinsdienst: ‘Doe niet zo flauw’ door dominee Sjoerd Bakker.
Mei
* Afscheid genomen van pastoraal werker Jolanda Aantjes: Kinderen hebben een vaas
met handjes gemaakt.
Juni
* Eerste Pinksterdag: de kinderen hebben een presentje gemaakt voor de mensen die
belijdenis hebben gedaan: kaart met duif en een mooie boodschap.
* De overstapdienst voor groep 7: 6 kinderen zijn overgestapt. Dit jaar was de
overstapdienst gecombineerd met de afsluiting van het jaarthema.
Juli
* Intrededienst van nieuwe dominee: we hebben een bord met schapen cadeau
gegeven met weetjes over de kinderkerk om de kennis te maken. Kinderen hebben dit
gepresenteerd in de kerk.
Verder hebben we bij elke doopdienst de ouders van de dopelingen een door de kinderen versierde
duif en een boekje met liedjes en kindergebeden aangeboden.
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Verandering.
We zijn gaan werken met ‘Vertel het maar’. Dit is allen goed bevallen en we hebben na de evaluatie
(met moderamen) besloten deze methode te blijven gebruiken.
We hebben dit jaar het JOP-traject geëvalueerd. Als kinderkerk hebben we gezocht waar onze
behoefte in scholing ligt. We hebben gekozen voor een cursus ‘werkvormen’.
Betrokkenheid bij werkgroepen.
Vanuit de kinderkerk zit er een afgevaardigde in de werkgroep W.J.V (Bettie).
Tevens zit er een afgevaardigde van de leiding in de werkgroep Eredienst (Roeland).
Tot slot
Ook dit jaar mogen we met voldoening terug kijken op wat we met z'n allen voor de kinderkerk hebben
mogen doen. Het aantal kinderen is positief: er komen genoeg kinderen om in twee groepen te blijven
draaien. Elke dienst dit jaar hebben we erg veel kinderen gehad. Dit is verheugend nieuws. Ook
hebben we leuke, uitdagende verwerkingen voor de kinderen bedacht, zoals: schilderen, figuren
maken van ijzerdraad, marionet enz. Ook tijdens de projecten waren er veel kinderen. Hierdoor blijven
niet alleen de kinderen, maar ook de leiding enthousiast.
Het is de bedoeling om de kinderen de verhalen uit de Bijbel te vertellen en het geloof en de beleving
die wij mogen ervaren aan hen door te geven, zodat ze de liefde van God aan ons mogen leren
kennen.
Karja van Dijk
Secretaresse Kinderkerk

7.12 Joy4Kids
Elke laatste zaterdag van de maand hebben we van
september 2015 – juni 2016 (met uitzondering van december
2015) een Joy4Kids avond georganiseerd. Tijdens deze avonden willen we kinderen in de leeftijd van
4-12 jaar op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het evangelie. We doen dit aan de
hand van een thema, welke elke maand anders is. In dit thema komen bijbelverhalen aan bod of
spreken we over Jezus en God.
Naar een Joy4Kids avond komen per keer ongeveer 50 kinderen. We hebben inmiddels een vaste
groep vrijwilligers die deze avond de kinderen begeleiden. Alie van Woerden spreekt de vrijwilligers
en zorgt er voor dat er elke avond voldoende hulp aanwezig is. De avond wordt geleid door Corien
Deetman en Bettie Persoon en via de beamer ondersteund door Sven Post. Corien en Bettie zorgen
er voor dat de avond 1 geheel wordt en gaan het gesprek met de kinderen aan rond het thema. Ook
dragen zij zorg voor de verwerking, zowel in de voorbereiding voorafgaand aan de avond, als op de
avond zelf.
Door een toneelgroep, bestaande uit een enthousiaste groep jongeren en begeleid door Lambert
Deetman, Gert Polinder en Wilianne van Dijk, wordt elke maand een toneelstuk ingestudeerd. Het
toneelstuk vormt het centrum van de avond en de kinderen kijken hier erg naar uit. De boodschap die
we in dit toneelstuk uit willen dragen, wordt ondersteund door de muziek die we maken en de
verwerking die hierna volgt. De muziek wordt ingestudeerd en uitgevoerd door een band, onder
leiding van Maaike Post. Het zijn herkenbare, christelijke liedjes. Na het toneelstuk volgt de
verwerking, waarmee de boodschap van de avond nog meer handen en voeten krijgt.
Twee avonden hebben we afgeweken van dit ‘standaard’ programma. In maart hebben we een
gastoptreden gehad van Kindertheater Knettergek. De laatste Joy4Kids, in juni, hebben we afgesloten
met een speurtocht.
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Er is aandacht geweest voor de Joy4Kids avonden in verschillende kranten, via posters bij de winkels
en door flyers verspreid over de basisscholen van Biddinghuizen. Anno Jochemsen maakt de posters
en flyers. Annemarie Vlaanderen zorgt voor de verspreiding en schrijft de stukjes voor de media. De
aankondigingen gaan ook naar Anya Scholten van de parochie. Zij deelt de aankondiging binnen de
parochie. Tenslotte is het afgelopen seizoen ook contact geweest met de evangelische gemeente en
wordt bekeken op welke manier we elkaar kunnen ondersteunen.
Joy4Kids wordt georganiseerd door een kerngroep. Elk lid van de kerngroep heeft een taak, zoals
onderstaand omschreven.
Corien Deetman
Lambert Deetman
Gert Polinder
Alie van Woerden
Ton Junte
Annemarie Vlaanderen

Voorzitter, presentator
Toneelgroep
Toneelgroep, WJV
Notulist, vrijwilliger
Decor
PR

7.13 Basiscatechese
Ook het afgelopen seizoen hebben wij met veel plezier met de jongeren uit groep 8 en de brugklas
gepraat over ons geloof, de dingen die in de wereld gebeuren, maar ook gewoon gezellig gekletst.
Om de week kwamen we bijeen van september tot juni.
Dit seizoen hebben we vooral gekeken naar waar de kerkdienst over ging of wat er in de wereld
gebeurde, dit hebben we gebruikt tijdens de basiscatechese. Zo keken we bijvoorbeeld de ene keer
Kerst met de Zandtovenaar, de andere keer hebben we gepraat over vluchtelingen en hoe we het zelf
zouden vinden als we vluchteling waren. Ook de verschillende terroristische aanslagen werden
besproken.
We proberen ook de kinderen meer te laten zien van de kerk en onze gemeente, wat zijn de kleuren
van het kerkelijk jaar en waar staan ze voor of hoe ziet een dienst er uit en waarom.
We lopen een eindje met de jongeren mee op hun levensweg en hopen ze te helpen bij het vinden
van hun weg, vooral ook in en met hun geloof.
Elke bijeenkomst wordt begonnen met een gedicht, een lied of een bijbellezing. Ook wordt er een
kaars aangestoken, om zo ook het licht van God bij ons te hebben.
Na de opening wordt er op verschillende manieren nagedacht over een thema, als afsluiting doen we
meestal een spel o.i.d. We weten natuurlijk nooit hoe lang een dienst duurt, vandaar dat we echt het
serieuze gedeelte afsluiten en dan iets ´leuks´ gaan doen, tot de kerk uit is.
Aan het einde van het seizoen, zijn we gezamenlijk naar de overstapdienst van groep 7 gegaan om
hen welkom te heten voor het volgende seizoen en hebben het seizoen met elkaar afgesloten met
gekke cadeautjes en patat eten. Dit hoort inmiddels bij de traditie van de basiscatechese.
Wij kijken terug op een goed seizoen met mooie gesprekken en hebben het idee dat wij de jongeren
die aan ons toevertrouwd waren een beetje op weg hebben geholpen op hun levensweg.
Hartelijke groet,
Karin Schaap en Heidie Mulder
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7.14 Jeugdkring
Afgelopen seizoen hebben we zoals afgesproken een jeugdkring plan
geschreven. We zijn daarmee ook op de avonden gaan werken en dit
bleek een goed houvast voor de leiding om mee te werken.
Aan het eind van het seizoen hebben we het plan met de leiding
geëvalueerd en het plan aangepast waar dat nodig was.
Net als voorgaande jaren hebben we iedere vrijdag avond gedraaid met uitzondering van de
vakanties. We hadden een enthousiaste groep die wel in de loop van het jaar kleiner werd, gemiddeld
toch zo een 6a8 kinderen per avond.
We hebben verschillende thema avonden en erop-uitjes gehad. Aan het begin van het jaar met
refresh om de overgang als er kinderen van jeugdkring af gaan kleiner te maken en omdat het
gewoon gezellig is. Helaas is er minder van gekomen dan we hadden verwacht en gehoopt.
Aan het eind van het seizoen zijn er 4 van de 9 leiding weggegaan. Dit laat een groot gat achter wat
we tot nu toe niet hebben kunnen dichten. Dus ook via deze weg … we hebben leiding nodig!!
Rieneke Jochemsen

7.15 Refresh
Afgelopen seizoen was het eerste seizoen van Refresh, de navolger van
Connect. Aan het begin van het seizoen is er een brede oproep aan jongeren
gedaan d.m.v. een uitnodiging die wij als leiding persoonlijk bij jongeren
hebben langsgebracht. Hieruit is uiteindelijk een groep ontstaan van 10
jongeren in de leeftijd van 15 à 16 jaar.
Eens in de twee weken hebben we een avond georganiseerd, afwisselend tussen serieus en ‘fun’.
Een ‘funavond’ bestond uit een goede film kijken, bowlen of gezellig bordspellen met elkaar spelen.
De jongeren zijn eens in de twee weken uitgenodigd via WhatsApp. Iets wat voor deze doelgroep het
beste aansluit. De meeste avonden zijn bij ons als leiding thuis, omdat we hebben gemerkt dat deze
opzet goed werkt en zorgt voor een vertrouwde omgeving.
De jongeren zijn soms nog wat speels in hun gedrag en mede daarom hebben we ervoor gekozen om
“serieus” met “fun” af te wisselen. Elke serieuze avond bestaat uit een vaste drie-eenheid, namelijk:
ontmoeting, geloofsverdieping en spel.
Ontmoeting: De avond startte vanaf 20:15u, waarbij wij, en de jongeren, elkaar ontmoeten, gezellig
bijpraten en interesse in elkaars leven tonen.
Geloofsverdieping: Aan de hand van een, bij de leeftijd passend, christelijk thema besproken we
met elkaar hoe je in het leven staat en hoe persoonlijk geloof dit beïnvloed of kan versterken. We
hebben gewerkt met “Denkstof”, een programma van de EO speciaal voor wat oudere jongeren. Dit is
een uitdagend programma met pittige vragen, een Bijbellezing en een inspirerend filmpje, waarbij de
jongeren uitgedaagd worden om hun geloof meer vastigheid in hun leven te geven. Bidden en samen
zingen vanuit een Opwekkingsbundel zijn daarnaast vaste elementen.
Spel: Elke keer besloten we de avond door het spelen van een groepsspel. Een avond eindigde
meestal rond 22:00u.
Omdat de jongeren zeer divers zijn qua, spanningsboog, (sociale) achtergrond en geloofsovertuiging
is het zeker in het begin van het seizoen hard werken geweest. De jongeren durfden nog niet op
elkaar te vertrouwen, voornamelijk jongens die tussendoor veel grapten, waardoor het soms moeilijk
was om een groepsgevoel te creëren. Toch zijn de jongeren zeer trouw gekomen, ook diegenen
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waarvan we hadden verwacht dat ze zouden afhaken. Waar ze zelf nog niet zien dat ze een groep
zijn, zijn ze dit eigenlijk toch al wel, maar is er ook zeker nog ruimte voor progressie. Door de soms
korte spanningsboog is het op de serieuze onderwerpen schakelen geweest. Soms ging het heel erg
goed en soms ook gewoon totaal niet. We hebben het stapje-voor-stapje benaderd en dit heeft zijn
vruchten afgeworpen. Jongeren durven vrijer te spreken over geloof en naar mate het seizoen is
gevorderd kwamen gesprekken ook beter op gang.
Anneke van Dieren & Lars Esselink

7.16 Connect
Vrijdagavonden
Iedere vrijdagavond is er een avond georganiseerd door een van de
jongeren. Het onderwerp wat die avond centraal stond werd gekozen door
de jongeren zelf.
Elke avond was anders. We hebben spelletjes gedaan, gepraat en gelachen. Ook wordt er een deel
uit de bijbel voorgelezen, dit gebeurden uit verschillende vertalingen.
Na een connect-avond wordt er gezamenlijk nog gepraat over de dagelijkse bezigheden met een
hapje en een drankje.
Kerstdiner
Rond de kerst hebben we met zijn alle gezellig gegeten. De afspraak was dat iedereen iets mee zou
nemen. Op WhatsApp werd besproken wie er voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht mee zou
nemen.
De avond zelf werd gehouden bij de familie Polinder thuis. Daar zaten we met ong. 15 man aan 1
tafel. Eerst kwam het voorgerecht op tafel en zo verder. Een geslaagde avond!
BBQ
In de zomer is er een afsluiting geweest door middel van een BBQ. Dit werd gehouden bij de familie
Langebeeke op de boerderij. Daar verzorgden zij het vlees en de rest nam drinken etc. mee.
Kosten
Dit seizoen zijn er geen kosten gemaakt die werden gedeclareerd.
Marjan Oost
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