Agenda en vergaderstukken gemeenteavond 29 november 2018
Datum
: donderdag 29 november 2018
Plaats
: Kerkcentrum De Voorhof
Aanvang : 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

AGENDA:
1.

Welkom door preses Dhr. Jan Klopman
Berichten van verhindering

2.

Opening door ds. Margriet van de Bunt

3.

Vaststellen agenda

4.

Begroting College van Kerkrentmeesters (zie pagina 2)

5.

Begroting Diaconie en ZWO (zie pagina 3)

6.

Genieten van onze gemeente – Laat u verrassen!

PAUZE
7.

Voortgang MFG fase 2 door mevr. Claudia Boelens

8.

Mededelingen

10.

Rondvraag

11.

Sluiting door ds. Margriet van de Bunt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seizoensverslagen van alle werkgroepen en commissies over het seizoen
2017 - 2018 zijn vanaf woensdag 21 november te lezen via de website en / of op te
vragen bij de tweede scriba via: tweedescriba@gmail.com of 06-38230298
Alleen voor niet-emailbezitters kunnen de verslagen op papier worden aangevraagd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CvK PG Biddinghuizen
Begroting 2019

Werkelijk
tm sep 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

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

9.000,00
12.000,00
9.500,00
7.500,00
107.500,00
250,00
4.000,00
2.000,00

TOTAAL OPBRENGSTEN

152.150,00

6.705,00
5.620,00
50,00
5.508,00
76.528,00
200,00
1.580,00
2.574,00

8.500,00
12.000,00
9.500,00
7.344,00
109.000,00
500,00
4.000,00
3.000,00

9.475,04
12.216,52
10.010,00
7.179,96
384,00
112.185,47
140,00
4.855,00
2.793,00

400,00

242,00

500,00

406,05

-

-

-

99.007,00

154.344,00

159.645,04

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

91.500,00
5.000,00
1.500,00
-

65.565,00
673,00
315,00
98.000,00

Huisvestingskosten
Onderhoud
Verzekeringen en vaste lasten
Overige huisvestingskosten
Bijdrage Voorhofcommissie

500,00
1.000,00
630,00
6.000,00

66.553,00

2.125,00
3.300,00
7.125,00
120,00
350,00
1.000,00
750,00

1.499,00
2.273,00
2.284,00
172,00

85.773,87
603,00
884,41
7.124,46
6.241,00

8.250,00
2.275,00
3.100,00
6.145,00
350,00
1.000,00

14.852,87
2.337,84
3.007,60
4.735,68
20,00
171,05

765,00
574,00

Activiteit- en organisatiekosten
Drukwerk en porti
2.500,00
Publiciteitskosten (incl. kerkbalans)
Kosten telefoon en internet
150,00
Bestuurs- en vergaderkosten
4.100,00
Abonnementen
800,00
Kosten ledenadministratie
950,00
Kosten administratie (incl. loonadministratie en1.750,00
controle)
Kerkrentmeesterlijk quotum
6.200,00
Afdrachten solidariteitskas
2.400,00
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)
12.000,00
Overige kosten (jubileum)
Rente en bankkosten
400,00
Onvoorzien
-

Resultaat

100.000,00

3.012,00

14.770,00

TOTAAL KOSTEN

84.437,12
1.336,75
-

500,00
1.000,00
750,00
6.000,00

998,00
2.014,00
8.130,00

Kosten werkgroepen
Kosten Eredienst
Kosten Pastoraat
Kosten WJV
Kosten VT
Kosten PR-cie
Consumptie na de dienst
Kosten kampeerweekend
Overige kosten werkgroepen

88.500,00
10.000,00
1.500,00
-

6.993,00
1.064,00

13.444,00
2.000,00
100,00
5.500,00
800,00
950,00
2.000,00
6.400,00
2.500,00
12.000,00
400,00
-

1.303,00
873,00
629,00
417,00
3.160,00
1.225,00
5.620,00
342,00
-

10.272,17
2.708,87

3.645,22
781,78
1.255,84
1.593,05
6.403,55
2.520,00
12.216,52
416,91
-

31.250,00

14.633,00

32.650,00

31.541,74

152.150,00

91.191,00

154.344,00

142.440,65

-

7.816,00
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Begroting

2019

Inkomsten
collectes
- Diaconie
- KiA
- Collecte ZWO
- HA
- huwelijks collectes
Giften
- WD
- diaconie
- vrijw zending bijdrage
kerktelefoon
zendingsbusjes
hulp in eigen dorp
rente
divers

diaconie en ZWO
resultaat 2016

resultaat 2017

begroting 2018

begroting 2019

€
€
€
€
€

6.339,00
5.447,00
5.444,00
2.128,00
343,00

€
€
€
€
€

5.106,74
5.041,89
5.156,45
2.426,30
26,25

€
€
€
€
€

6.000,00
4.800,00
5.000,00
2.300,00
200,00

€
€
€
€

5.150,00
4.800,00
4.800,00
2.300,00

€
€
€
€
€

750,00
3.427,00
3.491,00
70,00
1.574,00

€
€
€
€
€
€

1.112,45
1.578,39
3.704,71
137,50
1.407,07
190,00

€
€
€
€
€
€

500,00
1.500,00
3.800,00
150,00
1.500,00
150,00

€
€
€
€
€
€

200,00
1.250,00
4.000,00
100,00
1.400,00
150,00

€
€

101,00 €
271,00 €

93,00 €
696,31 €

100,00 €
250,00 €

100,00
250,00

sponsorkind kinderkerk €

573,00 €

454,59 €

550,00 €

500,00

29.965,00 €

27.131,65 €

26.800,00 €

25.000,00

collectebonnen
totaal inkomsten

€

uitgaven

resultaat 2016

resultaat 2017

begroting 2018

begroting 2019

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€

3.000,00
4.800,00
4.800,00
2.300,00

500,00 €

200,00

afdracht collectes
- diaconie
- KiA
- Collecte ZWO
- HA
- huwelijks collectes
Giften
- WD
- diaconie
afdracht vrijw zending bijdrage
kerktelefoon
zendingsbusjes
hulp in eigen dorp
diaconaal quotum
Vorming & toerusting "intern"
abonnementen
bloemen
kosten kerkdiensten
bankkosten
divers
collectebonnen retour
accountantskosten
sponsorkind kinderkerk
positief saldo
negatief saldo
totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.751,00
5.447,00
5.444,00
2.128,00
343,00

750,00 €
3.491,00
1.072,00
1.579,00
1.455,00
898,00
216,00
132,00
602,00

2.845,96
5.042,17
5.156,45
2.426,30
26,25

1.112,45 €

€
€
€
€
€
€
€
€

3.704,71
797,76
1.407,07
671,67
1.028,73
72,10
132,50
467,24

€
€
€
€
€
€
€
€

245,00 €
279,00 €
€
946,00 €
573,00 €
608,00
€
29.965,00 €

161,70
636,87
285,25
822,80
456,59

3.150,00
4.800,00
5.000,00
2.300,00
200,00

3.800,00
750,00
1.500,00
1.250,00
900,00
150,00
100,00
600,00

€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,00
600,00
1.400,00
750,00
800,00
150,00
150,00
600,00

€
€

250,00 €
200,00 €

250,00
200,00

€
€

800,00 €
550,00 €

500,00

-122,92
27.131,65 €

26.800,00 €

25.000,00

Terugblik ds. Margriet van de Bunt
Op de extra gemeenteavond van 27 september 2018 heeft ds. Margriet van de Bunt verteld over haar
werkzaamheden en haar uren. Voor de gemeenteavond van 29 november is dit ter informatie toegevoegd
zodat u dit nogmaals kunt doornemen. Vragen over wat ds. Van de Bunt hierin vertelt zijn reeds besproken
op de avond van 27 september jl.
Woorden van ds. Van de Bunt:

Ik heb wat dingen op papier gezet, want ik vind het belangrijk om zorgvuldig te zijn.
Na 2 jaar dominee zijn in Biddinghuizen is het goed om de balans eens op te maken.
En natuurlijk ook stil te staan bij alle mooie dingen.
Want die zijn er volop.
De Geest waait in en rond onze gemeente. Er is van alles in beweging en ontwikkeling.
Het jeugdwerk heeft een nieuwe opzet, zodat we onze jongeren ook verdieping kunnen bieden.
Waar ze zelf om gevraagd hebben.
We hebben nieuwe mensen mogen verwelkomen in werkgroepen en kerkenraad.
En er is meer goed nieuws op het gebied van vacatures. Gerjanneke Polinder is bereid om een
aantal coördinerende taken rondom pastoraat op zich te nemen. Samen zullen we aan de slag gaan
met de middengeneratie in onze gemeente.
Daarnaast zijn er nog een aantal mensen die nadenken over een taak in de werkgroep pastoraat.
We hebben als kerkenraad een mooie bezinningsavond gehad waar we stil hebben gestaan bij
gemeente zijn. Er gaat heel veel goed en er is veel om te vieren in onze kerk.
Maar het is niet verkeerd om ook eens inzicht te geven in waar de meeste van mijn uren in gaan
zitten.
Dat heeft niet tot doel dat u denkt: oh nee, onze dominee heeft het heel druk. Ik zal maar niet
bellen, haar niet lastig vallen.
Dit is zeker niet bedoeld om medelijden op te wekken, dat is totaal niet nodig.
Ik wil benadrukken dat ook al is een moderne dominee anders te werk gaat dan een dominee van
vroeger, ik toch in de eerste plaats dominee ben geworden om de gemeente te dienen. Om samen
lichaam van Christus te zijn.
Een inzicht in de verdeling van werkuren helpt om te kijken naar de toekomst.
Zoals Jan al zei: er zijn minder professionele uren beschikbaar.
De vraag is dan of de focus in mijn werkzaamheden de goede is om gemeente te zijn in de toekomst.
Of zouden er misschien andere accenten moeten komen en waar dan?

Eigenlijk een heel open vraag, waar we met u van gedachten over willen wisselen.
Gemiddeld werk ik zo’n 9 uur per dag. Dat is voor een dominee aardig nette urenbeperking.
Ik houd mijn werkuren redelijk goed in de gaten, omdat ik ook in staat wil blijven om de gemeente
te dienen. Hier ziet u een verdeling van mijn werkuren op jaarbasis.
U ziet dat er een groot deel van mijn tijd gaat zitten in het voorgaan en voorbereiden van de
eredienst. In deze verdeling zijn de uitvaarten meegerekend bij eredienst.
Voor een dienst voorbereiden mag je als predikant ongeveer 3 dagdelen rekenen.
Dat is dus ongeveer 12 uur.
Gemiddeld doe ik dat iets sneller. In ongeveer 10 uur is een dienst klaar. Begin van de week maak ik
de liturgie. Die verstuur ik. Dan is er ook nog afstemming met beameraar, organist en kinderkerk.
Die 10 uur is nog exclusief houden.
Misschien denkt u nu: dat kost wel heel veel tijd. Heb je niet nog wat liggen?
Maar zo werkt het niet. Waarover gepreekt wordt heeft te maken met de tijd van het jaar.
En daarnaast is iedere gemeente is anders, de tijd is anders, dus dan ligt er een andere nadruk in de
preek. En ik heb me zelf ook ontwikkeld. Ik preek nu anders dan toen ik als student begon met
voorgaan, 6 jaar geleden.
Voor een uitvaart mag er ongeveer 8 a 10 uur aan voorbereiding gerekend worden.
Het gesprek bij de familie duurt ongeveer anderhalf uur. Dan moeten alle praktische zaken regelen,
zoals organist, kerkinternet etc geregeld worden. De liturgie moet afgestemd worden met de
familie en uitvaartondernemer zodat deze op tijd gedrukt kan worden.
Die uren zijn ook exclusief houden.
Eigenlijk is die punt van eredienst nog iets groter. Maar qua verhouding voor het geheel maakt dat
niet zo gek veel uit.
Zo’n urenverdeling klinkt natuurlijk heel mooi. Maar het geeft maar een globaal beeld.
Alles hangt natuurlijk ook af van inspiratie.
Soms staat er binnen een paar uur een stevige preek op papier, soms is het wat getob door de week
heen.
Een ander groot deel van mijn tijd gaat zitten in het pastoraat.
U weet dat er veel veranderd is in de organisatie van het pastoraat in onze gemeente de afgelopen
tijd. Dat maakt het er misschien niet altijd even duidelijk op. Wie moet je waarvoor hebben?
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Vandaar de brief bij de septemberenvelop en ook deze avond.
Het is mooi om te zien hoe betrokken iedereen op elkaar is. Er is veel onderling pastoraat in onze
gemeente en daar mogen we dankbaar voor zijn. Even een kaartje, bij elkaar op de koffie, gebed
voor elkaar is enorm waardevol.
Even een kleine schets van de afgelopen 2 jaar.
We hebben nieuwe seniorenbezoekers gezocht, zodat alle mensen van 75 plus in principe een keer
per jaar contact hebben met iemand van de kerk.
Deze seniorenbezoekers komen een aantal keer bij elkaar per seizoen, waar er ruimte is om
ervaringen te delen en voor toerusting. Hoe pak je nou een gesprek aan?
We hebben in ieder geval een keer per jaar een bijeenkomst voor de senioren.

Natuurlijk is onze gemeente gezegend met mensen van allerlei leeftijden. Pastoraat onder de iets
jongere gemeenteleden verloopt vaak ook wat anders. Soms even een mailtje, appje, telefoontje,
wandeling.
Ik bezorg zelf heel bewust de geloofskoffer bij gezinnen. Dat is even een contactmoment.
Het liefste zou ik natuurlijk iedereen in onze gemeente eens persoonlijk spreken.
Gelukkig ontmoet ik veel van jullie tijdens de koffie op zondag of zo even in het dorp.
Maar dat traditionele huisbezoek van vroeger is helaas niet meer haalbaar.
Daarom staat er in die brief dat ik voornamelijk voor crisispastoraat ben. Dat klinkt misschien een
beetje gek. Het is een onderscheid wat veel kerken in deze tijd maken. Want bijna nergens is dat
vanzelfsprekende bezoek nog haalbaar. Al mijn collega’s hebben een lijst met namen erop liggen,
van mensen waar we eigenlijk nog heen zouden willen. Je doet nooit genoeg pastoraat.
Maar we willen er in ieder geval zijn op momenten in het leven waarop je dat wel kunt gebruiken.
Die crisis kan heel breed zijn. Je kunt je denken aan ziek worden, baan kwijt raken, geloofscrisis,
spanningen. Kortom: al die momenten waarop het leven verandert en je wel behoefte hebt aan een
luisterend oor.
Helaas weten we niet automatisch dat er iets speelt in uw of in jouw leven. Dus schroom niet om
Wim Kapteijn of mij te bellen, te mailen of aan te spreken. Ik wil nogmaals benadrukken dat we
samen gemeente zijn, dus daar hebben we u ook bij nodig. Dan komen we op bezoek.
Natuurlijk hoort bij mijn pastorale taak ook stervensbegeleiding.
Het is goed om ook de uitvaarten nog iets uitgebreider te noemen.
Bereikbaarheid is hier soms lastig bij. Het moet snel geregeld worden en er moet zekerheid zijn.
Maar regelmatig ben ik bij iemand op bezoek en wil de uitvaartondernemer een uitvaart regelen. En
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neem ik natuurlijk mijn telefoon niet op. Ook in vakanties of vrije weekenden is dat wel eens lastig.
Om dat te ondervangen denken we er over na om een soort kerkmobiel te hebben.
Een nummer waar ik naast mijn vaste nummer op bereikbaar ben. Waar ik op geappt kan worden.
Zodat mijn werkappjes niet door mijn prive appjes gaan.
Dat nummer zou dan ook kunnen blijven bestaan voor een volgende dominee.
Zoals u wel weet, werd er in de beroepingsprocedure gezocht naar een dominee met speciale
aandacht voor jeugdwerk en middengeneratie.
Dat is een van de redenen waarom ik er voor gekozen heb om het beroep naar Biddinghuizen aan te
nemen. Maar dat zijn ook de dingen waar ik heel weinig aan toe kom.
Jeugdwerk valt in dit schema onder catechese. Dat is dat licht oranje vakje bovenin.
3.6% van mijn werktijd op jaarbasis.
En dat is jammer. Niet omdat ik al het andere niet leuk vind om te doen.
Maar vooral omdat daar heel veel potentie zit van onze gemeente.
We zijn in de gezegende positie dat we jongeren hebben. Er zijn vrijwilligers met enthousiasme en
veel bezieling. Maar er blijft voor mij weinig tijd over om er inhoudelijk aan bij te dragen.
Ook op persoonlijke vorming en studie bespaar ik tijd. Dat is dat lichtblauwe vlakje bovenin.
Ik voel meer de prioriteit om bij iemand op bezoek te gaan, of iets anders te doen dan te lezen en te
studeren. Dan tijd te besteden aan mijn eigen geloofsleven.
Buiten de preekvoorbereiding mag je daar nog 2 uur per week voor reserveren.
Daar kom ik bij lange na niet aan.
Vandaar ook mijn voornemen om daar meer tijd voor vrij te maken. Ik merk dat ik het mis. Dat ik het
nodig heb om goed te blijven functioneren. Om zelf gevoed te blijven. Om vol energie en
enthousiasme te blijven.
Verder zijn vergaderingen , administratie, mail, toerusting en overige activiteiten nog te zien in dit
schema. Dat zijn wel nette posten qua uren verdeling.
Overige activiteiten is eigenlijk heel breed. Iets als initiatief nemen voor nieuwe activiteiten.
Me bezig houden met beleid. Kopij schrijven voor gemeenteflits en kerkblad.

Zo is er veel informatie over u uitgestort.
Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn, brandt maar los.

Op de volgende pagina is de urenverdeling in schema weergegeven
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Seizoen verslag van:

Pastoraat

Seizoen: 2017 - 2018

Werkgroep Pastoraat: Martin Zwarteveld, Wim Kapteijn, Peter van Woerden, Anne
Doedens, Margriet van de Bunt, Annie van Tilburg en Danielle Commandeur en Janny
Muilwijk.

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Missie Pastoraat is voor ons allereerst luisteren en omzien naar elkaar, bovendien weten wij ons
ook geroepen om Gods liefde voor de wereld door te geven aan een ieder die op onze weg
komt.
Beleidsvoornemens voor komend seizoen : Nadenken over hoe wij het pastoraat opnieuw gaan
invullen = nieuw beleidsplan voor pastoraat.

Onze concrete plannen waren:

1
2
3
4
5
6
7
8

Activiteiten
Verjaardagskaart

Doel/doelgroep
90+ jarigen

Seniorenochtend
Ontmoet je buren
(Stratenpastoraat)
Op de thee bij de
dominee

75+
Mensen die in dezelfde
straat wonen.
Hele gemeente

Kofferproject
Aandacht voor
huwelijksjubilea
Doelgroep bezoeken
Bezoekwerk
voortzetten

Jeugd t/m 13 jaar
25-40-45-50-55-60-65
jarig huwelijk
50-75 jaar

ons plan van aanpak was
Alle 90+ jarigen een verjaardagskaart met
zo veel mogelijk namen van gemeenteleden
Ochtend organiseren op 13 maart
Beginnen met Het Erf, Bakhuis, Sjees en
Koets.
2e woensdag: mensen kunnen meedenken
over eerstvolgende dienst
4e woensdag: open inloop
Zie verslag jeugdpastoraat
Een kaart brengen.
Eindverslag maken van de bezoeken

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Verjaardagskaart

2

Seniorenochtend

3
4

Ontmoet je buren
Op de thee bij de
dominee
Kofferproject
Aandacht voor
huwelijksjubilea

5
6

omschrijving
Een pastoraat lid staat bij ingang kerk op zondag om zo veel
mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de verjaardagskaart
te ondertekenen
Op 13 maart 2018 is in de morgen een bijeenkomst georganiseerd
voor en met deze doelgroep.
Dit bleek niet haalbaar.
In de loop van het jaar gestopt i.v.m. weinig / geen animo.
Zie verslag jeugdpastoraat.
Pastoraat verzorgt een kaart bij 25-40-45-50-55-60-65 jarig
huwelijk. Als mensen het willen wordt dit ook afgekondigd bij de
pastorale mededelingen tijdens de dienst en genoemd in het
Kerkblad.
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7
8

Doelgroep 50-75
jarigen bezoeken
Bezoekwerk

De bezoeken af te ronden en de conclusies op papier te zetten in
een eindverslag.
Er zijn daar waar nodig is.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
We hebben steeds meer aandacht voor de communicatie onderling en naar de gemeente toe om
alle mensen die dat nodig hebben te kunnen bereiken.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Dat er zoveel mensen actief betrokken zijn bij pastorale activiteiten binnen onze gemeente en
daar buiten.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:
Martin Zwarteveld,
Wim Kapteijn,
Peter van Woerden,
Janny Muilwijk,
Anne Doedens,
Margriet van de Bunt,
Annie van Tilburg,
Danielle Commandeur,
Liset Vollebregt

doelgroep 75+
doelgroep 50 – 75 jaar
vz werkgroep
secretaris / notulist
doelgroep 75+
ds en doelgroep 20 – 50 jaar
in- / uitschrijven van leden
doelgroep jongeren tot 18 jaar die thuis wonen
namens Umlimited aanwezig

Onze vacatures zijn:
Coördinerende Pastoraats ouderling
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Plannen: Doorgaan waar we mee bezig zijn zonder Ontmoet je buren en op de thee bij dominee.
Avond over rouwverwerking.
Ontmoetingsavond organiseren in januari.
Seniorenochtend organiseren.
Op verschillende manieren het contact tussen mensen, jong en ouder, stimuleren.
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Jaaroverzicht augustus 2017 - juni 2018
Een overzicht van de nieuw ingekomen personen, die door mij
bezocht zijn en van leden, die uitgeschreven wilden worden.
Ingekomen en een welkombezoek:
Op 1 adres heb ik een positief bezoek gebracht. Waardevol en het
wordt op prijs gesteld.
Ingekomen en een kort contact:
Bij 8 adressen was het contact kort en meestal aan de deur. Geen
behoefte aan bezoek. Wel een lijntje met de kerk houden. Soms
een verbaasde reactie: Het is voor mij onbekend dat ik lid van de
kerk ben.
Soms wonen mensen tijdelijk in Biddinghuizen. (2x)
Het contact met 1 persoon loopt via de ouderling (op verzoek).
Ingekomen en ook weer uitgeschreven:
Dit was bij 3 adressen het geval.
1 persoon woont dichterbij Harderwijk en is daar naar toe gegaan.
De anderen hebben niets met de kerk. Komen er niet.
Uitgeschreven en kort contact:
In deze periode zijn 11 personen uitgeschreven.
Een echtpaar ( belijdend lid). Vanaf 1993 niet meer in de kerk
geweest en ze missen het ook niet en kerkgang past eigenlijk niet
meer.
Verder nog 9 doopleden met ongeveer dezelfde redenen:
Kom niet in de kerk. Niet betalen aan een instituut waar men niet
komt.
Soms is men meer evangelisch gericht.
Ouders hebben me laten dopen en ik ben er niet mee bezig.

Seizoensverslag van: Jeugdpastoraat

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Onderstaande is meer wat er georganiseerd is dit seizoen, wat betreft beleid, deze zijn te vinden in
het jaarverslag van de WJV.
*In samenwerking met de Katholieke Kerk de kerststallenroute.
*Rond de examenperiode word er een presentje gebracht bij de jongeren voor en na hun examen.
*Het kofferproject voor kinderen van 4-13 jaar. (De koffer word 3 weken uitgeleend aan gezinnen
met steeds een afwisselende inhoud.)
*Koffie drinken met de ouders tijdens Joy4kids.
*Gezinsuitje boerderij op dankdag

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1

Activiteiten
Koffer informatief

Doel/doelgroep
Jeugd t/m 13 jaar

ons plan van aanpak was
Samen met dominee Margriet kofferinhoud
gekocht, geschikt voor de leeftijd4-12 jaar
getest in 2 gezinnen.

2

Avond organiseren

Ouders uitnodigen om op deze
informatieve bijeenkomst te komen.

3

Koffie drinken

4

Boerderij uitje dankdag

Voor ouders met
kinderen van 1216 jaar
Met ouders die
hun kinderen
brachten naar
Joy4kids
Gezinnen met
kinderen in
basisschoolleeftijd

De laatste zaterdag van de maand
aanwezig zijn bij Joy4kids en in gesprek
komen met ouders.
Met dankdag gezinnen uitnodigen bij 1of 2
boerderijen.

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Koffer informatief

omschrijving
Dominee Margriet brengt de koffer rond. Een gezin mag de
koffer 3 weken houden. Er zijn verschillende momenten
geweest dat ouders hun kind konden opgeven hiervoor. De lijst
bestaat op dit moment uit ongeveer 8 gezinnen. De
inschrijflijsten zullen bij verschillende diensten weer neergelegd
worden voor nieuwe inschrijvingen.
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2

Avond organiseren

3

Koffie drinken

4

Boerderij uitje dankdag

Deze avond is nog niet geweest, Daniëlle heeft contact gehad
dominee Margriet hierover, aangezien de
organisatie/meedenken fijner is om samen te doen.
Is een goede activiteit, wel lastig (en misschien ook niet
meteen noodzakelijk) om gesprekken te hebben over geloven.
Wel veel aan de scholing gehad van JOP.
Gezinnen uitgenodigd via pr in kerkblad, nieuwsbrief, beamer,
bericht via school De Tamarisk. Gezinnen konden zich opgeven
via de mail.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:

Dat er is omgezien naar deze kinderen/jeugd en hun ouders. En dat dit goed verlopen is. Er is
voldoende animo.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:

De kinderen en ouders die we met de activiteiten bereikt hebben. Het uitdragen van geloven en
alles wat daar bij hoort.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)

Daniëlle Commandeur coördinator groep thuiswonende kinderen t/m 18 jaar.
Onze vacatures zijn:

Een lid voor deze werkgroep die samen met mij dit mooie "werk" wil oppakken. Zeker hulp bij de
kerststallen-route is welkom, er waren dit jaar ruim 45 kinderen. Gestart met 3 personen, maar
uiteindelijk met 2 personen de activiteit gedaan, dit is afgelopen jaar (2017) goed verlopen maar
voor 2018 zal Daniëlle van te voren pr voor gaan maken voor meer vrijwilligers.
Zoeken van een nieuwe vrijwilliger (vanuit onze gemeente)die kan helpen met de
“eindexamenactie”. Anneke van Dieren stopt. Wilma de Vries en Daniëlle Commandeur gaan
fanatiek zoeken ( er word nu al aandacht gegeven hieraan in nieuwsflits en kerkblad)

Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:

*Met dankdag met de kinderen op bezoek bij een boerderij om de kinderen te laten zien waar we
dankbaar voor mogen zijn.
*In samenwerking met de kinderkerk jong en oud(er) elkaar laten ontmoeten. Dit kan binnen maar
ook zeker buiten de “kerkmuren”. Mogelijk in samenwerking met andere groepen binnen de kerk.
Mogelijk met andere Christelijke feestdagen ? Hemelvaart, Pinksteren, Pasen ???
*Een buitenactiviteit voor de gezinnen organiseren, waarin de gezinnen elkaar (beter) leren kennen
en ervaring rondom de geloofsopvoeding kunnen delen.
*Een avond organiseren specifiek voor ouders met thuiswonende kinderen va 12-16 jaar.
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*Kofferproject verder voortzetten, daarin de inhoud veranderen met feestdagen.
*Koffie drinken bij elkaar, 1 keer per maand na de dienst, zodat jong en oud(er) elkaar in huiselijke
sfeer kunnen ontmoeten. Er is samen met Dominee Margriet al een opzet gemaakt hoe dit aan te
pakken. Gekeken moet worden wanneer dit verder uitgediept kan worden en daarna kan worden
gestart.
Tot slot:

Er is voor opgaves voor jeugdactiviteiten een mailadres gemaakt:
jeugdactiviteit@pgbiddinghuizen.nl nu is het niet meer nodig om het persoonlijke mailadres van
Daniëlle te gebruiken.
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Jaarverslag werkgroep seniorenmiddag (september 2017 tot augustus 2018)

Dit seizoen zijn er weer 11 seniorenmiddagen georganiseerd op de derde woensdag
in de maand. Het gemiddelde aantal bezoekers was 37. Met uitschieters bij de
Paasviering(52) en de Kerst(50).
Onderwerpen dit seizoen waren o.a.: Israël; Hulphond; Biddinghuizen toen en nu;
Gambia; Sallandse boerderijen; Oostenrijk en een gezellige spel en
bingomiddag.
Na de paasliturgie is er een broodmaaltijd en na de kerstliturgie een
stamppotbuffet. Dit wordt door de gasten zelf betaald.
We moesten dit seizoen helaas afscheid nemen van 2 werkgroep leden.
11 maart overleed onze voorzitter Jannie Terhuizen
1 juni verhuisde Ludie van Gelder naar Weerselo
We zijn erg blij dat Marrie Nieuwenhuis ons team komt versterken.
Wij zijn volop bezig om de middagen voor het komende seizoen te plannen. Met een

klein budget is dit niet altijd gemakkelijk.
We moeten het doen met de vrijwillige bijdrage die de gasten na afloop in het
mandje doneren. Hiervan wordt het bloemetje op tafel, de traktatie bij het
tweede kopje koffie. het drankje met de kerst en nieuwjaar en de spreker
betaald. De vergoeding voor de spreker kan zijn: een kleine attentie; een gift
voor het goede doel waarvan ze vertellen of een bedrag wat ze zelf vragen.
Het drankje met de Pasen is betaald door Pastoraat. We zijn hier erg blij mee.

Namens de seniorenwerkgroep:
Grietje Jochemsen.

Seizoensverslag van: Unlimited

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
Voornemens:
De voornemens voor seizoen 2017/2018 waren:
 Meer in contact komen met generaties binnen de kerk en meer in gesprek gaan met
elkaar
 Meepraten op het vlak van projecten binnen de kerk
 Doorgaan zoals het nu gaat
 Schrift over welke onderwerpen behandeld zijn

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):
Activiteiten

Doel/doelgroep

ons plan van aanpak was

1

Samenkomsten

Unlimited

2

Kloosterweekend

Unlimited

Data geprikt en elk van de leden
organiseerde een samenkomst en was
gastheer/vrouw bij een samenkomst
Contact met Henk Klompe en een
voorbereidende bijeenkomst

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Diverse samenkomsten

2

Kloosterweekend

3

Kampeerweekend

omschrijving
Er zijn 10 samenkomsten geweest op zondagmiddag vanaf
16.00. Van 16.00 tot +/- 18.00 is gereserveerd om een
onderwerp te besproken, uit te diepen die ons bezighoud. Dit
varieerde van een film over geloof bekijken (The Shack) en
bespreken tot het verdiepen in andere geloven. Daarnaast is
bijvoorbeeld over bidden gesproken maar ook over hoe de kerk
ervaren wordt.
Van de groep is een groot gedeelte naar een klooster geweest
voor een andere vorm van verdieping. Hiervoor is één van de
samenkomsten gereserveerd als voorbereiding op het
Kloosterweekend samen met Henk Klompe. Tijdens het
kloosterweekend is het kloosterleven ervaren en is er over
verschillende thema’s nagedacht. Helaas kon Margriet door
haar werkzaamheden op het laatste moment niet mee.
Tijdens Unlimited is het idee voor een kampeerweekend
ontstaan. Een groot aantal van de groep heeft toen de
organisatie opgepakt en dit is een groot succes gebleken.
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Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:

We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Wij zijn dankbaar voor de ruimte die wij van de gemeente krijgen om als jongerengroep ons
geestelijke leven te verdiepen. Wij zijn ook trots op dat wij ondanks het toch drukke leven elke
maand de tijd kunnen en willen maken om met elkaar te spreken
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Rieneke Jochemsen coördinator
Maarten Jochemsen
Lars Esselink
Maaike Esselink
Liset Vollebregt
Matthijs Vollebregt
Sanne Post
Mathijs Post
Robert Wester – assistent coördinator
Margriet van de Bunt
Nienke Knoester
Ola Oost
Roeland Oost
De functie van coördinator verschuift elk jaar zodat we allemaal onze inbreng en
verantwoordelijkheid hierin hebben.
Onze vacatures zijn:
geen
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Er staan voor het seizoen 2018/2019 al 10 samenkomsten gepland. De onderwerpen worden in
het loop van het jaar gekozen. In ieder geval willen we iemand uitnodigen over een bepaald
onderwerp om op dit onderwerp verdieping te krijgen.
Wellicht komt er nog een vervolg over het kloosterweekend. Hoewel het kloosterweekend als
zeer positief werd ervaren was niet iedereen direct te porren voor nog een weekend.
Ook staat er op het programma om weer bij Laurens en Bettie langs te gaan aangezien zij al
ruim een jaar Unlimited hebben verlaten.
Helaas zijn we dit jaar niet ergens naar toe geweest. Vorig seizoen zijn we naar ‘onze Lieve Heer
op zolder, geweest. Voor komend seizoen willen we weer een uitje organiseren voor de groep
(en onze kinderen).
Tot slot:
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Seizoensverslag van: College van
Kerkrentmeesters

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij:
Claudia Boelens – voorzitter
Adriaan van Woerden - secretaris
Allard Stuifzand - penningmeester
Ben Klaassen - lid
Jan van Leeuwen – ouderling kerkrentmeester
Wout Muilwijk – lid (nieuw vanaf dit seizoen)
In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
•

Door deelname aan een landelijke workshop van PKN willen we de campagne van Actie
Kerkbalans verder verbeteren. Hiermee hopen we de daling van de inkomsten te beperken.
Financieel advies geven over de verbouwplannen.
Geldwervingscampagne voor de verbouw opzetten.

•
•

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1
2
3

Activiteiten
Actie Kerkbalans
Advisering MFG2
Geldwervingscampagne
MFG2

Doel/doelgroep
Aangeschreven
gemeenteleden
Kerkenraad/gemeenteleden
Gemeenteleden

ons plan van aanpak was
Daling van de inkomsten
beperken
Heldere doorrekening
Opzetten van campagne

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Actie Kerkbalans

2

MFG2

3

Geldwerving MFG2

omschrijving
Deelname aan een landelijke workshop van PKN en kennis
toepassen.
Doorrekening waarbij ook de actualisatie van de
onderhoudskosten van de Voorhof, gestaafd door onafhankelijk
onderzoek, is meegenomen.
Hiervoor is een speciale commissie door de kerkenraad
ingesteld.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
•
•
•
•
•

Principe-akkoord MFG2 besproken en advies geformuleerd richting kerkenraad;
Kluis aangeschaft voor brandveilig bewaren van de ledenadministratie;
Advies gegeven over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gegeven – en vervolgens
afgesloten;
Gestart met inventarisering maatregelen AVG – invoering in seizoen 2018-2019;
Concept koopovereenkomst tussen parochie en PGB laten opstellen.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:

De inzet van de vele wijklopers. Vele handen maken licht werk. Verder zijn we dankbaar voor de
huidige financiële situatie.
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Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:
Naast de namen zoals op de vorige pagina genoemd zijn, wordt het CvK voor de
ledenadministratie ondersteund door mw. Minke Sybesma en voor de administratie door Anno
Jochemsen. Daarnaast is er een grote pool van wijklopers die het CvK ondersteunt bij de
Dankdagcollecte en Actie Kerkbalans.
Onze vacatures zijn:
Ouderling kerkrentmeester. In de kerkenraad is het CvK afgelopen seizoen door 2 ouderlingen
vertegenwoordigd. Formeel moeten dit er 3 zijn.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
•
•
•
•
•

Invoering maatregelen AVG
Geldwerving/collecte digitaliseren
Beperkte versie van de Kerkbank bij Actie Kerkbalans
Grote gevers bij Actie Kerkbalans actief aansporen tot het geven van hun bijdrage via een
periodiek gift
Advisering in verdere uitwerking overeenkomsten MFG2

Tot slot:
MFG2 neemt in onze vergaderingen een aanzienlijk deel van onze tijd in beslag. We hopen op
een toekomstige situatie waarin wij als gemeente financieel geen zorgen hoeven te hebben over
ons gebouw.
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Seizoensverslag van:

Werkgroep Jeugd
Vorming

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)
Jan van Dieren (voorzitter / jeugdouderling)
Karin Schaap (secretaris)
Mathijs Post (Jeugdkring)
Karja van Dijk (kinderkerk)
Janneke Buitenga (Oppas / Refresh)
Daniëlle Commandeur (Jeugdpastoraat)
Margriet van de Bunt (dominee)
In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1

Activiteiten
Jongerenkerk

Doel/doelgroep
Tieners /
Jongeren

2

Jeugdkring

Vanaf 12 jaar

3

Refresh

Vanaf 16 jaar

4

Basiscatechese

Groep 8 +
brugklas

5

Kinderkerk

Groep 1 t/m
groep 7
basisschool

6

Oppas

Kinderen tot 4
jaar

7

Joy4Kids

Basisschool

ons plan van aanpak was
Voor deze belangrijke doelgroep de
jongerenkerk weer stimuleren en op poten
zetten
Jeugd bereiken en op een ongedwongen
manier stimuleren in hun geloof. Band
opbouwen met de jongeren
Groepsproces opbouwen, jeugd prikkelen na
te denken over het leven/hun geloof.
Jongeren laten merken dat ze gezien
worden en eventuele problemen proberen te
zien en op te lossen.
Om de week tijdens de kerkdienst jeugd een
basis bieden voor hun geloof. Hoe werkt het
in de kerk / gemeente.
Gedeelde verantwoordelijkheid met
eredienst. Tijdens de kerkdienst een eigen
kinderbijeenkomst
Tijdens de kerkdienst een plek bieden waar
de kinderen veilig kunnen spelen, zodat de
ouders naar de kerk kunnen gaan
Een informele manier om kinderen te
bereiken en te vertellen over het geloof

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Alle groepen

2

Jongerenkerk

omschrijving
Bespreken tijdens de vergaderingen waar we tegen aan lopen en
hoe wat dat op kunnen lossen. Elkaar handvatten geven om met
een goed gevoel het vrijwilligerswerk te blijven doen
Er is een aantal keer jongerenkerk geweest dit seizoen, in onze
kerk of te gast bij een andere gemeente. We merken dat deze
behoefte er zeker is, maar het soms moeilijk is hier voldoende
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3

Per werkgroep

4

Jeugdkring

aandacht aan te besteden. Dit seizoen ook nagedacht hoe we dit
anders vorm zouden kunnen geven.
Met de eigen vrijwilligers bespreken hoe de activiteiten
uitgevoerd en georganiseerd worden
Dit seizoen is gebleken dat het toch lastig blijft om voldoende
leiding bij elkaar te krijgen. Het aantal avonden is al beperkt.
Samen met de leiding, jeugdwerkers, dominee en
jongerenkerkcommissie nagedacht over een andere invulling
voor deze groep jongeren die we zo graag vij de kerk betrokken
willen houden.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Wij voelen ons elke keer weer blij dat wij kinderen/jongeren op weg kunnen en mogen helpen in
hun geloof. Wij willen ze een plaats bieden in onze gemeente, zodat de jeugd weet dat er een
veilige haven is waar ze alles kunnen bespreken met mensen die ze kunnen vertrouwen. De
WJV is een creatieve groep mensen die elkaar willen helpen om het beste in de
kinderen/jongeren naar boven te halen.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Wij zijn trots en dankbaar voor bijvoorbeeld de Paaswake welke door de jongeren van Refresh
gedaan is. Een wake die veel indruk heeft gemaakt op jeugd, leiding en betrokkenen. Wij zijn er
trots op dat we toch nog steeds de jeugd kunnen bereiken, hoewel we ons ook realiseren dat er
nog een groep is die buiten ons beeld valt. Hier willen we komend seizoen hard aan werken,
zodat de kerk niet alleen voor onze gemeente is, maar ook voor mensen die geen lid zijn van
onze gemeente.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Zie punt 1
Onze vacatures zijn:
Helaas hebben we de oppas op een aantal zondagen moeten schrappen, omdat er te weinig
vrijwilligers zijn die willen oppassen. Hier zouden we nog wel 2 of 3 mensen kunnen gebruiken.
In de nieuwe opzet voor het jeugdwerk kunnen we ook nog mensen gebruiken voor de ‘gezellige
en ongedwongen’ vrijdagavond, maar ook voor de ‘zondagen met inhoud’.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Een nieuwe opzet in het jeugdwerk, vooral voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. De eerste vrijdag
van de maand de jeugdkring vrijdag, gezellig samenzijn waar vooral de ongedwongenheid en de
gezellige gesprekken belangrijk zijn. Niet persé de nadruk op geloof / iets leren leggen, maar
vooral een band opbouwen.
Op de derde zondag van de maand de ene keer jongerenkerk en de andere keer
jeugdkringzondag. Beiden met de intentie om op een creatieve manier met het geloof bezig te
zijn.
Dit zijn de grootste veranderingen binnen het jeugdwerk.
Tot slot:
Wij zijn nog steeds erg benieuwd naar de plek die onze jongeren in mogen nemen in het nieuwe
MFG2.
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Seizoensverslag van:

Creche

Seizoen: 2017

- 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)
Het team van de creche bestaat uit een aantal gemeenteleden die 3 tot 5 keer per jaar
oppassen op de kleinste leden van onze gemeente.
In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
nvt
Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):
Activiteiten

Doel/doelgroep
Ervoor zorgen dat
het rooster
helemaal rond
komt qua
bezetting.

ons plan van aanpak was
Diverse oproepjes in het kerkblad, in de
kerk zelf.

Wij hebben dit vormgegeven door:
Activiteiten
nvt

omschrijving

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Ervoor zorgen dat het rooster helemaal rond komt qua bezetting;
Het is helaas niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Een groot deel van de eerste zondagen
van de maand is er geen creche geweest doordat we niet genoeg mensen in het team hebben.
Ook de zomermaand bieden we geen creche aan wegens tekort aan mensen.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Dat er een aantal nieuwe mensen het team zijn komen versterken. En dan we voor komend
Seizoen de eerste helft de eerste zondagen van de maand ook creche kunnen aanbieden.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Janneke Buitenga (planner)
Een aantal gemeenteleden.
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Onze vacatures zijn:
3/4 nieuwe leden zou mooi zijn om het tekort aan te vullen (en dan hopen dat er niemand
stopt).
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Blijven werven. Een actie waarbij tijdens een dienst actief hulp gevraagd werd, heeftbest wat
opgeleverd. Er zijn een aantal mensen eenmalig bereid gevonden om een keer te komen helpen
in de creche.
Tot slot:
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Seizoensverslag van:

Kinderkerk

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Missie (vanuit beleidsplan)
Jezus heeft ons liefgehad. Dit willen we aan de kinderen overdragen. Ze mogen er zijn, ze zijn een parel in
God’s hand. We moeten elkaar liefhebben. Daar praten we met elkaar over en dat hopen we uit te dragen.
We hopen dat de kinderen trouw worden in het naar de kerk gaan en ook in hun geloof. We willen ze
bijbrengen dat geloven leuk is en we hopen dat ze daar dus trouw in blijven. We werken aan ‘trouw zijn’ aan
elkaar en aan God.
De kinderen laten ervaren dat de kerk een veilige omgeving is waar ze zichzelf kunnen zijn en mogen zijn,
waar ze creatief kunnen zijn en mogen leren van God. Vooral in een tijd als deze waarin de kinderen één van
de weinige kinderen zijn die nog geloven/ naar de kerk gaan. We dragen er zorg voor dat de kinderen zich
gezien mogen voelen door ons, maar vooral door God.

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):
Activiteiten
1

2

Iedere zondag
kinderkerk

Kerstavond-viering
i.s.m. andere
commissies

Doel/doelgroep

ons plan van aanpak was

Er zorg voor blijven
dragen dat kinderen
op hun eigen niveau
Gods verhaal horen.
De kinderen laten
ervaren/ voelen/
bijbrengen dat ze blij
mogen zijn met God
en dat ze zich
gekend mogen
weten, ieder op hun
eigen unieke
manier.

Doordat de kinderen naar de kinderkerk komen
op zondagochtend raken ze verbonden met de
kerk, ze maken een deel van de Eredienst mee.
Tijdens de kinderkerk praten ze met elkaar en
raken ze met elkaar verbonden en zoeken we naar
verbinding met God.

Er zorg voor
dragen dat de
dienst
kindvriendelijk is
en deel mogen
maken van de
dienst in
letterlijke zin van
het woord, maar

Door samen te werken met verschillende
commissies wordt de dienst afgestemd op
verschillende leeftijden. Dit door ook alle
leeftijden in de dienst een taak te geven en
de dienst kindvriendelijk te houden d.m.v.
visueel materiaal.

We laten ons inspireren door de methode Vertel
het maar waar vanuit we werken. Daarnaast
zoeken we ook zelf onderwerpen en
toepassingsmogelijkheden op. We gebruiken de
actualiteit, maar laten ons vooral ook inspireren
door de kinderen en hun interesses.
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ook figuurlijk.
Een stimulans in
het geloofsleven
van het gezin.

3

Gezinsdienst

4

Overstapdienst groep 7.

5

Kennismaking groep 6
van de Tamarisk met de
kerk

6

Uitvoering projecten (o.a.)
40-dagentijd en advent)

Kinderen bewust
mee te kunnen
laten vieren met
de belangrijkste
feesten van
Christelijk geloof

7

Specifiek collectedoel voor
kinderkerk: Sponsorkind in
Ghana Kwasi + Kika

D.m.v. het
collectedoel
kinderen laten
beseffen hoe goed
we het hier in
Nederland over het
algemeen hebben
en leren te ‘delen’

Bewust stil staan
bij de stappen die
kinderen maken in
het geloof en ze
stimuleren in het
geloof.
Alle kinderen van
groep 6

Taal die kind en ouder verstaan gebruiken
en een gespreksonderwerp naar voren
brengen die in het gezin verder besproken
kan worden en herkenbaar is voor het
gezin.
Door samen met de kinderen de dienst te
organiseren en door de dienst speciaal op
hun leeftijd te richten.

Organisatie met verschillende werkgroepen
en dominee. Bewustwording van de basis
van elke groep naar voren brengen.
Leuke uitdagende verwerkingen en verhalen
en gesprekken in de kinderkerk.

Bewust kijken naar wat kinderen aanspreekt
in goed doel. Vooral Kwasi sprak aan, dus
daarom ook gekozen om nog een kind
hierbij te zoeken, dit is Isaia geworden en
Kika is daarom geen doel meer.

8

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
In vergadering eerste
half uur stil te staan bij
ons eigen geloof en
doen en laten in de
kinderkerk.

omschrijving
Door samen met de kinderkerkleiding een klein half uurtje stil te
staan bij persoonlijke kwaliteiten, hetgeen wat we de kinderen
mee willen geven, ons eigen geloof enz. hebben we meer
bewustwording willen creëren in het leiding geven aan kinderen
en onze taak richting de kinderen in de kerk. Een mooie
toevoeging waardoor we dichter bij elkaar zijn gekomen en we
de waarde van onze taak duidelijker voor ogen kregen.

2
3

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
We zijn vorig jaar mei begonnen om elke maand een kind of meerdere kinderen binnen een
gezin een kaart namens de kinderkerk te sturen, omdat zij wel een extra steuntje kunnen
gebruiken. Dit n.a.v. de bloemen groet elke week in de kerkdienst. Het kind dat een kaart krijgt
hoeft niet per definitie lid van de kerk te zijn. We krijgen leuke reacties van ook niet leden.
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We hebben aan een houtproject gewerkt. We hebben met kinderen 2 zondagen gewerkt aan een
kalender van het liturgisch jaar van hout te maken. Doel was: de kinderen maken we
enthousiaster over het onderwerp liturgische kleuren. Door langer met één onderwerp bezig te
zijn, worden ze zich meer bewust van het onderwerp en gaan ze het ook gebruiken in de
thuissituatie.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
We zijn blij en dankbaar dat er elke zondag kinderen naar de kinderkerk komen en er mooie
gesprekken naar voren komen onderling. Als leiding benaderen wij de kinderen met een open
houding wat tot gevolg heeft dat de kinderen zich op hun gemak voelen bij ons. Dit heeft tot
gevolg dat ieder zich vrij genoeg voelt om bijzondere onderwerpen aan te snijden en elkaar te
motiveren in het geloof.
Ook zijn we trots en dankbaar voor de mooie groep leidinggevenden in onze werkgroep,
waarvan ieder hun enthousiasme over het geloof op een mooie en goede manier over kan
brengen aan de kinderen.
Iets waar we ook trots op mogen zijn, zijn de leuke, uitdagende verwerkingen voor de kinderen
die we keer op keer weer mogen vinden, zoals: figuurzagen, schilderen, papier-maché, filmpjes
maken enz.
Het aantal kinderen is ook iets waar we trots op zijn. Regelmatig hebben we grote groepen
kinderen. Ook horen we regelmatig complimenten van ouders en gemeenteleden over onze
aanpak en enthousiasme van de begeleiding.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Liset Klompe: voorzitter.
Karja van Dijk: secretaresse.
Plonie Keijzer: penningmeester.
Marjan Oost: lid.
Alie van Woerden: lid.
Gerjanneke Polinder: lid.
Rosalie van Ruler: lid. (tijdelijk gestopt i.v.m. zwangerschap)
Roos Junte: lid (loopt mee om in toekomst alleen leiding te kunnen geven)
Berdien van Vliet: lid (loopt mee om in toekomst alleen leiding te kunnen geven)
Esther van den Bosch: lid (loopt mee om in toekomst alleen leiding te kunnen geven)
Onze vacatures zijn:
Extra hulp voor bij projecten
We zijn nog op zoek naar iemand die ons zou kunnen ondersteunen in het organiseren en
neerzetten van projecten en speciale diensten, zoals de 40-dagentijd, adventstijd, kerstavond,
gezinsdienst, speciaal 3 zondagenproject gebaseerd op actualiteit of creativiteit.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
- Doorgaan met het versturen van een kaart naar een kind elke maand.
- Het zou mooi zijn als we weer een 3 zondagen-project in kunnen zetten. De kinderen
genieten er zichtbaar van om langer stil te staan bij interessante onderwerpen en/of
langer te mogen doen over een verwerking en deze goed uitwerken.
- Mee blijven gaan in de tijd van de kinderen wat betreft de verwerkingen en creativiteit
hierin. Bijvoorbeeld meer social media gebruiken als social media iets is waar kinderen
interesse in hebben.
- Hopelijk kunnen de meelopende leden dit jaar alleen leiding gaan geven.
Tot slot:
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Ook dit jaar mogen we met voldoening terugkijken 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. Er zijn diensten bij dat we erg veel kinderen hebben. Dit is
verheugend nieuws. Ook tijdens de projecten waren er veel kinderen. Hierdoor blijft de leiding
enthousiast.
Het is een mooi kinderkerk jaar geweest waar we met trots terug mogen kijken op datgene wat
de kinderkerkleiding heeft kunnen betekenen voor de kinderen en andersom ook, de kinderen
veel heeft kunnen betekenen voor de kinderkerkleiding.
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Seizoensverslag van:

Basiscatechese

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)
Heidie Mulder en Karin Schaap

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
Wij hebben geen vooropgezet plan, wij kijken aan de hand van gebeurtenissen of wensen van
de kinderen wat we willen behandelen
Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1

Activiteiten
Basiscatechese

Doel/doelgroep
Groep 8 +
brugklas

ons plan van aanpak was
Om de week een veilige plek bieden waar
we met elkaar praten over het geloof en het
leven.

2
3

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Catechese

2
3

Catechese
Catechese

omschrijving
Praten over de dingen die komen kijken bij een kerkdienst en
een kerkelijke gemeente
Leren keuzes te maken en voor je mening uitkomen
Ook ruimte voor een gezellig spelletje en natuurlijk de gezellige
afsluiting na de overstapdienst

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Wij hadden dit seizoen een hele leuke club jeugd die trouw naar de basiscatechese kwam. Zr
durfden allemaal voor hun mening uit te komen en waren ook bereid om naar elkaars mening te
luisteren. We gingen respectvol met elkaar om.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
De jeugd geeft aan dat ze het fijn vinden bij ons (ook omdat ze dan niet naar de kerk hoeven),
we zijn zelfs met elkaar bezig geweest met het voorbereiden van een dienst. Wat vinden ze
belangrijk in een kerkdienst en wat willen ze liever niet.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Heidie Mulder en Karin Schaap (geven beide catechese)
Onze vacatures zijn:
Er zijn geen vacatures, al is iedereen uiteraard welkom.
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Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Een nieuw seizoen met een gedeeltelijk nieuwe groep. Dit betekent eerst even aan elkaar
wennen. We willen kijken of we met deze club daadwerkelijk een dienst kunnen voorbereiden.
We vinden het belangrijk dat deze jeugd zich gezien weet binnen de kerk en weet dat het veilig
is bij de basiscatechese.
Tot slot:
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Seizoensverslag van:

Joy4Kids

Seizoen: 2017

- 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)
Zie bijlage voor logo

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
We willen kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar op een laagdrempelige manier kennis laten
maken met het evangelie.
Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1

2

Activiteiten
Elke laatste zaterdag
van de maand Joy4Kids

Doel/doelgroep
basisschoolkinderen

gastoptreden
Misschien huifkartocht

basisschoolkinderen
basisschoolkinderen

ons plan van aanpak was
Na elke Joy4Kids evalueren en voorbereiden
voor de volgende Joy4kids.
Lambert zorgt voor toneelstuk en oefent
samen met Klarie met toneelleden, Mirjam
en Corien maken programma. Berdien
maakt beamerpresenatie, band studeert
liederen in. Klarie vraagt vrijwilligers. Pieter
en Marielle doen de PR. Ton maakt verzorgt
decor
Theater Vrolijk
Via de vader van Gert Polinder

Wij hebben dit vormgegeven door:
Activiteiten
Joy4Kids in september,
oktober, november,
januari, februari en april
2 Joy4Kids in maart
3 Joy4Kids in mei
4 Joy4kids in september
1

omschrijving
“Normale Joy4Kids” met toneelstuk, zingen met band, evangelie
vertellen en verwerking
Gastoptreden Theater Vrolijk
Lego
Vossenjacht

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Wij hebben een oproep gedaan of er mensen zijn die een toneelstuk wilden schrijven voor
Joy4Kids
Meneer Tietema en Margriet van de Bunt hebben een toneelstuk voor geschreven. Deze zijn
afgelopen seizoen gebruikt.
We zijn dankbaar voor:
Dat er elke keer kinderen kwamen die hebben mogen genieten en mogen horen over dat God
van hen houdt.
Dat God ons wil gebruiken in Zijn Koninkrijk
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Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Corien Deetman - voorzitter en programma bedenken
Lambert Deetman - toneelleider
Ton Junte – Decor maken
Marielle Steeneveld – PR
Klarie van de Steen – toneelleider
Pieter Sybesma – PR (flyer en posters)
Geen werkgroepleden, maar wel vaste taken:
Mirjam Lucassen – programma bedenken
Berdien van de Vliet – Beamer
Nicoline van Diest – band
Giel Junte – geluid
Onze vacatures zijn:
Mensen die een toneelstuk willen schrijven
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Elke maand weer een aantrekkelijk programma neerzetten, waarin God de eer krijgt.
Bijzonderheden: in september een vossenjacht, in maart een gastoptreden. Misschien het
seizoen afsluiten met ene huifkartocht.
Tot slot:
--- type hier de tekst ---
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Seizoensverslag van:

de Jeugdkring

Seizoen: 2017 - 2018

Dit zijn wij:

Mark van de Bunt,
Justin den Harder,
Sanne Post-Post
Mathijs Post

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
We willen de jeugd eens in de twee weken een leuke, gezellige plek bieden om bijeen te komen
en leeftijdsgenoten te ontmoeten, waarbij we hen als leiding het geloof en de liefde van Jezus
mee willen geven en hen die liefde laten ontdekken en ervaren. Dit willen we doen door te lezen
uit de Bijbel, door het voeren van discussies en gesprekken over verschillende
geloofsonderwerpen en ook door spellen of leuke activiteiten te organiseren waarbij (geloofs-)
waarden en normen naar voren komen.
Tenslotte zullen ook de jeugddiensten, waarbij de verschillende groepen binnen het jeugdwerk
samenwerken, ons helpen deze essentie waar te maken
Onze concrete plannen waren:

1

Activiteiten
Jeugdkringavonden

Doel/doelgroep
12-16 jaar

2

Thema-avond

12-16 jaar

3
4
5

Kerstviering
Filmavond
Slotnacht/slotactiviteit

12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar

Ons plan van aanpak was
Eens per 2 weken een avond organiseren
voor de jongeren. Hierbij wilden we het over
het geloof hebben en het gezellig maken
Een paar keer in het seizoen wat
anders doen dan de “standaard” avonden,
door ergens naartoe te gaan
“Iets” leuks organiseren rond kerst
Gewoon lekker een film kijken ter opvulling
Een nacht/activiteit om het seizoen af te
sluiten

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Jeugdkringavonden

2

Thema-avond

Omschrijving
Ongeveer eens in de twee weken hebben we een
jeugdkringavond gehad. Dat kon een lange avond, korte avond
of thema-avond (zie ook verder) zijn. Tijdens de reguliere
avonden hebben we met 2 van de leiding een onderwerp
voorbereid en daarbij een uitwerking bedacht (spel o.i.d.).
Vaak hadden we aan het begin of eind van de avond ook een
Gebedsdoos staan, waarin de jongeren een briefje konden
stoppen met iets erop waar zij voor wilden bidden. Daar is ook
eigenlijk iedere avond gebruik van gemaakt. Het waren vooral
gezellige avonden, waarbij er ook ruimte was om over
geloofsonderwerpen te praten en na te denken.
Een aantal keer hebben we wat anders gedaan dan de
standaard avonden. Dit kan een ErOpUit-avond zijn dat we een
activiteit doen (afgelopen jaar schaatsen) of een avond met
een specifiek thema. Zo hadden we een jongens- en
meidenavond, waarbij de groep gesplist werd en er in een

Seizoensverslag van…….. seizoen …….. --- Pagina 1 van 3

3

Kerstviering

4

Filmavond

5

Slotactiviteit

andere setting, gescheiden van elkaar, een onderwerp
behandeld werd. Aan het einde van de avond kwamen we weer
bij elkaar. We ervaren dat de jongeren dit erg leuk vinden om
zo nu en dan te doen. Ook hebben we nog Sinterklaas gevierd.
Afgelopen jaar hebben we een kerstdiner georganiseerd waarbij
de jongeren werd gevraagd om zelf wat te eten mee te nemen.
Ook werd de jongeren gevraagd om andere mensen mee te
nemen, dat mochten vrienden zijn maar ook ouders.
Uiteindelijk hadden we een heel diverse groep van mensen en
een assortiment aan lekker eten. Zeer geslaagd!
Soms viel er een gat van 3 weken tussen twee
Jeugdkringavonden in. Om dit gat op te vullen hebben we (2
keer) een filmavond georganiseerd. De jongeren en de leiding
namen films mee, waarna er eentje werd uitgekozen om te
kijken, onder het genot van wat drinken en chips.
Dit jaar hebben we afgesloten met een actief dagje in
Harderwijk/Biddinghuizen. Eerst hebben we een aantal
teamspellen in de oude stad van Harderwijk gedaan, gevold
door een speurtocht door de stad. Als afsluiting hebben we
gebarbecued bij Sanne en Mathijs in de achtertuin.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Afgelopen jaar hebben we om de twee weken een avond georganiseerd voor de jongeren van 12
tot 16 jaar oud. Hier hebben we geprobeerd om er een gezelloge en leerzame avond van te
maken. We hebben het over het geloof gehad en over de waarden en normen waar we ons
(volgens de bijbel) aan horen te houden. Natuurlijk blijft het daar niet alleen bij, dus hebben we
ook spelletjes gedaan en films gekeken. Ook hebben we weer meegedaan aan Sirkelslag (een
avondvullend interactief spel voor jeugdgroepen uit heel Nederland). We hebben ook
ErOpUitavonden gehad waarmee we zijn gaan schaatsen, e.d.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
We hebben gezellige en leuke avonden gehad samen met de jongeren en hebben mogen
ervaren dat de jongeren het afgelopen jaar echt naar elkaar toe zijn gegroeid.
Dat is mooi om te zien!
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Mark van de Bunt
Justin den Harder
Sanne Post-Post
Mathijs Post

(Leiding / na dit seizoen gestopt)
(Leiding)
(Leiding / na dit seizoen gestopt)
(Leiding / vertegenwoordiger in de WJV)

Onze vacatures zijn:
Nieuwe leiding, minimaal 2, liefst 4
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Door het beperkte aantal leiding dat voor het nieuwe seizoen nog over is, hebben we moeten
besluiten om het roer om te gooien. We hebben nu iedere eerste vrijdag van de maand een
gezellige avond en elke derde zondag van de maand is er een verdieping (deze wordt om de
maand afgewisseld met de Jongerenkerk).
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Op de vrijdagavonden zullen we een gezellige avond organiseren, denk hierbij aan een
spelletjesavond, filmavond of ergens heen gaan (de oude EropUit).
Op de zondagen zullen we tijdens de kerkdienst (in de ochtend) afwisselend een verdiepende
Jeugdkring of een Jongerenkerk organiseren (de Jongerenkerk wordt dan wel door de
Jongerenkerkcommissie georganiseerd). Tijdens de verdiepende Jeugdkring zullen we dieper
ingaan op het geloof. Bij de avonden en ochtenden zullen we ook “gastleiding” inschakelen. De
vaste leiding zal ook bij de avonden en ochtenden zijn als vast gezicht.
Tot slot:
We vinden het tof om te zien wat we het afgelopen jaar hebben kunnen bereiken en kijken uit
naar een nieuw seizoen, in de hoop dan ook weer vaste nieuwe leiding te vinden.
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Seizoensverslag van:

Refresh

Seizoen: 2017

- 2018

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het
zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook
als bijlage worden gestuurd)
Arnold en Janneke Buitenga (en Lars Esselink als Back up)

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
Vertrouwen binnen de groep en naar ons als leiding toe vergroten waardoor er voldoende
veiligheid is om dingen met elkaar te delen.
Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

1

2

Activiteiten
Algemeen

Doel/doelgroep
Vertrouwen
binnen de groep
en naar ons als
leiding toe
vergroten

Betrokkenheid en
verantwoordelijkheid bij
en voor Refresh

Een gevarieerd
programma
neerzetten voor
de jongeren.

ons plan van aanpak was
Doordat de meeste jongeren trouw naar de
avonden komen, is er wel een goede
vertrouwensband. Een mooie basis om op
verder te borduren. Mede door een aantal
activiteiten en opdrachten wilden we dat
bereiken (vertrouwensoefeningen,
Paaschallenge en discussies over
levensvragen).
Naast de balans van doel 3 wilden we zoveel
mogelijk draagkracht, input en
verantwoordelijkheid van de jongeren zelf.
Jongeren hebben nagedacht over sociale
activiteiten waarin Refresh iets voor
anderen kan betekenen. Hierdoor is een
goede doelen spaarpot in et leven geroepen
en worden er elke bijeenkomst 2 kaartjes
geschreven en gebracht naar
gemeenteleden.

3

Serieuze avonden en
uitstapjes/ activiteiten

Een goede balans
tussen serieuze
avonden en
ontspanning.

Tevens hebben een aantal jongeren zelf een
avond voorbereid.
Beide zijn belangrijk.

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Serieuze avonden

omschrijving
Diverse onderwerpen. Steeds de vertaling gemaakt naar de
maatschappij en hoe je als goed Christen daarin soms andere
keuzes maakt dan de gemiddelde doorsnee mens.
Dit soms ook in spelvormen:
 een variant op ‘bierpong’ met opdrachten/ vragen voor
het rivaliserende team als er gescoord werd.
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2

Filmavonden

3

Kerst in de Vesting

4

Kerstdiner

5

Uitjes buiten de deur

6

Paas Challenge

7

Kennismakingsavond

8

Afsluiten

Variant op ‘Doen, durf of de waarheid’ met hilarische
opdrachten en diepgaande vragen.
 Discussie avond met stellingen over Vrijheid
 Nadenken en praten over fasen in je leven en je geloof en
hoe je groeit in het leven.
Een aantal keer film gekeken met een diepere betekenis die we
tijdens en na de films besproken hebben.
Met de jongeren naar Kerst in de Vesting en daar meegelopen
langs het Levens kerstverhaal.
Allemaal iets maken en met elkaar een diner buffet
samengesteld.
We zijn naar een trampoline park geweest. Daar keken de
jongeren al bijna een jaar naar uit en was een mooie basis voor
de saamhorigheid binnen de groep.
Verder zijn we naar Flashdome geweest; een spellen hal waar je
levend tafelvoetbal, worstelen, levensgroot poolen en nog veel
meer kunt doen. Ook hier moest je met minimaal 1 ander
persoon de spellen doen, dus opnieuw veel teamgevoel en
verbinding.
In de nacht van Stille zaterdag op Paaszondag hebben we de
PaasChallenge van het JOP gedaan. Een nacht in de diverse
delen van de laatste uren van Jezus. Beginnend bij een ‘laatste
avondmaal’, verraad, bezinning, gesprekken/ verhoren met
gemeente leden, moedeoosheid en uiteindelijk de terugkeer van
hoop met de Opstanding tijdens de dageraadsviering.
Een groot succes dat diepe indruk gemaakt heeft op zowel de
jongeren, leiding en gemeenteleden die meegewerkt hebben.
BBQ en spel avond waar nieuwe jongeren voor uitgenodigd
waren.
Tijdens de afsluitingsavond hebben we gebrainstormd over een
nieuwe naar. Iets wat meer de lading dekt van wat we doen.
Er zijn nu 2 opties:
W.A.C.K. (We Are Christian Kids)
ZGC.S (Zeer Goed Christen. Soms)
Een van beide zal het gaan worden.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:

Avond naar een trampolinepark

Kerst in de Vesting Elburg
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We zijn trots op en/of dankbaar voor:
2016-2017: “Het enthousiasme van de jongeren en hun input om vanaf volgend seizoen meer
bij te dragen aan Refresh. Onder het motto: jullie zijn Refresh en wij zijn er toevallig ook, is het
echt gelukt om de jongeren in beweging te krijgen.”
Het is mooi om te zien dat we dit vast hebben weten te houden en zelfs nog verder verstevigd.
De jongeren hebben hele mooie dingen samen gedeeld en beleefd. Jongeren hebben zelf diverse
dingen georganiseerd en die werden door de anderen enthousiast ontvangen.
We zijn ook heel dankbaar voor het vertrouwen dat we van de jongeren krijgen. En ook van de
ouders om met deze geweldige jongeren te mogen werken.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)
Arnold en Janneke Buitenga (en Lars Esselink als Back up)
Onze vacatures zijn:
geen
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:






Een net zo gevarieerd programma neerzetten als dit jaar.
De jongeren actief in de organisatie betrekken.
Opnieuw de balans en het vertrouwen in de groep brengen met de nieuwe jongeren erbij.
Een kamp organiseren.

Tot slot:

Paas Challenge
(gesprek bij gemeenteleden thuis
om 4u in de morgen)

BBQ met nieuwe leden die volgend jaar
erbij komen.
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Seizoensverslag
van:

De diaconie

Seizoen:

2017-2018

Dit zijn wij:

De diaconie van PGBiddinghuizen
In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
Mensen uit eigen dorp en gemeente hulp bieden met behulp van professionals, ons
netwerk en gemeente leden.
Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):
Activiteiten

Doel/doelgroep

ons plan van
aanpak was

1

Contact MDF / de
Kans Icare

Netwerken

Regelmatig contact
houden

2

Voedselbank

Voedselbank ondersteunen

1e zondag van de
maand inzameling
voedsel

Hulp bieden dicht bij
Omzien naar mensen in nood
3

Collecteren in de kerk

Geld ophalen om te delen waar nodig

4

Hulp in dorp / eigen
gemeente

Mensen helpen

5

Verzorgen HA

Kerkordelijk is dat zo geregeld.
Dienende taak van de diaconie

6

Bloemengroet

Gemeente mee (laten) leven
Omzien naar elkaar

Doelen vaststellen
en dienstrooster
maken

Volgens het
protocol
Namen verzamelen
en wekelijks
bloemen regelen

7

Kerktelefoon

Mensen die niet in de kerk kunnen
komen toch mee laten vieren

8

Kerstpakketten

Omzien financieel / emotioneel

Samen met de Kesa

9

Voorbede boek

Delen van zorgen, gedragen door de
gemeente

Voor de dienst aan
de dominee geven

10

Contact met ZWO

Uitwisselen

11

Huis aan huis collecte

Om zien naar buitenlandse projecten

12

40 dagen tijd
paasgroet actie

Gemeente meeleven met gevangenen

In eigen wijk
collecte lopen
Postkaarten
uitdelen

Wij hebben dit vormgegeven door:
Activiteiten

omschrijving

1
2
3

Heilig Avondmaal
Paasgroet actie

4

Inspringen op onverwachte
situaties en in woord en
daad oplossingen zoeken
Vakantieactie

Volgens het protocol
Gemeente leden versturen kaarten naar gevangenen
Kerstpakketten aan hulpbehoevenden en attentie uitdelen aan
zieke, weduwe(naren) en ouderen
In overleg met profs mensen in nood bijstaan

5

Kerstpakkettenactie

Via het MDF mensen een dagje uit geven

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze
werkgroep heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
We zijn dit jaar verder gegaan met de vakantieactie van 2 jaar geleden. Er zijn 2
gezinnen een dagje uit geweest zonder zorgen. We zijn met de DPD dankzij subsidie van
de Gemeente Dronten druk bezig om een Fietsplan op te zetten, meer informatie volgt
komend seizoen. We hebben inspiratie opgedaan tijdens onze brainstormavond bij de
Voedselbank Dronten. We hebben uitleg gekregen over de werkwijze en doelgroep van
de organisatie. Met Pastoraat hebben we samenwerking gezocht en gevonden in
gedenken van de jubilea en jarigen in onze gemeente.
We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Onze gemeente leden bij het meedenken en doorgeven van namen voor de
bloemengroet. Ons opgebouwde netwerk van vrijwilligers en profs die ons bijstaan in het
helpen bij het helpen.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en
functies erbij)

dhr.Harm. Tolsma: voorzitter
mw. Corrie Foppen aftredend 2018
dhr. Rob Timmerman: penningmeester
mw. Toos. Mocking
dhr. Ab Aalderink aftredend 2018
mw.Rita Jochemsen: secretaris aftredend 2018
dhr. Jan Post afgevaardigde ZWO/voorzitter ZWO
Dhr.Ad Hoogstrate
mw. Agnes Kluifhooft :notulist
Onze vacatures zijn:

Algemeen lid

Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
Gaan we in september bepalen met de nieuwe leden.
Tot slot:
We kijken tevreden terug op het afgelopen seizoen en hopen komend seizoen weer veel
mensen te kunnen bijstaan.

Seizoensverslag van:

Werkgroep ZWO

Seizoen: 2017

- 2018

Dit zijn wij:

In het werkplan hebben wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
De gemeente bewust maken van de opdracht om met christenen wereldwijd te zorgen voor zending,

noodhulp en een menswaardig bestaan voor alle mensen. Het afgelopen seizoen specifiek
aandacht voor Mercy Ships en het werk wat zij doen op de boot
Onze concrete plannen waren:
Activiteiten
Rookworsten verkoop

Doel/doelgroep
Gemeenteleden,

2

Op de Kerstmarkt in
Biddinghuizen staan

Alle
Biddinghuizenaren

3

Open Tuinenavond: in
juli
Samenroeper van de
40dagentijd

Voor en door
gemeenteleden.
Met o.a. dominee,
kinderkerk,
diaconie,
bloemengroep
Gemeente bewust
maken van de
opdracht
Geld inzamelen
t.b.v.
buitenlandse
projecten

1

4

5
6

Voorbereiden van de
Zendingsdienst en
Wereld Diaconaatdienst
Bij gemeenteleden Huis
aan Huis collecte. Dit
samen met de diaconie

7

Zendingsbusjes

8

Inzamelen van kaarten
en postzegels

9

Taartenactie

10

Uitdelen van de
spaardoosjes bij start 40
dagen project

Het bieden van
financiële hulp
aan een project
waar
gemeenteleden
bij betrokken zijn
Geld inzamelen
d.m.v. kaarten en
postzegels
Gemeenteleden
Gemeenteleden

ons plan van aanpak was
Zoveel mogelijk rookworsten verkopen
t.b.v. de opbrengst voor Mercy Ships
Verkopen van verschillende producten. De
opbrengst is voor Mercy Ships
P.R. in Kerkblad, Gemeente-Flits, beamer
en op de site
Coördineren van de projecten van de
40dagentijd. Met alle werkgroepen
verschillende acties organiseren
Een dominee vragen om de dienst te leiden
en deze samen met werkgroep ZWO voor
te bereiden
ZWO organiseert en plant de collecte. ZWO
maakt een flyer met een project voor
diaconie en ZWO. Deze komt bij in de
envelop. Samen met de diaconie de
kerkleden enveloppen bezorgen en
ophalen. Aan het eind van het ophalen het
geld tellen. Met Pinksteren het uiteindelijke
bedrag bekend maken.
P.R. in het Kerkblad, beamer, site en
Gemeente-Flits.
Het geven van presentaties na een
kerkdienst
Gemeenteleden attenderen dat er achter in
de kerk een bus staat waar zij hun kaarten
en postzegels in kunnen doen
Taarten gemaakt door gemeenteleden. Elk
gemeentelid kon bestellen en de opbrengst
is voor Mercy Ships
Met Pasen en de zondag erna de
spaardoosjes inzamelen. De opbrengst is
dit seizoen voor Mercy Ships.
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Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Rookworsten verkoop
en op de Kerstmarkt
staan. Taartenactie van
februari tot en met mei.

2

Open Tuinenavond

3

Samenroeper voor
40dagen tijd en
medeorganisator van
enkele acties.

omschrijving
ZWO leden hebben de organisatie van de rookworsten verkoop
en het verkopen op de Kerstmarkt op zich genomen. Doel is om
de kerk en dorpsleden te attenderen op het werk van Mercy
Ships. Taartenactie waar kerkleden taarten konden bestellen bij
verschillende mensen. De opbrengst is voor Mercy Ships.
Gemeenteleden zijn benaderd met de vraag of zij hun tuin wilden
open stellen of hun hobby wilden laten zien. P.R in kerkblad,
beamer en Gemeente-Flits
Filmavond, harten beschrijven, meehelpen tulpen uitdelen op 1e
Paasdag

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Zoals men hopelijk nog weet zijn er in november en februari mensen geweest om te vertellen
over Mercy Ships. Vooral de persoonlijke verhalen van Bram en Tineke van Aken maakten
indruk.
We zijn trots op en/of dankbaar:
Dat we een zelfstandige werkgroep zijn en dat de verschillende activiteiten die wij opgezet
hebben, goed lopen. We zijn dankbaar voor de opbrengst en medeleven van de gemeenteleden
voor de zendingsbusjes en het project Mercy Ships en blij met de belangstelling voor de
verschillende projectpresentaties.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:
Jan Post
: voorzitter
Bert Oost
: notulist
Marie Menkveld
: PR richting kerkblad, beamer, Gemeente-Flits en de site
Hannemarie van der Vliet
: Lid
Onze vacatures zijn:
Op moment van schrijven (mei) heeft 1 lid aangegeven graag te willen stoppen. Wij gaan op
zoek naar een lid die ZWO kan versterken.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:

-Kort lopende projecten: zendingsbusjes
-Voorbereiden van de zendingsdienst in november 2018 en Wereld diaconaatdienst in februari 2019
-Samenroepen en met alle werkgroepen de 40 dagentijd organiseren
-aansturen/ verzorgen van de Huis aan Huis collecte samen met de diaconie
Tot slot:

We verwachten een grote opbrengst voor Mercy Ships, ons nieuwe project voor dit seizoen, d.m.v. nieuwe
acties die we dit jaar gaan organiseren. Het seizoen 2018-2019 gaat de opbrengst van de acties ook naar
Mercy Ships.
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