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JAARVERSLAG 2017 
 

In 2017 waren er veel activiteiten om verslag van te doen. Samengevat in dit 
boekwerkje draagt het bij om inzichtelijk te maken wat wij als Vrije Evangelische 

Gemeente doen om tot eer van de Ene God, Vader Zoon en Heilige Geest in 

getuigenis en dienst de komst van Gods Koninkrijk op deze aarde te verkondigen. 
Ook laat het verslag zien hoe we actief en betrokken willen zijn in Heerde en 

omgeving. Actief in het ontplooien van initiatieven om het Evangelie te verspreiden 
en betrokken zijn bij onze naaste niet. Niet alleen binnen de muren van ons 

kerkgebouw maar ook daarbuiten. 
 

Het centrale thema van het seizoen 2016/ 2017 “Hoop & Vertrouwen” werd in 
september opgevolgd door het thema “Wees een Zegen”. Met subthema’s op dit 

hoofdthema wordt verder door het hele seizoen heen gestalte gegeven aan 
verspreiding en verkondiging van het Evangelie. 

  
De Kruiskerk en het Kruispunt vervullen een centrale rol in het gemeente zijn. Oud 

en jong vinden er onderdak en de ruimten worden goed gebruikt voor allerlei 
activiteiten.  

 

In het afgelopen jaar werd er naast de reguliere ledenvergaderingenvergaderingen 
een gemeenteavond gehouden. Dit als voorbereiding op de besluitvorming rond het 

aanstellen van een gemeentelijk werker in onze gemeente. Op de 
voorjaarsledenvergadering werd het historisch besluit genomen om een 

gemeentelijk werker aan te stellen voor 2 dagen per week. Voor deze functie is op 
1 augustus 2018 br. Roger Dragstra in dienst gekomen bij de gemeente met als 

hoofdtaken de ondersteuning van het jeugdwerk en het missionair gemeente zijn. 
 

Wij zijn dankbaar en blij voor de zegen die wij uit Gods hand ontvingen. Onze 
toekomst vertrouwen wij Hem toe, Hij wijst ons de weg en geeft Zijn belofte: Ik 

ben met jullie. En met die belofte mogen we ook een Zegen zijn voor elkaar en 
onze omgeving. 
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Ledenadministratie 
 

Overzicht van het ledenbestand in 2017: 
De stand en de specificatie van de mutaties: 

Per 31 december : 2016 2017  
Leden  : 541 508 

Doopleden : 371 342 
Vrienden/ niet gedoopt : 73 67 

Adressen : 400 373 
 

 
De mutaties in het ledenbestand zijn als volgt te specificeren: 

 

Toename   leden doopleden vrienden 
Zustergemeente  :  1    

Van PKN :  4 2 1    
Van andere kerken :  3 5    

Door bediening Heilige Doop :  9 
Door belijdenis : 7  

Door geboorte :   8 
Van vriend naar lid /dooplid : 

  __  __  __ 
Totaal toename : 14 17 9 

  == == ==  
 

Afname   leden doopleden vrienden 
Door overgang naar:  

Zustergemeente : 

Prot. Kerk Nederland : 2 3   
Overige kerken :       

Door overlijden : 6   
Gedoopt :   9    

Belijdenis :   7      
Naar rustend bestand : 24 27  

Uitgeschreven/bedankt : 15 9 6   
Van vriend naar lid/ dooplid :         

        __  __  __ 
Totaal afname   :   47 46 15 

       == == == 
 

Op 4 juni deden 7 mensen belijdenis van hun geloof: 
 

 

De Heilige Doop werd dit jaar bediend aan 8 kinderen en 1 volwassene 
 

Ons ontvielen door overlijden 6 leden: 
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KERKENRAAD 

Op de voorjaarsledenvergadering werd Anne-Jan Meijer herkozen als wijkouderling. 
Henk Nooteboom moest in de zomer helaas besluiten zijn taak als wijkouderling 

neer te leggen. Deze vacature kon in 2017 nog niet ingevuld worden.  
 

De Kleine Kerkenraad vergaderde in 2017 6x en de kerkenraad 5x. Dit gebeurd om 
de maand  

 
Ds. Weststrate was ook in 2017 onze predikant en adviseur van de kerkenraad. In 

het voorjaar 2017 namen we afscheid van Esther Vorsterman van Oijen. Haar 
detachering als jeugdwerker liep af. Vanaf 1 augustus 2017 is Roger Dragstra bij de 

gemeente in dienst als gemeentelijk werker met de aandachtsgebieden jeugdwerk 

en missionaire gemeente. 
 

ACTIVITEITEN EN WERKGROEPEN 
Veel gemeenteleden zijn in 2017 actief geweest bij diensten, activiteiten of in 

werkgroepen. Hieronder volgt een eigen verslag over een groot deel van de 
diensten, activiteiten en werkgroepen. 

 
 

  



   

Jaarverslag 2017 5 

Erediensten 
Het is een voorrecht om ieder zondag twee diensten te hebben. De avonddienst 

varieert (meestal) van de morgendienst, omdat we dan rondom een thema of zang 
en muziek God loven en prijzen en naar Zijn Woord luisteren. In de diensten gaat 

onze eigen predikant voor of zijn er gastsprekers. Ook onze gemeentelijk werker 

gaat voor in een aantal diensten. Het is elke keer weer verassend hoe ook de 
gastsprekers ons op hun eigen wijze kunnen bemoedigen en het Evangelie mogen 

verkondigen.  
 

Liturgiecommissie en bijzondere diensten 
Elke dienst is bijzonder, al zijn er ook diensten die dat bijzondere nog weer 

overtreffen. Dat de beleving erg persoonlijk is, spreekt voor zich. Rondom de 
feestdagen bereiden we ons vóór.  

Vaak helpen de kinderen en de leiding van de kindernevendienst ons daarbij. Ook 

mogen we steun ondervinden van de liturgiecommissie. Ze zorgen voor een drietal 
gebedsweken (interkerkelijk in januari + de Stille Week voor Pasen en de week 

tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren) en ze bekommeren zich om de 
(liturgische)bloemenactiviteiten en het Projectkoor. Via deze commissie zorgt de 

kindernevendienst voor het wekelijkse kinder(scherm)lied in de dienst. 
De liturgiecommissie kreeg eind 2017 een mooie uitbreiding met drie personen. 

Aandacht voor de missionaire kracht van het lied is er op de eerste zondagavond 
(kun je nog zingen) en op de tweede zondagavond (Heerde zingt op zondag) van 

de maand. Bij deze laatste activiteit is een klein commissie actief die weinig 
vergadert maar waarvan de leden trouw hun taak vervullen. 

 

Leerhuis 2017 
Een gemeente die niet leert is niet bekeerd (een variant op een uitspraak van prof. 

J.H. Gunning). 
Op diverse plekken komen groepen in wisselende samenstelling bijeen, om er te 

leren. Zo is er de Praatgroep van 17+ (die een extra input kreeg van jongelui uit 
Time-Out), de bijbelstudiegroep die de Rechter-reeks afmaakte in de eerste helft 

van het jaar en zich in de tweede helft met de Klein-Aziatische gemeenten bezig 
hield. 

Er waren Huiskringen en Groeigroepen. 
Nieuwe leden konden zich verdiepen in  ‘wat is typisch Vrije-evangelisch?’, al 

blijft de belangstelling hiervoor onder de maat van wat we zouden mogen 

verwachten. 
Er was ook de maandelijkse kring Over Geloven Gesproken, een zeer 

geanimeerde gespreksgroep. 
Uit de zoekers- en belijdenisgroep kunnen mensen de keuze maken om ‘ja’ te 

zeggen. Ook al is dat geen automatisme, we zijn dankbaar dat er in 2017 door 
zeven jonge mensen belijdenis werd afgelegd. 
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Startzondag 
Als we richting de zomervakantie gaan neemt het kerkwerk geleidelijk af. In tegenstelling 

tot de startzondag commissie. We komen in de zomer bij elkaar om dit mooie evenement 
te organiseren. Startzondag, is zoals de titel al aangeeft, een feestelijke start van het 

nieuwe kerk seizoen. Dit kerkelijke feestdag staat elk jaar gepland op de tweede zondag 
van september. “Wees een zegen” is het jaarthema. Er ruste ook een zegen op de dag. 
Mooie, goede gesprekken, fantastisch weer kortom een gezegende dag. 

 
Afgelopen jaar mochten wij te gast zijn op de Koerberg. Een schitterende bosrijke 

omgeving waar we na de kerkdienst elkaar konden treffen. Onder genot van koffie met 
gebak ging deze stralende dag van start. De lunch mocht zeker niet ontbreken. Een heuse 
friettent, broodmaaltijd, fruit van alles voorzien. Natuurlijk hebben we ook genoten van de 

bosrijke omgeving. Door middel van een speurtocht werd de omgeving verkent. De kids 
konden zich kostelijk vermaken met bowlen en panna kooi en springkussens. 

 
De dag werd afgesloten in de natuur met een kerkdienst. Met medewering van Zwier van 
de Weerd werd het een mooie maar vooral bijzondere openlucht kerkdienst. 

Het was een gezegende dag. 

 

Kerst 2017 
De ouderen starten de reeks kerstactiviteiten altijd met een eigen kerstviering, 
georganiseerd door de ouderencommissie en de vrouwenkring. Hier wordt veel 

aandacht aan besteed en deze middag wordt zeer gewaardeerd. 
De kerstmarkt was dit jaar groter dan ooit. Naast de vertrouwde elementen zoals  

Bijbellezing in talen/dialecten, muzikale bijdrage, midwinterhoornblazers en 
natuurlijk de ‘lichtceremonie’ op vrijdagavond was er veel meer. Een schaatsbaan 

op de Brink, een mini glazenhuis en ook een kerstkuier door het Van Meurspark.  
 

Deze kerstmarkt wordt door een grote groep vrijwilligers enthousiast voorbereid en 
vormgegeven. 

 
Kerst blijkt voor onze gemeente een extra uitdaging te zijn en impuls te geven om 

missionair te zijn. 

Het huis-aan-huis Kerstmagazine kreeg in 2017 meer pagina’s en was nog meer 
dan andere keren afgestemd op de rand-buitenkerkelijke dorpsgenoten. Er kwamen 

verrassend positieve reacties. 
De Kerstherberg behield z’n vertrouwde formule als laagdrempelige kerstviering 

voor een brede groep mensen. Het Kersttoneel is door de jaren heen daarbij een 
onmisbaar onderdeel geworden. De actualiteit van de thema’s, het spel, de 

aankleding en de techniek overstijgen hier en daar het amateurniveau. We zijn 
hierbij afhankelijk van een grote kring van medewerkers, niet in het minst van Jan 

Timmerman (tekstschrijver) en Ditty Jagersma (regisseur). 
 

Aan de KerstAvondZang werkte Musicum Amicis mee en op 1e kerstdag kwam 
Christiaan Hoogers voor ons zingen. Het kinderkerstfeest op 2e kerstdag was ook 

weer goed bezocht door kinderen, ouders en grootouders. 
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Avondgebed, 
Gedurende het hele jaar was er weer de gelegenheid om bij elkaar te komen voor 

het avondgebed. Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur. Een half uur van stilte, 
het zingen van liederen, bijbellezing, meditatie en gebed. Ook kon men een lichtje 

aansteken voor dat wat men op het hart had. Bij toerbeurt werden de avonden 

ingevuld door enkele gemeenteleden en de predikant. 

 
Ouderencommissie 
De ouderen van onze gemeente die de contactmiddagen bezoeken, is een vrij 
constante groep. De groep wordt wel kleiner, omdat mensen overlijden of omdat de 

gezondheid zo broos wordt dat komen niet meer mogelijk is. Gelukkig zien we zo 
nu en dan nieuwe gezichten en daar zijn we ook als commissie erg blij mee. Eén 

ding is zeker, de bezoekers van contactmiddagen vinden het fijn dat er één keer in 
de maand gelegenheid is om leeftijds- en geloofsgenoten te ontmoeten. Waardevol 

vinden ze het om onder het genot van een kopje koffie/thee herinneringen, 
belevenissen of ontmoetingen met elkaar te delen. Sommigen zijn wat stiller maar 

vinden het alleen al fijn om erbij te zijn. 
In 2017 zijn er acht contactmiddagen, een Nieuwjaarsontmoeting en een 

Kerstviering geweest. De contactmiddagen beginnen met gebed, samenzang en een 
korte overdenking. Na de koffie/thee en ontmoeting is er een middagprogramma 

van twee keer een half uur. De invulling van het programma is heel divers, het 

varieert van: diapresentaties, lezingen met ook altijd een bijbels onderwerp,  zang 
en theater en ook bingo. Het Kerstfeest voor de ouderen van onze gemeente wordt 

georganiseerd door de Vrouwenkring. Door de intieme sfeer, de feestelijke 
aankleding, de goede verzorging en het Kerstprogramma, is er altijd veel 

belangstelling voor deze viering. De contactmiddagen worden afgesloten met een 
warme maaltijd. Meestal kookt Liesbeth Woensdregt (commissielid) voor de 

bezoekers, een enkele keer doen dat een aantal gemeenteleden. 
De ouderencommissie heeft ook 2017 de Kerst- en Paasgroet verzorgd. Dat is een 

groet van de gemeente aan alle 70+ leden en zieken. De Paasgroet bestond uit een 
kaart met gedicht en de Kerstgroet uit het dagboek ‘Filippus’. 
 

Gemeente Groei Groep (GGG)  
Het doel van de GGG is dat we mogen groeien in ons geloof in God, in 
gemeenschap met elkaar en in getuigenis. Er is één groep actief op de 

donderdagavond. Eén keer in de veertien dagen komen we in huiselijke kring 
samen. 

Na de zomer zijn we gestart met het thema ‘De hoop die in ons leeft’. Jezus volgen 
in een verwarrende tijd n.a.v. de eerste brief van Petrus. Wat houdt dit precies in? 

Belangrijke thema’s en vragen, die ook deze tijd aan de orde zijn, worden 
behandeld. Het begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hoe was Zijn houding en hoe 

pakte Hij het aan? Het verandert je leven. Je gaat op Jezus lijken. Zijn Geest waait 
door je leven. En dat heeft gevolgen voor de manier waarop je kijkt, spreekt en 

handelt. 
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Het materiaal wordt uitgegeven door het Evangelisch Werkverband binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het wordt aangeboden in een handzaam boekje, 

uitgegeven in samenwerking met de Internationale Bijbelbond. 
Het zijn warme en laagdrempelige avonden. In het onderlinge gesprek leer je God 

en elkaar beter kennen. Het is een waardevolle aanvulling op de zondagse 
eredienst. 

 

Vrouwenkring  
De Vrouwenkring had eind 2017 leden. Er zijn dit jaar leden afgevallen door 

verschillende omstandigheden. Wij variëren in leeftijd van 60 tot 93 jaar. We 
komen één keer per maand op donderdagavond samen, de ene keer hebben wij 

een gastspreker, de andere keer organiseren wij zelf een gezellige avond. 
Wat hebben wij het afgelopen jaar zoal gedaan. In januari hebben wij 

traditiegetrouw de nieuwjaarswensen in de kring, en deze keer met een spel bingo, 
hapjes en drankjes, dat zijn altijd gezellige avonden. 

In februari was dhr. Augustinus onze gast. Hij vertelde ons heel mooi over het 
ontstaan van Stichting De Rode Beer. 

In maart verwelkomden wij mevr. Sonnenberg. Zij vertelde ons zeer boeiend over 
Katharina von Bora, de vrouw van Maarten Luther.  

In april was onze voorganger Ds. Weststrate onze gast. Hij nam ons mee in de 

geschiedenis en het ontstaan van Israël, waarom is Israël het uitverkoren land en 
waarom is er zoveel haat tegenover het joodse volk. Allemaal vragen waar we over 

na konden denken. Een mooie en informatieve avond. 
In mei was het onze laatste avond van het seizoen en was er een koud en warm 

buffet bij De Spikke voor ons geregeld. ’s Avonds mochten wij genieten van de 
liedjes van de Cannenburgers zangers.  

De eerste avond van het nieuwe seizoen zijn wij zeer ijverig en creatief bezig 
geweest met mevr. Van Zuuk, uit Zuuk. We hebben een tas met een patroon van 

strijkkralen in elkaar geknutseld, wederom een gezellige avond. 
In de maand oktober vertelde Mevr. Triest ons over “Vrouw zijn in deze 

maatschappij, wat kom je allemaal tegen, en waar loop je tegen aan als vrouw in 
deze tijd, wat vind jij belangrijk, een mooie maar ook een confronterende avond. 

In de maand november kwam dhr. Loonstra uit Oene ons vertellen over het gebruik 
van de e-biker, en Veilig Verkeer Nederland. 

In de laatste bijeenkomst van het jaar verzorgden wij, zoals al vele jaren daarvoor, 

de kerstviering met de ouderen uit onze gemeente. De bovenzaal wordt mooi en 
knus versierd, een mooi uitgezocht programma, de gasten worden goed verzorgd 

en gaan met een voldaan en tevreden gevoel naar huis. En dat wij als kring  deze 
viering mogen organiseren, is een voorrecht, en mogen wij onze trouwe God voor 

danken. 

 
FEBE vrouwencontact 
Febe vrouwencontact is bedoeld voor de vrouwen van 25 tot 50 jaar en organiseert 
jaarlijks verschillende activiteiten. In 2017 waren dit er 3.  

 
FEBE-Nieuwjaarsfeest 2017. 

FEBE is 2017 inmiddels traditiegetrouw begonnen met een nieuwjaarsborrel bij 
Limburgia, waar Jan Pieter en Marjolein beheerders van zijn. In  fijne 

samenwerking met hen is alles klaargezet, met de nodige voorpret. Dan gaan de 
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kaarsjes aan en daar komen de eerste dames binnen, het feest kan 
beginnen!!!  Met een klein praatje en foto’s op de beamer als terugblik op 2016. 

Vervolgens kijken/luisteren we naar een lied op beamer van Elise Mannah ‘De 
Klaproos” als voorbode op de thema-avond die in februari gehouden zal worden. 

De sfeer is vrolijk & hartelijk en de kern ervan is het contact met elkaar beleven in 
een ongedwongen ontspannen sfeer. Na afloop waren we blij verrast over de 

gevulde gele postbus die bij de uitgang stond. Deze was gevuld met een mooi 
bedrag als bijdrage voor de volgende activiteit. Iedereen ging naar huis met een 

brandend sterretje als aandenken, een Lichtje voor het nieuwe jaar! Kortom, het 
was een geslaagde avond! 

 
FEBE - ontmoet Elise Mannah. 

In februari stonden de deuren van Het Kruispunt open om de FEBE vrouwen mét 

introducees te ontvangen in de bovenzaal. Deze ambiance is omgetoverd tot een 
gezellige theaterzaal, alwaar statafels, bloemen, veel kaarsen, hapjes en drankjes 

klaarstonden om de avond goed te beginnen. We mochten die avond op 60 
vrouwen rekenen! Elise heeft ons verwarmt en blij gemaakt met haar liedjes en 

bemoedigende teksten. Het lied de Klaproos is ons bijzonder bijgebleven en zullen 
we nooit vergeten; ‘Zelfs als haar bodem vervuild is, vindt zij haar weg 

erdoorheen’.  Dat zegt genoeg over deze tere mooie bloem door God geschapen, 
zoals ook wij geschapen zijn. We mogen weten dat Hij ook ons doet groeien en 

bloeien door moeilijkheden heen en dat we in Zijn Hand geborgen zijn!.... 
Na dit bijzondere programma zijn Elise en Henk Doest (muzikale begeleiding) 

natuurlijk bedankt met een leuke attentie. Elise verkocht verschillende mooie cd’s 
ondertussen allemaal onder het genot van een hapje en drankje. Als aandenken 

kreeg iedereen een roos mee met de inmiddels bekende kerntekst van deze avond. 
Kortom: Een geslaagde activiteit! 

 

FEBE - workshop handlettering. 
In de maand oktober zijn we creatief aan de slag gegaan om een persoonlijk 

bedachte tekst op een vaandel schrijven in sierletters. Ontvangst in de hal met een 
gezellige huiskamersfeer, tapijt op de grond, pianospel van Christiaan en spontane 

zang, kaarslicht en koffie/thee en zelfgebakken taart(Berna heeft een fantastisch 
recept!;) zo kwamen we gelijk in de ‘FEBE-sfeer’. Onder enthousiaste begeleiding 

van Herma Bonsink en Martine van Ommen zijn er mooie creaties gemaakt. 
Om een grote tafel met zo’n 18 dames  is het normaal niet stil te krijgen, maar nu 

in opperste concentratie bezig met handletteren, is het toch gelukt. Heel leuk om 
elkaars teksten te zien en hoe het uiteindelijk geworden is! Martine en Herma 

nogmaals bedankt voor de plezierige invulling van deze avond! 
 

De ‘FEBE-crew’ zijn elke avond blij en dankbaar naar huis gegaan. Het doel om als 
‘jonge zusters’ in deze gemeente verbinding met elkaar te beleven, is een uitdaging 

waarvoor we ons graag inzetten. Helaas zien we een lichte terugloop in het 

aantal…. 
We zijn niet zomaar in dit kleine kerkje bij elkaar terechtgekomen , dat is Gods 

Leiding! Dus laat onze contactmomenten niet aan je voorbij gaan.. ZIE de andere 
zuster die je nu nog niet kent en al jaren in hetzelfde kerkje zit als jou! 

Je hoort van ons in 2018!!! 
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Jeugdwerk tot 12 jaar 
Oppasdienst 

Iedere zondagmorgen is er oppasdienst voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Hierdoor 
krijgen gezinnen de gelegenheid om samen naar de ochtenddienst te gaan. Alle 

kinderen worden opgevangen in de Bovenzaal. In de Voor- en Achterkamer is er 

eventueel gelegenheid voor de allerkleinsten om te slapen. Bij druk bezochte 
diensten spelen de kinderen in de Huiskamer omdat de Bovenzaal dan wordt 

gebruikt als extra kerkzaal. Er is een groep van ruim 30 enthousiaste jongeren en 
ouders die meedraaien in het oppasrooster zodat er iedere week een grote groep 

kinderen opgevangen kan worden. De kinderen komen iedere zondag samen met 
de leiding van de oppasdienst voor de zegen terug in de kerk.  

 
Jeugdclub Christy kids 

Elke maandag avond hebben we club avond. Vanaf 18.15 uur tot met 19.30 uur 
komen we samen in het onderkomen van de kerk.  Er komen elke week ongeveer 

25/ 30 kinderen. We hebben de avonden op gedeeld in : 
 Schatgraafavond 

 Crea avond 
 Sport of spel avond  

 Film avond. 

Iedere eerste maandag avond van de maand hebben we schatgraaf avond en daar 
horen de kinderen een bijbelverhaal dat wordt verteld door Martine Fikse. Daar 

horen natuurlijk ook “schatten “ bij die uit een schatkist gehaald worden . Deze 
“schatten “ geven een verbeelding weer over het verhaal dat bedoeld is voor de 

kinderen. De andere avonden proberen we dan verder te werken met het thema 
van de schatgraaf avond. 

De avonden worden voorbereid door 2 mensen en er zijn elke avond 2 of 3 ouders 
die ons helpen. De kinderen die komen hebben veel plezier met elkaar en leren zo 

elkaar ook kennen op een andere manier. Ook zijn wij het afgelopen jaar wezen 
Zingen bij Wendhorst. Er zijn toen  10 kinderen van onze gemeente mee geweest. 

Club geven  is een mooie manier van kerk zijn en het geeft  ons als leiding veel 
voldoening om zo bezig te zijn met de kinderen. 

 
Vakantiebijbelfeest 

In de herfstvakantie is weer het vakantiebijbelfeest gehouden. Deze week wordt 

georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Heerde.  
 

Kampweekend 
Ook dit jaar zijn we weer op kamp geweest! Op 31 maart zijn we met een groep 

van ruim 60 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar vertrokken naar de 
Langenberg in Rijssen. Op zaterdagmorgen kwamen daar nog 30 kinderen van 6 en 

7 jaar bij. Het thema van het kamp was dit jaar ‘Het dak eraf’. Dit thema is afgeleid 
van het jaarthema ‘Hoop en vertrouwen’.  

Tijdens het kamp hebben we verschillende activiteiten gedaan waaronder een 
bosspel op de vrijdagavond, een dakpan versieren en met een oude schoolbus naar 

het centrum van Rijssen voor een vossenjacht. Zaterdagavond hebben we 
verschillende workshops gevolgd als zumba, fotolijstje versieren, lampion maken, 

meet & eat. Daarnaast hebben we in kleine groepjes ‘dagmomenten’ met elkaar 
gehad waarin drie verschillende verhalen uit de Bijbel centraal stonden. Dit jaar 
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waren dit de verhalen van de kinderen die bij Jezus komen, van de verlamde man 
en zijn vier vrienden en van het dochtertje van Jaïrus. 

Natuurlijk was er ook nog genoeg ‘vrije tijd’ om samen te voetballen, op de 
airtrampoline te springen, te knutselen of gewoon gezellig te kletsen. 

Zondagmiddag hebben we het kamp afgesloten met een viering waarin opnieuw de 
genoemde Bijbelverhalen centraal stonden en waarin we ook verschillende liedjes 

hebben gezongen. Ook de ouders en broertjes en zusjes van de ‘kampkinderen’ 
waren hierbij aanwezig. Wat hebben we weer een geweldig weekend gehad samen! 

 
Kindernevendienst 

De Kindernevendienst verzorgt elke zondag kindernevendienst in 3 
leeftijdsgroepen, waarbij de oudste groep elke 1e zondag de dienst meemaakt. 

Voor de jongste twee groepen maken we gebruik van het materiaal van Vertel het 

maar, voor de oudste groep van Basics. 
In 2017 heeft de Kindernevendienst zoals gebruikelijk, naast de wekelijkse 

samenkomsten voor de kinderen, ook een aantal projecten handen en voeten 
gegeven. Zo is er tijdens de Lijdenstijd het project van Vertel het maar uitgevoerd 

en zijn er narcissen uitgedeeld op 1e Paasdag. Tijdens de zomervakantie werd 
pijnlijk duidelijk dat er een tekort aan leiding is. Het rooster werd moeilijk gevuld 

en met hulp van o.a. personen die in Apeldoorn de nevendienst verzorgen is het 
toch gelukt. Waarvoor dank! Mede hierdoor is in september begonnen met een 

bezinningstraject. Wat zijn we aan het doen, vinden we het nog leuk, zitten de 
juiste mensen op de juiste plek etc. We besloten terug naar de basis te gaan. 

Enerzijds om ons te bezinnen op wat we uitvoeren, anderzijds om zo de druk op het 
toch kleine team te verlichten. Alle taken die niet direct met het geven van 

Kindernevendienst te maken hebben, zijn bekeken en zo mogelijk ergens anders 
ondergebracht of afgestoten. Niet omdat we dat leuk vinden of om ons straatje 

schoon te vegen, maar om wat we moeten doen, goed te doen. Dit jaar hadden we 

dan ook voor het eerst sinds jaren op 1e Kerstdag geen aparte dienst voor de 
kinderen, wat goed bevallen is. Mooi om te zien dat de gezinnen weer in z'n geheel 

naar de kerk konden. En tweede Kerstdag traden Simon & zo en Arcanta voor de 
kinderen op tijdens het Kinderkerstfeest. 

We kijken dan ook met frisse zin uit naar 2018! 
 

Jeugdwerk vanaf 12 jaar 
Crosspoint en Time-out (catechisatie) 
Voor de jongeren van 12 tot en met 15 jaar is er de catechese groep genaamd 

Crosspoint en voor de jongeren van 15 tot en met 18 jaar is er de catechese groep 
Time-out.  Iedere maandag avond van 19:30-20:30 komen de jongeren in de kerk 

bij elkaar, met een enthousiaste groep leiding.  
 

God & You(th) jeugddiensten 
De God&You(th) diensten worden iedere laatste zondagavond van de maand 

georganiseerd voor onze jongeren (met uitzondering van juli-augustus-december). 
Elke dienst heeft een thema, waarbij we proberen in te spelen op wat er speelt bij 

de jongeren. Ook is er muzikale medewerking van een band of solisten. 
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JJW (Basement, VEJO kampus en overige activiteiten) 
Basementcafé 

Het JJW heeft afgelopen jaar weer 2x per maand een basement avond voor de 
jongeren georganiseerd. De avonden opgesplitst in 15- en 15+ avonden. Verder 

zijn er soms speciale jongens- of meidenavonden. 
 

 
Juni, VEJO kampus weekend 

Ook dit jaar is er weer een groep jongeren en leiding naar het VEJO Kampus 
weekend geweest om jongeren van andere Bondsgemeenten te ontmoeten en te 

strijden voor de VEJO bokaal. 
 

Het JJW kijkt terug op een gezellig seizoen en gaat vrolijk zo door! 

 

Beheer 
Begin 2017 bestond de CvB uit de volgende personen: 
Ries Hendrikse (voorzitter, beheer); Marijke Weststrate (faciliterend beheer),  Peter 

Slob (exterieur/ tuin),  Tim van Renselaar (secretaris, beheer) en Dirk Lagemaat 
(projecten/ beheer). Namens de Kerkenraad hebben zitting in CvB: Gerrit Roeke 

(vz kerkenraad, kosterschap) en Kees Slob (financiën/contracten-verplichtingen).  

 
Op de valreep heeft nog een wisseling plaats gevonden. Ries Hendrikse heeft het 

voorzitterschap stokje overgedragen aan Dirk Lagemaat. Momenteel zijn we druk 
op zoek naar versterking voor de commissie. 

 
De CvB houdt zich bezig met het beheer (orde/netheid-inkoop-verkoop) en 

onderhoud van de apparatuur, gebouwen en percelen van de gemeente. Om deze 
taak goed te kunnen uitvoeren komen we eens per 4/ 6 weken bijeen op de 

maandagavond om te vergaderen. Tijdens de vergaderingen worden de lopende 
zaken besproken en de nieuwe zaken waarvoor aandacht nodig is op de agenda 

gezet. Ook leden kunnen zelf met ideeën komen door deze op te schrijven in het 
blauwe boekje in de keuken. Deze wordt standaard besproken in onze 

vergaderingen. Besluiten worden na overleg in de CvB direct genomen of 
voorgelegd aan de Kerkenraad.   

 

Wat is er in 2017 gerealiseerd: 
 We hebben een mooie (kunst) kerstboom aangeschaft; 

 Het kerkgebouw wordt regelmatig schoongemaakt met een grote groep mensen; 
 We hebben een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst; 

 Er ligt een plan klaar voor het verbeteren/ vernieuwen van de geluidsinstallatie; 
 (Meerjaren onderhoudsplan)/ noodzakelijk onderhoud is in kaart gebracht van de 

gebouwen. In 2018 zullen diverse onderhoudswerkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

 Het binnenschilderwerk van de verschillende zalen is in werking gezet. 

 

In 2017 hebben we verder nagedacht over de veiligheid in ons kerkgebouw. Plannen 

hiervoor moeten in 2018 meer vorm gaan krijgen 
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Website en social media 
De website www.vegkruiskerkheerde.nl is een niet meer weg te denken medium 

voor onze gemeente. Naast de informatie die hier te vinden is wordt er ook veel 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om diensten live of op een alter tijdstip te 

beluisteren. Daarnaast is onze gemeente actief op facebook en twitter. Inmiddels is 

er een groep gestart die zich bezig houdt met het thema social media en hoe we dit 
als gemeente nog beter kunnen gebruiken, zowel intern als extern. 

 

 
Werk In Uitvoering (WIU) 
De verschillende taakgroepen van de Wiu zijn het afgelopen jaar allemaal weer 
actief geweest met het organiseren van uiteenlopende activiteiten waarvan 

hieronder een korte opsomming: 
 

40-dagentijd afgelopen jaar: Sterk & Dapper 
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. 

Mensen die hun wil en hart volgen, in makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. 
Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en 

makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper. Dat was het thema van de 
40-dagentijdcampagne afgelopen jaar. 

 

Het goede doel was Compassion, in het bijzonder kinderen in armoede in Oeganda. 
Middels collectes, spaardoosjes, collectebus in de hal en uw bijdrage aan de 

activiteiten van de 40dagentijd werd geld ingezameld voor dit doel. 
 

Tijdens een avond  voor de mannen en een avond voor de vrouwen kwam het 
thema: “Sterk & Dapper aan bod. Deel als Jezus”. Sterk & Dapper kent vele 

vormen. Liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren. 
Deze activiteit vonden in Afrikaanse sferen op “De Boerderij” te Oene deels binnen 

en deels buiten plaats. Er was een proeverij. 
 

Ook de Sing Inn stond dit jaar in het teken van “Sterk en dapper, Deel als Jezus….” 
Met het zingen van mooie liederen, begeleid door “Seven’ werd de stille week 

begonnen. Samen zingen en getuigen van Gods plan wat onze redding bracht. 
Samen nadenken over hoe wij in Zijn voetspoor kunnen delen!  

 

40-dagentijdcommissie: Rien Boensma, Clazien Boogaard, Klazien van den Heuvel, 
Jenny Mulder, Evelien Smit en Edwin van Werven, Ard Bogert en Herma Bonsink 

 
We kijken terug op een geslaagde Hemelvaartsdag 25 mei jl. bij de molen. Thema 

was ‘Kiekn wat wordt/KWW’. Zo maar een paar gedachten als we als organisatie de 
dag weer oproepen in de herinnering:  

 Die Hemelvaartsochtend begon mooi met ‘dauw als vreugdeparels en nevel tooit 
de    aarde’…….Een kerkdienst in de buitenlucht, wederom in de stralende zon. 

Wat een feest en mooi dat de teruggekeerde groep uit Israël kon aansluiten. 
 De molenwieken draaiden nog even, de vogels floten (en hopelijk viel het aantal 

rode mieren in het gras mee!).  
 De belangstelling groeit (er waren een kleine 300 mensen), waarbij een groeiend 

aantal , dat even afstapt. 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/
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 Ook waren er een groot aantal ‘onbekende gezichten’:  de laagdrempeligheid 
werkt blijkbaar om ‘even ’s ochtends op de fiets naar de molen te komen’. Het is 

een dienst voor iedereen!  
 Er was koffie, en bijna te weinig cake.  Er waren zelfs koeken gebakken met 

VEG-molen logo!  
 Vivo speelde haar muziek, Ted speelde accordeon en zoon Alexander verzorgde 

prima geluid. Mevr. Buitenhuis vertelde een mooi ‘Dromen’-verhaal.  
 Alle liturgieën waren op; dus volgend jaar moeten we een 50/100-tal meer laten 

drukken.  
 Wandelen, kids knutselen, fietsen werd aangeboden, maar we merken dat het 

vooral ‘ontmoeting’ is waar iedereen behoefte aan heeft. Dat is goed en prima: er 
hoeft die dag niets en daar past een rustig programma bij.  

 

Voor Open Doors waren in 2017 3 collecte opbrengsten bestemd en die werden 
gebruikt voor hulp en ondersteuning van onze broeders en zusters die vervolgd 

worden om hun geloof. Denk hierbij aan noodhulp, training, traumacounseling, 
bijbels en het verstrekken van  microkredieten. Op zondag 11 juni sloten we ons 

aan bij de landelijke  ‘zondag voor de vervolgde kerk’. Tijdens een gezinsdienst was 
er extra aandacht voor christenen die vervolgd worden om hun geloof. In het 

weekend daarna kwamen door het hele land christenen ’s nachts bij elkaar om te 
bidden tijdens de ‘nacht van gebed’. Ook in Heerde werd er die nacht gebeden. Een 

groep van zo’n 50 Heerder christenen bracht de nacht biddend door in de 
Rehobothkerk aan de Acacialaan.   

 
Samen met de andere kerken uit Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld 

ondersteunt onze gemeente de stichting Grip op de Knip Heerde. Dit doen wij door 
aandacht voor het werk van de schuldhulpmaatjes te vragen en door de opbrengst 

van 2 collecten hiervoor te bestemmen. In 2017 heeft een team van 18 maatjes 

een 40 tal gezinnen/personen geholpen, die te kampen hebben met financiële 
problemen.  

 
In de zomer van 2017 zijn er opnieuw, goedbezochte laagdrempelige Zomer Avond 

Zangdiensten georganiseerd. Door veel vrijwilligers werden er tijdens de 
Hessendagen en op vrijdag en zaterdag geflyerd.  Met samenzang van bekende 

liederen, muzikale medewerking en een korte meditatie waren het mooie diensten 
met na afloop ruimte voor ontmoeting met koffie/thee en frisdrank. Mooie dat veel 

vakantiegasten gebruik maken van deze diensten.   
 

De rommelmarkt stond dit jaar in het teken van “handen samen voor Angola”. In 
juni konden mensen weer meedoen aan de talentenjacht voor dit goede doel en dat 

zorgde voor een mooie extra opbrengst. Helaas was het weer dit keer niet best 
maar als met al een mooie opbrengst van bijna € 6.000,00. 

 

De Kerstmarkt was dit jaar grootser dan ooit te voren met ook een glazen huis en 
een ijsbaan voor de jeugd die al vanaf woensdag in gebruik was. Ook een 

Kerstkuier was toegevoegd en het centrum bleef autovrij. 136 mensen maakten 
gebruik van de wensboom.  

 
De Wiu is bijzonder blij en dankbaar voor alle financiële bijdragen waarmee veel en 

zorgvuldig geselecteerde projecten konden worden geholpen. 
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Ondersteuning VEG Apeldoorn 
Sinds 2013 is onze gemeente nauw betrokken bij de VEG in Apeldoorn. Ook in 2017 
is er op vele fronten inzet geweest van mensen en middelen, hierbij valt te denken 

aan taken in de kerkenraad in Apeldoorn, het ‘draaien’ van kindernevendienst, 

ondersteuning tijdens de diensten (beamer/koster)  en op vele andere vlakken. 
Het proces tot revitalisering heeft nog niet het gewenste resultaat wordt er eind 

2017 geconcludeerd en dit wordt besproken met de gemeente op de 
ledenvergadering in november. Als vervolg daarop zijn er in januari 2018 een 

tweetal inloopmomenten georganiseerd (voor gemeenteleden en betrokkenen) om 
verder met elkaar in gesprek te gaan over het vervolg van de gemeente in 

Apeldoorn. In de loop van 2018, als  de gemeente haar 90-jarig bestaan viert, zal 
er meer duidelijk worden over de vervolgkoers. 

 

Diaconie 
Kerkradio en diensten beluisteren via internet 

Voor gemeenteleden welke niet (meer) in staat zijn om de diensten bij te wonen, is 
er de kerkradio.  Het aantal gebruikers hiervan neemt af. Dit komt mede doordat 

steeds meer mensen via internet de diensten live of op een later tijdstip 
beluisteren.  

 
Audio, Foto- en videodienst 

Bij bijzondere diensten, zoals belijdenis- en doopdiensten, worden er video 
opnames en foto’s gemaakt. De video en foto opname wordt op een dvd gezet en 

aangeboden aan de gemeenteleden voor wie dit bedoeld is. De foto’s worden op de 
website geplaatst en zijn daar nader te bekijken. Een kleine groep van 

gemeenteleden zorgen er steeds maar weer voor dat er mooie foto’s en video 
beelden worden gemaakt, dit wordt ervaren als een kostbare herinnering. 

 

Bloemengroep- en groet 
De bloemendienst bestaat uit twee groepen, allebei ingevuld door een aantal 

vrijwilligers uit de gemeente. De ene groep zorgt er voor dat er iedere zondag een 
mooi boeket of bloemstuk voor in de kerk staat. De andere groep zorgt er voor dat 

deze zondagavond naar de avonddienst bezorgd wordt. Beide ploegen werken via 
een rooster. Een stukje werk dat ongemerkt iedere week vlekkeloos verloopt. 

Daarnaast worden er bij bijzondere feest- of gedenkdagen door een aantal 
vrijwilligers liturgische bloemstukken gemaakt, vaak met een uitbeelding van een 

thema. 
 

Verjaardagsfonds 
Uw gift voor het verjaardagsfonds over het jaar 2017 heeft   € ???? opgebracht en 

is bestemd voor:  Vernieuwing geluidsapparatuur Kerkzaal. 
Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage. 

De  leden van onze gemeente werden rond hun verjaardag bezocht door één van 

de contactpersonen van het verjaardagsfonds.  
Vanaf 2018 wordt er naar een nieuwe invulling gezocht voor het verjaardagsfonds. 

Vanaf deze plek ook de hartelijke dank aan de vrijwilligers die de afgelopen jaren 
trouw de mensen bezocht hebben rondom hun verjaardag en de zakjes weer 

opgehaald hebben en aan de coördinator: Riny Montfrooij. 
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Interkerkelijke contacten 
Radio 794 
Elke zondagochtend wordt er via Radio 794 een kerkdienst uitgezonden van één 

van de kerken in Heerde, Veessen, Vorchten of Wapenveld en enkele uit Epe. Deze 

dienst is te beluisteren via de kanalen FM- kabel 96,5 en FM- ether 106,5 en de 
website van Radio 794. In 2017 zijn er vanuit de Kruiskerk 3 kerkdiensten 

uitgezonden. 
 

Interkerkelijk Platform Heerde IPH 
In 2017 zijn er door IPH diverse activiteiten georganiseerd voor verscheidene 

doelgroepen. Elke activiteit gericht op het wegnemen van kerkmuren. Zo is er een 
toerustingsavond voor kerkenraadsleden georganiseerd. Voor de sportievelingen 

onder ons een volleybaltoernooi. De Paasjubel en 4- mei samenkomst zijn al lang 
bekend. Het Concert voor de Vader en de interkerkelijke avondsamenkomst op 1e 

Pinksterdag zijn inmiddels ook een jaarlijks terugkerend evenementen. Sinds jaar 
en dag zijn de campingdiensten en de Kerstnachtdienst bij de Schaapskooi een 

begrip.  
 

Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) 

In 2017 werd er ook op diaconaal verband samengewerkt tussen meerdere 
gemeenten in Heerde. Er werden jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd, 

rondom dankdag, Kerst en andere feestdagen. Tevens was er contact met eerdere 
opgezette initiatieven, zoals stichting ‘grip op de knip’. 

Begin 2017 trad de voorzitter af en inmiddels heeft Gert Wijnstok zich (wederom) 
beschikbaar gesteld als voorzitter van het IDO. Voor 2018 zal bekeken worden 

welke nieuwe initiatieven er mogelijk opgezet kunnen worden. 
 

Vertegenwoordiging werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
Heerde, (waaronder Veessen en Vorchten).  

De werkgroep van het plaatselijke NBG vergaderde vier keer dit jaar en was 
vertegenwoordigd op de rayonvergadering van het NBG. De plaatselijke werkgroep 

Heerde bestaat uit 8 personen uit 7 plaatselijke kerken, waaronder onze Vrije 
Evangelische Gemeente.  

De activiteiten zijn: Bekendheid geven aan het werk van het NBG via de kerkbladen 

en bij bijzondere gebeurtenissen in de kerk;  Aanwezig op de vrijwilligersdag in 
Wezep;  meedoen Nationale Bijbelzondag (oktober) ; plaatselijke Bijbelquiz 

organiseren (dit jaar in de Chr. Ger. Kerk , Acacialaan);  Aanwezigheid marktkraam 
Kerstmarkt; Ledenwerving. 

De items van het NBG zijn dit jaar: de projecten “vier je Bijbel” en “ontdek het op 
debijbel.nl” , waardoor er gelezen kan worden in meer dan 20 bijbelvertalingen, 

met de bedoeling de bijbel altijd en overal dichtbij te hebben.... 
 

Commissie Bondszaken 
De Commissie Bondszaken kwam in 2017 twee maal bijeen in één gezamenlijke 

bijeenkomst met Apeldoorn, Zwolle, Bennekom en Meppel ter voorbereiding op de 
Extra Bondsvergadering van 11 maart, en de jaarvergadering van 4 november. 

Met name werden stappen besproken die gevolgd zullen worden. De bond zit in een 
revitaliseringstraject, waar veranderingen in het functioneren van de bond stap 

voor stap langzaam van de grond komen. Iedereen is het er wel over eens dat 
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veranderingen nodig zijn in een steeds kleiner wordende bond. Alle onderdelen 
zullen voorbij komen: ook het functioneren van comité, deelorganisaties, wijze van 

vergaderen op de bondsvergadering maar ook de bestuursorganisatie van de bond. 
Het is de bedoeling dat in 2018 een aantal belangrijke stappen gezet zullen worden. 
 

 

Tenslotte 
Met dankbaarheid kijken we terug op 2017. 

Het vele goede dat wij uit Gods hand mochten ontvangen maakt ons blij. 
De vrijheid waarin wij onze talenten mogen ontwikkelen en in dienst stellen van 

Hem die ons beschermt en leidt maakt ons dankbaar. 
In verdriet mogen wij ons gedragen weten in zijn armen en we mogen beseffen dat 

zijn liefde voor ons mensen onvoorwaardelijk is. 
 

Met dank aan de vele verslagleggers uit de gemeente.  
 

Matthijs Bootsma 
Secretaris 


