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JAARVERSLAG 2019 
 
In 2019 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 in de gemeente van Jezus Christus. 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 alleen binnen de muren van 
ons kerkgebouw maar ook daarbuiten. 
 
Het centrale thema van het seizoen 2018/2019 “Kom en Zie” werd in september opgevolgd door het thema “met 
Hart en Ziel”. Met dit hoofdthema wordt 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. Vooral de maandagavond is een drukke avond. We zijn 
blij met onze gastheren en -vrouwen die de groepen op alle avonden welkom heten en zorgen dat het gebouw 
warm is en er koffie en thee klaar staat. 
 
In het verslag leest u van iedere commissie, werkgroep, activiteit zelf wat er in 2019 is gebeurd. Ik wens u veel 
leesplezier, terugblikkend naar 2019! 
 
  



   

Jaarverslag 2019 3 

LEDENBESTAND VAN ONZE GEMEENTE: OVERZICHT 2019 

 
De stand en de specificatie van de mutaties: 
Per 31 december:   2018   2019      
Leden:      522   513  
Doopleden:    351  318 
Vrienden/ niet gedoopt:    68    64 
Adressen:    382  370 

 
De mutaties in het ledenbestand zijn als volgt te specificeren:  
 
 
Toename:   leden      doopleden      vrienden 
Zustergemeente   :  5 
Van PKN    :     2 1    
Van andere kerken   :     1 
Door bediening Heilige Doop  :   3  
Door belijdenis    :  9    
Door geboorte    :     8 

         
totaal toename:     16 4       9 
 
 
Afname          

Overgang naar ander kerkgenootschap 
Zustergemeente   :    
Prot. Kerk Nederland   :     2 
Overige kerken     :   
Door overlijden    :  9 1  2 
Belijdenis    :   9 
Naar rustend bestand   :  6 6 
Uitgeschreven/bedankt   :  8 21  4   
Van vriend naar lid/dooplid  :     5  

 
Totaal afname:      25 37  13 

 
Op 9 juni deden 9 mensen belijdenis van hun geloof: 
 
De Heilige Doop werd dit jaar bediend aan 3 kinderen en 2 volwassenen 
 
24 maart:  1 
09 juni:   2x 
25 augustus:  2x 
 
 
Ons ontvielen dit jaar door overlijden 9 leden, 1 dooplid en 2 vrienden 
 
 
Huwelijken: 
 
15 februari:   
24 mei:    
23 augustus:   
06 september:   
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Kerkenraad 
Op de voorjaarsledenvergadering werd Geke Dekker herkozen als wijkouderling. Clazien Bogaard, Gert Heres en 
Matthijs Bootsma waren niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode. Voor de plek van Clazien Bogaard werd 
Esther Bootsma gekozen en Richard van de Streek nam het secretariaat over van Matthijs Bootsma. Er bleef 1 
vacature open voor wijkouderling open en 1 vacature voor diaken. Ook werd er gestemd over het verlengen van 
het dienstverband van Roger Dragstra (gemeentelijk werker). De meerderheid was voor het verlengen en dit 
betekende dat het tijdelijke dienstverband (1 jaar en 11 maanden) werd omgezet in een vast dienstverband. 
 
Tijdens een extra ledenvergadering op 16 juni werd Rien Boensma gekozen als wijkouderling voor wijk 5. 
 
Op de najaarsledenvergadering waren er vacatures voor een diaken en voor een jeugdouderling. Hiervoor waren 
nog geen kandidaten beschikbaar. Christiaan Hoogers heeft het penningmeesterschap overgenomen van Kees 
Slob in de zomer van 2019. Kees moest om persoonlijke redenen helaas zijn taak teruggeven. Doordat Christiaan 
het penningmeesterschap op zich nam ontstond er een vacature voor jeugdouderling. 
 
De Kleine Kerkenraad vergaderde in 2019 6x en de kerkenraad 5x. Dit gebeurt om de maand  
 
Ds. Weststrate was ook in 2019 onze predikant en adviseur van de kerkenraad. Daarnaast is Roger Dragstra bij 
onze gemeente in dienst als gemeentelijk werker met als voornaamste aandachtsgebieden jeugdwerk en 
missionaire gemeente. Ook gaat hij geregeld voor in diensten. 
 
 
 

Activiteiten en werkgroepen 
Veel gemeenteleden zijn in 2019 actief geweest bij diensten, activiteiten of in werkgroepen. Hieronder volgt een 
eigen verslag van de betrokkenen over een groot deel van de diensten, activiteiten en werkgroepen. 
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Erediensten 
Het blijft een voorrecht om in een land te wonen waar je in vrijheid en vrede op zondag en door de week mag 
samenkomen om God te eren, je geloof te belijden en gevormd en toegerust te worden. 
We hebben nog altijd twee kerkdiensten op zondag, al zien we het bezoek ’s avonds wel afnemen. Toch blijven 
we ons inspannen om die tweede dienst afwijkend van de morgendienst en aantrekkelijk te houden. We hopen 
dat de kerkgang ’s avonds zal toenemen. 
De ‘wie is de M.O.L.’ diensten, de Heerde-zingt-op-zondag-diensten en de jeugddiensten willen daarbij 
behulpzaam zijn. 
Ter voorbereiding op Pasen en Pinksteren hebben we een speciale gebeds-/bezinningsweek. 
We mogen blij zijn met de inzet van veel mensen bij het realiseren van de diensten, zowel organisatorisch, 
inhoudelijk als technisch. Dank dat zoveel talent beschikbaar en inzetbaar is. 

 

Leerhuis 2018 
Het is altijd een feest om te mogen leren. Nieuwe dingen ontdekken en oude zaken in een nieuwe context te zien. 
Dat doen we op verschillende plekken: 
Zo is er de jaarlijkse bijbelstudie van zes avonden. We nemen de bijbeltekst door en ontdekken de bedoeling van 
de schrijver en de actualiteit van de boodschap. 
Was de eerste helft van het jaar de brief van Paulus aan de havenstad in Efeze onderwerp van onze studie. In de 
tweede helft begonnen we met de Galaten-brief. Uitermate leerzame kost. 
Fijn dat deze avonden goede belangstelling hebben. 
Ook is er iedere maand een bijeenkomst van de groep Over Geloven Gesproken. We praten met elkaar over het 
geloof en over alles wat zich daarbij aan vragen aan ons opdringt. Dat is iedere keer weer verrassend. Fijn dat de 
groep zo trouw is en er iedere keer nieuwe mensen aanhaken. 
De jongerenpraatgroep is na de zomer niet gestart. Het aantal jongeren is door omstandigheden te klein en 
daardoor zijn de avonden te kwetsbaar. Wie weet wat er voor nieuwe initiatieven komen. 
‘leer mij ze kennen: de VEG’ zou een veel grotere groep moeten zijn. Toch blijft het de moeite waard, om de 
gemeente waar je lid van werd nog beter te leren kennen. 
Dankbaar waren we, dat er dit jaar uit de Zoekers- en belijdenisgroep ook mensen belijdenis deden. Dat is niet 
vanzelfsprekend. Daarom is de dankbaarheid zo groot. 
De wijkouderlingen organiseren zelf hun wijkavond/huiskring, waar men elkaar leert kennen en waar soms ook 
andere zaken aan de orde komen.  

 

De Liturgiecommissie 
Soms zijn kleine elementen in een eredienst van grote betekenis. Denk bijvoorbeeld aan een passend kruikje 
waaruit het doopwater wordt gegoten tijdens een doopdienst of de lantaarntjes 
met brandende kaarsen die meegaan naar de kindernevendienst. 
Bij het herdenken van de overledenen wordt er een klein kaartje meegegeven ter bemoediging 
óf om aan een ander te geven als teken van medeleven. 
Naast het stilstaan bij de dood, mogen we ook dankbaar het leven vieren. Deze feestelijke dienst hebben we in 
juni gehouden, we gaven een dankoffer en stonden dankbaar stil bij onze verjaardag. 
Na afloop was er koffie, thee, fris met een heerlijk stukje taart. Dit alles is verzorgd door deze commissie. 
We denken samen na over de betekenis  en vormgeving van de erediensten. 
Dat is mooi, het gaat om bezinning; waarom we bepaalde (goede)gewoonten hebben in onze diensten. Hoe 
kunnen we God daarmee eren en de gemeente zo goed mogelijk dienen? 
Hierover geven we gevraagd of uit eigen initiatief advies aan de kerkenraad. 
Dat kan gaan over de doop, het vieren van de Maaltijd van de Heer of de gang van zaken in een reguliere dienst. 
Eén van onze commissieleden is betrokken vanuit de kindernevendienst, zodat wij met de kinderen ook korte 
lijntjes hebben. 
Ook zorgen we voor de invulling van de bijeenkomsten in de Stille Week en de week voor Pinksteren.   We kunnen 
gelukkig een beroep doen op diverse gemeenteleden om een avond te leiden of het meewerken op muzikaal 
gebied. Zo vergroten we ook de betrokkenheid bij deze zinvolle bijeenkomsten. 
De mensen van de bloemendienst verzorgen in bepaalde diensten de aankleding van het liturgisch centrum, ook 
dit is een meerwaarde aan de eredienst.  Een feestelijk boeket bij Vier het leven en een ingetogen schikking bij de 
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dienst waarin we de overledenen herdenken, en iedereen een kaarsje aan kan steken. Ieder jaar weer een 
indrukwekkend moment. Ook dit jaar weer een prachtige adventskrans om de kaarsen te laten branden, op weg 
naar het Kerstfeest 
Tijdens de interkerkelijke gebedsweek in januari gaan de deuren van verschillende kerken in Heerde open om 
samen te bidden in verbondenheid met elkaar en met christenen wereldwijd. 
In die week zijn ook wij een avond gastheer/-vrouw. 
 
Om alle zaken te bespreken komen we met 7 mensen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en werken we daarnaast 
in kleiner verband de voorbereidingen verder uit. 

 

Kerst 
De kerstperiode is voor onze gemeente altijd een grote uitdaging. We grijpen de geboorte van Jezus aan, om die 
boodschap en wat ermee samenhangt op een laagdrempelige manier dichtbij onze dorpsgenoten te brengen. Dat 
doen we doormiddel van de Kerstmarkt in het centrum van het dorp, de Kerstherberg in de Noordgouw en het 
huis-aan-huis verspreiden van een Kerstmagazine. We verbazen ons iedere keer weer, dat het lukt om zoveel 
mensen betrokken te laten zijn en er zoveel mensen bereikt worden. Wat het blijvende resultaat is, zal het 
geheim zijn van het gestrooide zaad in de akker! 

 
Kerstmarkt 
Wat begon als kleine markt op het dorpsplein enkele weken voor kerst groeide uit tot een heel gebeuren met 
afwisselende elementen. Voorafgaand aan de vrijdag, werd dit jaar voor de eerste keer op donderdagavond een 
Volkskerstzang op het Dorpsplein gehouden O.l.v. VIVO uit Veessen zongen we kerstliederen en werden er 
gedichten gelezen door mensen uit verschillende kerken. 
Een nieuw initiatief dat zeer goed ontvangen is Met een plein vol mensen zongen we de liederen en luisterden we 
naar de gedichten, mooi afwisselend. 
 
En dan kwam de vrijdag met om 18.30 een moment van Licht aansteken. Een fakkelmoment met 12 mensen die 
het licht aansteken en uitdelen om zo iedereen in het licht en de warmte zetten. Luisteren naar het 
geboorteverhaal in verschillende talen en dialecten met tussendoor zang en muziek. 
Er stond dit jaar weer een wensboom met de mogelijkheid om een gesprek te hebben. De wensen kregen een 
plek in de nieuwjaarsdienst. Bij het gemeentehuis was 'Klein Bethlehem' ingericht. Veel kinderen en figuranten 
beeldden het kerstverhaal uit, bijzonder mooi gemaakt en uitgevoerd voor en door een groot aantal mensen. Er is 
veel werk verzet en het viel zeer in de smaak. 
 
De hele week stond er een schaatsbaan op de Brink, aan het begin van de Dorpsstraat. 
Alle basisschoolkinderen kwamen klassikaal een uur schaatsen. Ook op de vrije momenten was de baan vol en er 
werd een curlingavond gehouden. 
 
Wat is er veel inzet getoond en tijd  in gestoken door heel veel gemeenteleden, bijzonder! Zeker ook omdat het dit 
jaar maar voor 1 dag was en niet zoals voorgaande jaren op 2 dagen.  

 
Time Out 
Dit seizoen is de groep van Time Out aangevuld met veel jongeren die de stap hebben gemaakt van Crosspoint 
naar Time Out. Voor de een is dat vanwege de leeftijd voor de ander is dat omdat er behoefte is naar iets meer 
verdieping. We zijn dit seizoen gestart met het hebben over de Kracht van...met onderwerpen als...groepsdruk... 
woorden....de Heilige Geest, gebed, zonde. Misschien voor u hele normale en logische onderwerpen, maar we 
ontdekken dat deze onderwerpen beter te begrijpen zijn wanneer een jongere een goede basis heeft. We bidden 
daarom ouders de wijsheid en het vermogen toe om hun kinderen hierin te blijven onderwijzen zodat er een 
degelijke basis ligt waar jongerenwerkers mee verder kunnen bouwen. Elke Time Out avond lezen we uit de 
bijbel, praten we open over de onderwerpen afgewisseld met een filmpje en is er ruimte voor een lolletje. Alles 
met respect voor elkaar en in een goede sfeer. We voelen ons als leiding bevoorrecht om met uw zoon of dochter 
te mogen werken, te onderzoek en te onderwijzen.  
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Jeugdactiviteiten 
Het afgelopen jaar hebben wij diverse leuke activiteiten gedaan met de jeugd! Zo gingen er ruim veertig jongeren 
mee naar het trampolinepark in Zwolle en ook bij 'De jongens tegen de meisjes'-spelavond, de filmavond en bij 
het vieren van Sinterkerst en Nieuw was er een leuke club jongeren aanwezig. In augustus werd er 
traditiegetrouw patat gegeten met de nieuwe 12-jarigen, wat ook erg gezellig was! 

 
Startzondag 
In het startweekend is de ‘startzondag’ een terugkerend begrip de laatste jaren. Na het welkom heten van de 12-
jarigen in de ochtenddienst vertrok een groep gemeenteleden naar de schaapskooi, waar gezamenlijk koffie werd 
gedronken en vervolgens stond er een lunch voor alle aanwezigen klaar. Het middagprogramma bestond uit een 
informatieve wandeling met de boswachter rondom de schaapskooi en verder waren er meerdere spellen te doen 
voor ouderen en jeugd. De middag werd om 15.00 uur afgesloten met een dienst ‘bij de schaapskooi’ waar ook 
van buitenaf enkele mensen ieder jaar bij aansluiten 

 

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. 

 
JEUGD VAN VROEGER  (ouderenmiddagen)   
De ouderen van onze gemeente die deze contactmiddagen bezoeken is een vrij constante groep. De groep krimpt 
wel, omdat mensen overlijden of de gezondheid zo broos wordt dat komen niet meer mogelijk is. Aanwas van 
nieuwe mensen blijft uit wat erg jammer is.  Maar misschien na mei 2020 enige aanwas, omdat dan de 
Vrouwenkring opgeheven wordt. Eėn ding is zeker, de bezoekers van de contactmiddagen vinden het fijn dat er 
ėėn keer in de maand gelegenheid is om de 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. Ook al is ieder verschillend, ieder vindt het op haar/ zijn manier fijn om erbij te zijn. 
 
In 2019 zijn er 8 contactmiddagen geweest incl. de Nieuwjaar ontmoeting. De contactmiddagen beginnen met 
gebed, samenzang en een korte overdenking. Na de opening koffie/thee en ontmoeting is er een middag 
programma van 2x een half uur. De invulling van het programma is heel divers, het varieert van: 
dia presentaties natuur / landschappen, lezingen met bijbels of maatschappelijk onderwerp of  tips qua 
gezondheid 70+ ers, zang en theater maar ook bingo. 
 
De contact middagen worden afgesloten met een warme maaltijd. Meestal kookt Liesbeth Woensdregt 
(commissielid) voor de bezoekers Twee keer per jaar doen dat een aantal gemeenteleden. Voor de maaltijd wordt 
gebeden of een lied gezongen. De oudercommissie heeft ook in 2019 de Paas en Kerstgroet 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 Dagboekje Filippus met een geboortekaartje i.v.m. Kerst. 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. In 2019 hebben ook 
Roger Dragstra en Arie Kieboom openingen verzorgd. Eind 2019 hebben wij afscheid genomen van ons commissie 
lid Jannie Vinke, ons commissie lid Ina Veldkamp kampt nog steeds met haar gezondheid en tot zij weer komt wil 
Alida Timmermans ons ondersteunen bij de hand – en spandiensten en we mochten Trudie Buitenhuis  begroeten 
in de groep (niet als commissie lid) voor hand en - spandiensten diensten en om een opening(en) te verzorgen in 
2020. 
 
  “Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke én ontvangt het onmogelijke” 
    – citaat Corrie ten Boom- 
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Gemeente Groei Groep (GGG)  
Na de zomer van 2018 was er helaas te weinig belangstelling om met 1 of meer groepen te starten in het nieuwe 
seizoen. Dit is jammer omdat deze groep een mooie en kostbare manier voor iedereen is om te groeien in geloof. 
In 2019 is er dus geen Gemeente Groei Groep geweest. 

 
Jaarverslag van de Vrouwenkring 2019. 
Wij komen één keer per maand op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur samen. Onze kring heeft op dit 
moment 28 leden. Het jaar 2019 zijn wij begonnen met een proeverij waarbij leden zelf wat lekkers mee mochten 
brengen. Het was wederom een zeer gezellige avond, ook speelden we nog enkele spelletjes Bingo. 
 
In februari kwamen er vrijwilligers van de Wensambulance. Zij vertellen ons wat voor goede dingen zij konden en 
mochten doen voor de mensen die aan een terminale ziekte lijden of een laatste wens vervullen, nog één keer....... 
Het was een indrukwekkende avond. 
 
In maart waren Heintje en Hendrik onze gasten. Zij vertelden over hoe de gebruiken waren bij geboorte en 
huwelijk in vroegere tijden. Ze waren gekleed in Veluwse klederdracht en hadden allerlei spulletjes bij zich uit die 
tijd. Ook liet Hendrik zien hoe je een stoel moet matten. Een leuke en gezellige avond met veel herkenning van de 
spullen die getoond werden.    
 
Op 11 april werd het een andere avond dan wij besproken hadden.  
Mevr. Hilberink kon wegens een val met haar fiets en bijgaande letsel, een gebroken heup, niet op onze avond 
komen. En als je dat een dag van te voren verteld wordt moet je even wat improviseren. Maar Jantje heeft 
voldoende Bijbel quizzen op de plank liggen voor onverwachte wendingen in het programma. Dus ook deze avond 
werd goed besteed en was gezellig met verschillende woordspelletjes en quizzen.  
 
Ook nu zoals gebruikelijk in mei, op de laatste samenkomst van ons seizoen, gingen wij uit. Deze keer werden wij 
om twee uur verwacht bij het Vrieze Erfgoed in Wapenveld, waar wij een workshop kruidkoek bakken kregen en 
een boeiend verhaal over de historie over de molen en het Vrieze Erfgoed mochten volgen. Daarna gingen wij 
naar de overkant van de weg, naar het Mussennest, voor het nuttigen van een heerlijke pannenkoek.  
 
In september liet mevr. Kats uit Hattem ons genieten van een “Olderwetse  preuverie”. Tijdens haar verhaal over 
haar kindertijd in Oene liet zij ons hapjes en drankjes van vroeger proeven. O.a. een advocaatje met slagroom, 
proempies, en een glaasje boerenjongens. Het werd al snel heel gezellig.  
 
In oktober was mevr. De Velde onze gast. Zij gaf een lezing over ”de kracht van de graankorrel”,  
 
In november kwamen mevr. Twijnstra, zij was verpleegkundig arts op de Eerste Hulp in het Deventer ziekenhuis, 
en mevr. Meijer, zij doet haar werk op de ambulance, ons vertellen over hun werkzaamheden. Zeer interessant en 
leerzaam. 
 
In december organiseerde de Vrouwenkring zoals al vele jaren de kerstviering met de ouderen uit onze gemeente. 
Een goed verzorgde en mooie viering waar de gastzanger Casper Spannenberg mooie liederen ten gehore bracht. 
Voor de Vrouwenkring was dit de laatste keer dat zij deze kerstviering mochten organiseren. We hebben het altijd 
met veel plezier en liefde mogen doen.   
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FEBE Vrouwencontact 
Een aantal keren per jaar organiseert FEBE voor vrouwen in onze gemeente laagdrempelige activiteiten waarbij 
ontmoeting en diepgang centraal staan. 
 
Op 8 februari ontvingen we meer dan 40 FEBE-vrouwen en introducees in de Bovenzaal voor voorstelling die werd 
verzorgd door Renate Mulder van het Theaterkabinet. 
Op herkenbare en vaak humoristische manier vertelde ze over haar leven met God. 
Een avond met veel zang en muziek. Veel gehoord om nog eens over na te denken. 
Een gezellige avond waarbij ook weer nieuwe contacten werden gelegd. 
 
Vrijdagavond 28 juni vond de 2e Walking Tapas plaats. Eén van de activiteiten van FEBE. 
We werden op vier verschillende locaties verwacht. Ieder groepje kreeg een tijdschema en na drie kwartier was 
het tijd om door te schuiven (wandelen!) naar het volgende adres. 
Bij alle vier adressen werden we hartelijk ontvangen!  
Er stonden prachtig gedekte tafels klaar, vol heerlijke gerechten.  We konden zo aan tafel! Alsof je vier 
restaurants bezoekt op 1 avond. Wat een hartelijkheid én heerlijkheid! 
De dames die hun huis ter beschikking stelden en dus ook voor de groepjes kookten, hebben dat fantastisch 
gedaan! 
Van echte tapas, tot aan heerlijke zalm, salade, quiche enz. 
Maar...het was meer dan alleen maar eten. Het was elkaar (nog beter) leren kennen. Van gezellige gesprekken tot 
aan verdiepende, herkenbare gedachten met elkaar uitwisselen. 
Samen eten verbindt! 
Aan het eind van de avond kwam de hele groep bij elkaar in de tuin van de fam. Zielman.  
Een dessert, koffie en avondzonnetje maakten het tot een bijzondere avond! 
 
Zaterdagavond 30 november zijn we naar een liedjescabaret geweest van “Op en top vrouw”. Drie vrouwen die 
ons mee namen in het wel en wee van het leven van alledag. Het leven samen met de Heer en het vertrouwen in 
Hem. Dit ondersteund door prachtige, ontroerende en soms ook komische liederen. Met een groep van 25 FEBE 
vrouwen zijn we naar de WRZV hallen in Zwolle gegaan. Een zaal met maar liefst 400 vrouwen en enkele mannen 
;-) We werden hartelijk welkom geheten. Er werd gezorgd, ook in de pauze, voor een lekker hapje en een drankje. 
Echt een avond er even tussenuit, waarin je het leven kan relativeren met een lach en een traan. Een zeer 
geslaagde avond om op terug te kijken! 
 

Activiteitenverslag Crosspoint 2019 (12-14 jr., 24 avonden) 
Bij Crosspoint hebben we in 2019 veel jongeren in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar op de maandagavonden mogen 
ontmoeten. We zijn als leiding dankbaar dat er (ondanks sporttrainingen, muzieklessen, huiswerk en toets weken) 
toch altijd weer tijd gemaakt wordt voor de ontmoeting met God en met elkaar! Want hoe leef je nou eigenlijk 
met God en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wat geloven we nou echt en hoe belangrijk is de Bijbel daarin? 
Drie thema’s stonden dit jaar centraal, namelijk: 

- Wie is God? Hem (beter) leren kennen. 
- Wat is geloven? Weten, hopen en vertrouwen. 
- Wie ben ik als christen? Een plek in de wereld. 

 
We danken onze jongeren voor hun komst, hun openheid en eerlijkheid en voor de fijne sfeer! We danken u als 
ouders voor de support en het brengen en halen!  
 
In april hebben we het catecheseseizoen afgesloten met een eenvoudige maaltijd samen met Time-Out. Ook 
namen we toen afscheid van Andrew van der Haar en Jeroen Zielman. Vele jaren hebben zij zich met liefde en 
plezier ingezet voor onze jongeren, waarvoor dank!  
In oktober zijn we – eveneens met een broodje bij een kop soep – met een nieuwe groep gestart. Ruben en 
Bernike Tellegen zijn de leiding komen versterken, waar we erg blij mee zijn! 
We hebben nu zo’n 20 à 25 jongeren op een gemiddelde maandagavond. 
 



   

Jaarverslag 2019 10 

Vertegenwoordiging in werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Heerde 
Dit jaar kwam voor de NBG vrijwilligers de volgende gedragscode van het Nederlands Bijbelgenootschap naar 
buiten: Het NBG streeft naar een klimaat waarin we op een respectvolle en integere manier met elkaar omgaan. 
Bij de missie “De Bijbel dichtbij brengen” staan vier kernwaarden centraal, 1.Liefde voor de Bijbel, 2.Kwaliteit, 3. 
Betrouwbaarheid en 4. Interconfessionele houding met respect voor de verschillende opvattingen over de Bijbel. 
Vrijwilligers wordt gevraagd een overeenkomst als “Kerkvrijwilliger” te ondertekenen als contactpersonen voor 
het NBG. De werkgroep Heerde van het NBG bestaat uit 7 personen uit 7 plaatselijke kerken. 
De werkgroep vergaderde drie keer en één keer op “rayon niveau” in Zwolle. De overige activiteiten waaraan 
aandacht werd bestaat zijn: de vrijwilligers dag in Wezep; organiseren plaatselijke Bijbelquiz (dit maal in de 
NGK/GVKerk Bonenburgerlaan); de Bijbelzondag en aanwezigheid op de Kerstmarkt in dorp Heerde. 
Algemene informatie over het NBG is via het ons maandblad Rondom de Kruiskerk en de Nieuwsbrief 
doorgegeven. “Vier je Bijbel”, is dit jaar steekwoord van de Nationale Bijbelzondag. In de kerkdienst en de 
kindernevendienst is met NBG informatie aandacht besteed aan de bijbelverspreiding. Het NBG project ging dit 
maal over Prentenbijbelverspreiding naar China. 
 

Website en social media 
Onze website www.vegkruiskerkheerde.nl is nog steeds een goede informatiebron. Uit reacties blijkt dat mensen 
die op zoek zijn naar een kerkgemeenschap in Heerde de site gebruiken om zich te oriënteren. Maar bijvoorbeeld 
ook de pastorale handreikingen worden in groter verband gebruikt. De mogelijkheid om diensten live te volgen 
op de website is een stuk verbeterd door gebruik van een eigen kanaal op www.kerkdienstgemist.nl. Hier kunnen 
diensten zowel live in beeld of geluid als ook nog 1 jaar na uitzending bekeken of beluisterd worden. Gemiddeld 
maken ca. 30 tot 40 mensen per dienst hier gebruik van.  
Op social media is onze gemeente actief op twitter en facebook. Deze kanalen worden met name gebruikt om 
aankondigingen van bijzondere diensten of activiteiten te maken.  
 In 2019 is een werkgroepje begonnen om te kijken naar de opzet van de huidige website en mogelijkheden om 
een website te maken met een besloten gedeelte waar meer informatie uitgewisseld kan worden. Dit proces zal 
in 2020 een vervolg krijgen. 
 

Feest van Ontmoeting; Samen starten, proeven en genieten 
Op zaterdag 7 september 2019 werd als aftrap van het nieuwe kerkelijke seizoen het ‘feest van ontmoeting’ 
georganiseerd. ’s Middag was er een aanbod van een actieve of creatieve activiteit. Er werd een workshop 
schilderen aangeboden, recreatief fietsen of mountainbiken. Later op de middag tot het begin van de avond was 
er het feest. Daar stond een gezellige ontmoeting in een ongedwongen sfeer centraal. Bedoeld voor jong en oud. 
Op het parkeerterrein achter de kerk stond een grote open tent met leuke aankleding, waar gezeten, gestaan en 
gehangen. Hapjes en drankjes werden voorbereid door gemeenteleden en aangeboden op kramen. Vers fruit, 
taart, gehaktballen, verse vis, salades, patat etc.. Er was voor ieder wat wils! Voor kinderen was er een 
springkussen en een pannakooi. Op verschillende momenten werd een pitch gegeven door gemeenteleden die de 
activiteiten van het nieuwe seizoen onder de aandacht brachten. Het was een geslaagde nieuwe vorm van de 
‘startzaterdag’.  
 

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 sterk af. Dit komt mede doordat steeds meer mensen via internet de diensten live of op 
een later tijdstip beluisteren/bekijken. 
 
Audio, foto- en videodienst 
Bij bijzondere diensten, zoals belijdenis- en doopdiensten worden er foto’s gemaakt. De foto’s worden op een dvd 
gezet en aangeboden aan de gemeenteleden voor wie dit bedoeld is. De foto’s worden ook op de website 
geplaatst en zijn daar nader te bekijken. Een kleine groep van gemeenteleden zorgen er steeds weer dat er mooie 
foto’s worden gemaakt. Opnames van de diensten kunnen worden gedownload worden via internet. 
Foto’s en opnames worden ervaren als een kostbare herinnering. 
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Bloemengroep- en groet 
De bloemendienst bestaat uit twee groepen, allebei ingevuld door een aantal vrijwilligers uit onze gemeente. De 
ene groep zorgt er voor dat er iedere zondag een mooie boeket of bloemstuk voor in de kerk staat. De andere 
groep zorgt er voor dat deze zondagavond na de avonddienst bezorgd worden. Hierbij zit ook een kaart die 
getekend is door de voorganger en de dienstdoende ouderlingen/diakenen. 
Beide ploegen werken via een rooster. Een stukje werk wat ongemerkt iedere week vlekkeloos verloopt. 
Ook maakt een aantal vrijwilligers bij bijzondere feest- of gedenkdagen liturgische bloemstukken, vaak met het 
uitbeelden van een thema. En met kerst wordt de versiering in de kerk verzorgd door deze groep. 
 
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 via de website van Radio 794. Ook onze kerk doet ook regelmatig aan deze uitzendingen mee. 
De uitzendtijden en welke kerk de uitzendbeurt heeft wordt gecommuniceerd in het maandblad.  
 

Interkerkelijke Platform Heerde (IPH) 
In 2019 zijn er door de IPH diverse activiteiten georganiseerd voor verscheidene doelgroepen. Elke activiteit is 
gericht op het proberen wegnemen van de kerkmuren. Zo is er een toerustingsavond georganiseerd voor alle 
kerkenraadsleden van alle kerken uit de gemeente Heerde. 
Voorbeeld van activiteiten zijn: Paasjubel, 4 mei samenkomsten, Concert voor de Vader, interkerkelijke 
avondsamenkomsten op 1e pinksterdag. Dit zijn jaarlijks terugkerende evenementen. Sinds jaar en dag zijn de 
campingdiensten en de Kerstnachtdienst bij de Schaapskooi een begrip in Heerde. 
 
 

Werk In Uitvoering (WIU) 2019. 
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-dagenproject:  
Hemelvaartsdag:  
-    Hemelvaartsdag werd in 2019 voor het eerst gedeeld met de mensen van de Petruskerk uit Wapenveld die 
vanaf 2020 actief zullen meedenken en werken bij de voorbereiding. 
-    De belangstelling groeit verder mede door het aanschuiven van mensen uit de Petruskerk 
-    Vivo deed, zoals we gewend zijn, het merendeel van de muzikale begeleiding. 
-    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.  
 
Kloosterkuier 
Na de eerste Emmauswandeling in 2018, is er in 2019 in de vroege morgen een Kloosterkuier geweest. Dit vond 
plaats in het voormalige Kloosterbos aan de overkant van het water, bij de molen. 
Na een korte inleiding waarin ik met de 14 deelnemers bijbel las en een gebed uitsprak, startte de wandeling. 
Twee aan twee trok men langs de met lintjes aangegeven route. Een drupje regen kon de goede stemming niet 
tegenhouden. De wandeling, met bezinningsvragen voor onderweg, werd zeer gewaardeerd. Wandelen is goed 
voor lijf en leden, maar zeker ook voor de ziel, zo bleek. D.v. donderdag 21 mei zal er weer een vroege 
kloosterkuier zijn, al zal de opzet dit jaar wat anders zijn.  
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Vervolgde kerk: 
In 2019 is er 3x gecollecteerd voor het werk van Open Doors. Op goede vrijdag was de opbrengst bestemd voor 
algemene doeleinden. Tijdens de zondag voor de vervolgde kerk op 16 juni, is er gecollecteerd voor de christenen 
in Sri Lanka, die getroffen zijn door de bomaanslagen op 1e paasdag (opbrengst € 434) en de collecteopbrengst 
van 1e kerstdag was bestemd voor de Centre’s of Hope in Syrië. Tijdens de zondag voor de vervolgde kerk op 16 
juni heeft ook de nevendienst aandacht besteed aan de situatie van vervolgde christenen, middels filmpjes, 
spelletjes en gebedskaartjes. Onze kerk was ook betrokken bij de organisatie van de Nacht van Gebed op 21-22 
juni, waarin werd gebeden voor onze broeders en zuster in Noord Korea, Noord Afrika, Iran en vele andere 
landen.  
 
Stichting Grip op de knip: 
Omdat onze gemeente participeert in het werk van de stichting, is er in 2019 2x gecollecteerd voor het werk van 
de schuldhulpmaatjes. In 2019 waren er 17 maatjes werkzaam en zij begeleiden rond de 45 hulpvragers in de 
gemeente Heerde. Het afgelopen jaar is er door de stichting veel energie gestoken in de PR, met als doel de 
drempel naar hulp zo laag mogelijk te maken zodat mensen eerder om hulp vragen. Voorkomen is immers beter 
dan genezen.  
 
VEG Zwolle: 
Onze zustergemeente wordt al vele jaren ondersteund met menskracht en financiële tegemoetkoming. De kosten 
voor een nieuw dak lijken, met giften van VEG Apeldoorn, Enschede en andere VEG’s die ondersteunen, onder 
controle en dat is een hele geruststelling. Appels/peren plukken, rommelmarkt en ook daar een Kerstmarkt 
hebben bijzonder bijgedragen in de ondersteuning van deze gemeente die gelukkig nog steeds een verdere groei 
laat zien.  
 
Andere projecten: 
- Vluchtelingen Lesbos 
- Handen samen voor Angola 
- Boodschappenpakketten 
 
Zomeravondzang 
In de zomer van 2019 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. Mooi dat vakantiegasten en mensen uit de 
omgeving gebruik maken van deze diensten.   
 
Kerstmarkt  
De Kerstmarkt was weer grootser en kende een aantal duidelijke aanpassingen. Zo is de zaterdag komen te 
vervallen en is hiervoor in de plaats een Kerst/volks/samenzang gekomen waaraan ook andere kerken 
deelnemen. De Kerstkuier is verruild voor Klein Bethlehem met prachtige uitbeeldingen voor het oude 
gemeentehuis. Tijdens de uitgebreide Kerstmarkt op de vrijdag was het weer helaas minder, maar tijdens de 
lichtceremonie was het nagenoeg droog en een mooie opkomst. De Kerstkrant is mogelijk voor het laatst in deze 
vorm verschenen.  
 
Kerkproeverij: 
In 2018 deden we als VEG Kruiskerk Heerde voor de eerste keer mee met kerkproeverij. We waren daarmee de 
eerste kerk die mee deed in Heerde. Door het contact tussen Roger Dragstra (onze eigen gemeentelijkwerker) en 
Anne Bolhuis (toenmalig kerkelijk werker van de Ontmoetingskerk) haakte ook laatst genoemde aan.  
In 2019 hebben o.a. ook de Hervormde Kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk meegedaan en is in overleg 
met het IPH besloten dat het voortaan interkerkelijk opgepakt zal gaan worden. Dat zal in 2020 dan de eerste 
keer zijn. Alle kerken in Heerde hebben hun medewerking toegezegd. 
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Wie is de MOL 
Sinds het seizoen 2019/2020 zijn we begonnen met de ‘Wie is de MOL’ diensten. In deze avonddiensten, op de 
eerste zondag van de maand, willen we de missionaire houding van de gemeente stimuleren en ontwikkelen. Een 
nieuwe opzet voor een avonddienst is natuurlijk spannend. Maar als je niks nieuws probeert, dan komt er ook 
niks op gang. Dus we hebben als WIU toch die stap gezet. En we houden, al lerend, ook vol. 
De eerste evaluatie in de WIU vergadering van 3 december 2019 leverde op dat we merken dat we voor deze 
nieuwe diensten een lange adem moeten hebben. We moeten ook doorgaan met het vinden van geschikte 
vormen die aanspreken en inspireren.  
De ‘wie is de MOL’ diensten lopen in 2020 door. 

De WIU is bijzonder blij en dankbaar voor alle financiële bijdragen waarmee veel en zorgvuldig 
geselecteerde projecten konden worden geholpen. 

 

Dabar 2019 
Net als de afgelopen jaren heeft de Dabar commissie in 2019 weer 6 campingdiensten en de 
Kertsavondsamenkomst georganiseerd. De campingdiensten zijn goed verlopen en de bezoekersaantallen zijn 
ongeveer gelijk gebleven. Wel merken we dat het lastiger is om tot een goede invulling te komen qua muzikale 
medewerking. Belangrijk is wel dat we koren en groepen nodig hebben om tot een mooie invulling van deze 
diensten te komen. Qua weer hadden we het goed alleen de laatste zondag hadden we te maken met regen. Na 
overleg mochten we gebruik maken van het restaurant. 
Deze zat goed vol en deze dienst was een mooie afsluiting van het zomerseizoen.  
  
Op kerstavond hadden we afgelopen jaar wat minder geluk. De hele dag was het al regenachtig en tussen 19.00 
en 20.00 uur regende het flink en dat weerhield veel mensen om naar de hei te komen… Jammer, want het was 
een hele mooie dienst olv Simon Friso met muzikela medewerking van Wilhelmina. Milou Popping zong 2 mooie 
songs onder begeleiding van Jurrian Bijsterbosch en bracht menigeen tot ontroering. Bijzonder detail, tijdens de 
dienst was het droog en na afloop begon het weer te regenen… 
  
Voor 2020 zullen we deze activiteiten weer doorzetten maar er zal wel het e.e.a. moeten veranderen. Ten eerste 
hebben wij nieuwe leden nodig daar wij nog maar met 7 mensen over zijn. Tevens zullen wij bekijken of wij meer 
met het IPH moeten gaan samenwerken. Wellicht moeten wij onze activiteiten geheel onderbrengen bij het IPH. 
Kortom, genoeg te doen dit jaar! 
 

Jaaroverzicht 2019 Commissie Bondszaken (CBZ) 
Zoals gebruikelijk kwam de Commissie Bondszaken een tweetal keren bijeen om de agenda’s van de voor- en 
najaarsvergaderingen van de Bond te bespreken.  Dit wordt doorgaans samen gedaan met de CBZ van de VEG-
gemeenten Zwolle en Meppel. 
De voorstellen om een beleidsadviseur en een regiocoach aan te stellen voor een beperkte duur wordt met een 
positief advies aan de KR gestuurd en zijn als zodanig aangenomen. 
Toch zijn er ook lichtpuntjes te melden in de stroom van  gemeenten die er mee ophouden zoals de VEG-Den 
Haag:  De nieuw ontstane gemeente Nunspeet en  De Voortgezette Gereformeerde Kerk Harkema zijn  in 2019 
gastlid geworden van de Bond van Vrije Evangelische gemeenten. Dit geeft de burger in ieder geval een beetje 
moed, want het zijn geen kleine gemeenten. 
De bemensing van comité en commissies blijft onophoudelijk een punt van zorg. Derhalve stopt in de huidige 
vorm Stichting 76 die in de Bond als ondersteunend orgaan in financiële en materiele zin voor de 
Bondsgemeenten werkte. De gelden en taken zullen in de toekomst worden beheerd door het comité.  
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Jaarverslag  2019 Christykids. 
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 23 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.                                                               
 
We hebben de avonden op gedeeld in : 
1 Schatgraafavond 
2 Crea avond 
3 Sport of spel avond  
4 Film avond. 
 
Iedere eerste maandag avond van de maand hebben we schatgraafavond 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 1 of 2 ouders die ons helpen. De kinderen die komen 
hebben veel plezier met elkaar en leren zo elkaar ook kennen op een andere manier. We hebben verschillende 
dingen gemaakt, maar ook het gezellige en leuke spel Nachtwacht speelden we met regelmaat. Daarnaast hadden 
we onze kerst gourmetavond die erg geslaagd was. 
Club geven is een mooie manier van kerk zijn. Je geeft de kinderen iets waardevols mee waarvan je hoopt dat ze 
begrijpen dat God ook van hen houdt en hun vriend wil zijn. 
 

Jaarverslag Commissie van Beheer (CvB) 2019 
Afgelopen jaar zijn er weer wat wisselingen/ wijzigingen geweest in de commissie van beheer. Christiaan Hoogers 
heeft de plek van Penningmeester over genomen van Kees Slob. Ook heeft Bea Bessels te kennen gegeven om uit 
de Commissie van beheer te stappen i.v.m. het haar drukke werk- en privé situatie. 
 
Op dit moment bestaat de CvB uit de volgende personen: Dirk Lagemaat (voorzitter, beheer); Tim van Renselaar 
(secretaris, beheer) en Arnold Fikse (projecten/ beheer). Namens de Kerkenraad hebben zitting in CvB: Gerrit 
Roeke (vz kerkenraad, kosterschap) en Christiaan Hoogers (financiën/contracten-verplichtingen). Ted Hoogers 
maakt geen deel meer uit van de CVB maar is oproepbaar als adviseur. 
Functie faciliterend beheer is momenteel nog vacant. Heeft u interesse schroom niet en neem dat contact op met 
de CVB. Namens deze weg willen we Kees Slob en Bea Bessels nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Wanneer u zich geroepen voelt om mee te werken om het kerkgebouw in een goede staat te houden, neem dan 
gerust contact op met Arnold Fikse. Arnold heeft momenteel al een lijst met vrijwilligers die we kunnen vragen 
voor diverse onderhoudsklusjes in en om de gebouwen. 
 
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 zwarte 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 2018 gerealiseerd: 
We hebben in 2019 diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan zowel het kerkgebouw en de 
pastoriewoning. Lopende contracten zijn en worden onder de loep genomen en zo nodig vernieuwd, of opgezegd. 
Plannen om het orgel op te knappen zijn momenteel op de plank gezet en zullen t.z.t. weer opgepakt gaan 
worden; We zijn bezig geweest met het opstellen van een veiligheidsplan, laatste puntjes op de i. Dat geldt ook 
voor een meer-jaren onderhoudsplan voor de gebouwen. Plannen zullen worden afgerond in 2020. 
 
Uiteraard willen we wederom alle vrijwilligers en aannemers die hebben meegeholpen met de verbouwing 
hartelijk danken voor hun inzet. 
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Stenen rapen en zaaien – verslag 2019 gemeentelijkwerker  
 
Ook in 2019 heeft u via het maandblad regelmatig en uitvoerig kenniskunnen nemen van mijn werkzaamheden 
als Gemeentelijkwerker in onze kerk. Zoals u weet heb ik twee hoofdgebieden: WIU en kinder- en jeugdwerk. 
Mijn taak is de betrokken vrijwilligers te ondersteunen. Dat kan praktisch of toerustend zijn.  
 
Mijn concrete werkzaamheden variëren dan ook sterk. Van vergaderen, naar adviseren, naar meewerken, naar 
voorbereiden, uitwerken en nog veel meer.  
 
Bijvoorbeeld voor de WIU van nadenken over de visie op missionaire en diaconaal kerk zijn, tot het bijdragen aan 
de mannenavond in de 40 dagentijd, op de kerstmarkt staan bij de boom en de kaarsje en met elkaar zoeken naar 
de goede kaders voor de financiën en het verzorgen van de kloosterkuier op Hemelvaartsdag.  
  
Voor de Kindernevendienst mocht ik de voorstellen maken voor de 40 dagentijd en de adventsperiode. Ik mocht 
ondersteunen bij de gezinsdienst met de KND op 23 juni 2019 en de Christy Kids in 29 september. En in overleg 
met de begeleidingsgroep heb ik besloten om weer deel te nemen aan de vergaderingen van de 
Kindernevendienst (KND). Dat levert toch een grote meerwaarde op in communicatie en afstemming. Dus ok het 
bezoeken van en deelnemen aan de vergaderingen van de KND is een deel van mijn werk. We mogen zien dat het 
een mooi team is, waarin mensen zeer betrokken zijn op de kinderen en het verlangen delen om hen vertrouwd 
te maken met God en Zijn Woord.  
 
Ik bezocht, net als de jeugdouderlingen, op zaterdag 6 april het kinderkamp in de buurt van Rijssen. Prachtig om 
de lol bij de kinderen te zien en de geweldige inzet van de leiding. 
 
Ik heb daarnaast samen met Ds. Weststrate en de KKR meegewerkt aan de kaders van het pastorale team. Dit is 
in het eerste kwartaal van 2019 afgerond zijn. Tijdens de gemeenteledenvergadering van 26 maart 2019 heb ik u 
daarover bijgepraat. In het laatste kwartaal van 2019 ben ik, samen met ouderling Gerrie Montfrooy, gestart met 
het ontwikkelen van pastoraal werk voor de wijken. Dat moet in 2020 zijn beslag krijgen.  
 
Ik bezocht op 20 maart 2019 de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van het IPH en gaf daar een bijdrage over 
Jozef en zijn gezin.  
 
Op 21 mei (Kom en zie: een eeuwige stad) en 12 november (Met hart en ziel: getuigd de schepping van haar 
Schepper) bezocht ik de Jeugd van vroeger. Waardevol om bij hen te zijn en ook daarin te werken aan verbinding 
en mijn bijdrage aan deze ‘jeugdgroep’ te geven. 
 
In 2019 mocht ik in diverse diensten 15 keer voorgaan in de diensten. Ik mocht onder anderen voorgaan in de 
Kerkproeverij (u leest over kerkproeverij onder de WIU een kort verslag) dienst van 29 september (tevens 
gezinsdienst). We zijn vanuit de WIU in september 2019 gestart met de ‘Wie is de MOL’ diensten. Kerkdiensten op 
de eerste zondagavond van de maand, die inspirerend en stimulerend zijn voor de missionaire houding en inzet 
van de gemeente. (onder het kopje WIU meer over de ‘Wie is de Mol’ diensten) 
 
Samengevat zou ik mijn werk willen omschrijven als ‘stenen rapen’, als beeld van hindernissen weghalen, 
problemen oplossen en doen wat nodig is om goed met elkaar te kunnen werken. En daarnaast ‘zaaien’, als beeld 
van het doorgeven van Gods Woord en geloof, maar ook als beeld van nieuwe ideeën ontwikkelen om in de 
toekomst sterk en relevant kerk te zijn.  
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Kindernevendienst 
De Kindernevendienst verzorgt elke zondag kindernevendienst in 3 leeftijdsgroepen, waarbij de oudste groep elke 
maand 1 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 2019 heeft de Kindernevendienst zoals gebruikelijk, naast de wekelijkse samenkomsten voor de kinderen, ook 
een aantal projecten handen en voeten gegeven. Zo hebben we er voor gezorgd dat de kinderen een bescheiden 
rol hebben tijdens de diensten in de aanloop naar pasen en kerst. We kijken terug op mooie gezinsdiensten en 
een geslaagd kinderkerstfeest.  
  
Tijdens de kindernevendienst vergaderingen proberen we de focus te leggen op de boodschap die we de kinderen 
mee willen geven en hoe we deze boodschap creatief over kunnen brengen. Met een diverse groep aan 
kindernevendienstleiding is het mooi om te zien hoe ieder door zijn eigen creativiteit weer bij gebruikt. 
  
Voor 2020 gaan we op zoek naar nieuwe leiding. Er zijn 2 mensen die na jarenlange inzet zullen stoppen.  
 

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. Ze 
kunnen daar fijn spelen, tekenen/kleuren en naar liedjes luisteren. Mocht een kindje blijven huilen, dan komt het 
voor dat we een ouder uit de kerk halen. 
De kinderen nemen een eigen tas met wat eten en drinken mee. Rond half 11 gaan we samen in een kring zitten 
om dit op te eten en drinken. 
Elke week zijn er 4 personen die oppassen. Meestal 2 volwassenen en 2 jongeren. 
De kinderen komen iedere zondag samen met de leiding van de oppasdienst voor de zegen terug in de kerk. 
 

Kampweekend  
Ook in 2019 zijn we weer op kamp geweest! Op 5 april zijn we met een groep van ruim 70 kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar vertrokken naar de Langenberg in Rijssen. Het thema van het kamp was dit jaar ‘Look@ME’. 
Tijdens het kamp hebben we weer veel verschillende activiteiten gedaan waaronder een kennismakingsbingo en 
een vlammentocht op de vrijdagavond. Bij deze tocht gingen de kinderen in kleine groepjes een route door het 
bos volgen die werd aangegeven door vlammetjes. Ondertussen moesten er opdrachten opgelost worden. Op het 
ene groepje moest wat langer gewacht worden dan op het andere, maar uiteindelijk vonden alle kinderen 
gelukkig veilig de weg terug. Op zaterdagochtend hebben de kinderen een spiegel met een rand van een mozaïek 
gemaakt. Zaterdagmiddag waren er verschillende opdrachten en spellen uitgezet op het grote veld waaronder 
een (opblaasbare) rodeostier. Na het avondeten (dat dit keer bestond uit patat, snacks, snoeptomaatjes, 
worteltjes en komkommer) speelden we ‘s avonds het spel ‘de jongens tegen de meisjes’ met veel verschillende 
opdrachten. Ook hebben we nog verhalenbingo gedaan. Daarna hebben we een film gekeken en voor de 
liefhebbers was er nog een avondwandeling. Tijdens het kamp hebben we ook ‘dag momenten’ met elkaar gehad 
waarin de Bijbel centraal staat. Dit jaar waren gingen de dag momenten over de tien leefregels (geboden) en over 
hoe we op Jezus kunnen lijken. Naast het programma was er natuurlijk ook nog voldoende ‘vrije tijd’ om samen te 
voetballen, op de air trampoline te springen, te knutselen of gewoon gezellig te kletsen en te ‘chillen’. 
Zondagmiddag hebben we volgens traditie het kamp afgesloten met een viering waarin opnieuw het thema en de 
genoemde Bijbelverhalen centraal stonden. En natuurlijk hebben we samen verschillende liederen - waaronder 
het kamplied - gezongen. Ook de ouders, broertjes en zusjes van de ‘kampkinderen’ waren bij deze viering 
aanwezig. Opnieuw kunnen we terugkijken op een heel mooi, gezellig en gezegend kampweekend! 
 

Vakantiebijbelfeest 
In de herfstvakantie is weer het vakantiebijbelfeest gehouden. Deze week wordt georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van Heerde.  
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Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) 
In 2019 werd er ook op diaconaal verband samengewerkt tussen meerdere kerkelijke 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’ en de voedselbank. In 2019 
werd er ieder kwartaal vergaderd en voor 2020 zal bekeken worden welke nieuwe initiatieven er mogelijk 
opgezet kunnen worden, waarbij diaconale ondersteuning gevraagd is. In 2019 zijn er kerken uit Wapenveld 
aangesloten en tevens zijn gesprekken gaande om het IPH en het IDO samen te voegen. 
 

Hoe nu verder 
In het afgelopen is er in een commissie, genaamd ‘’Hoe nu verder’’, overlegd over het feit dat onze predikant, ds. 
Sjaak Weststrate met emeritaat gaat. Dit zal ingaan op 1 februari 2021 en op 31 januari 2021 zal hij voorgaan in 
zijn laatste dienst vanuit dit dienstverband. De commissie denkt na over waar we als gemeente behoefte aan 
hebben na 31 januari 2021. Om de wens van de gemeente te bepalen is er op 1 oktober 2019 een gemeente 
avond gehouden, welke door zo’n 150 gemeenteleden werd bezocht. Deze avond werd geleid door Nynke 
Dijkstra (PKN). Op de najaarsledenvergadering werd hetgeen er op 1 oktober werd besproken teruggekoppeld 
aan de gemeente. De commissie is nu bezig met het profiel van een nieuwe predikant en daarbij ook mee te 
nemen welke taken de gemeentelijk werker verricht/kan verrichten. Op de voorjaarsledenvergadering in 2020 
zullen we dit weer met de gemeente bespreken en de vervolgkoers bepalen. 

 
Tenslotte 

 
Met dankbaarheid kijken we terug op 2019. Een jaar waarin veel is veel gebeurd. We hebben nieuwe initiatieven 
opgezet en daarnaast koesteren we de activiteiten die ons al bekend zijn. 
Met zoveel honderden mensen in onze gemeente mogen we blij zijn dat er zoveel talent wordt ingezet, op allerlei 
verschillende gebieden van het ‘’gemeente zijn’’.  
 
Als we terugkijken zijn er ook afgelopen jaar weer kinderen geboren in de gemeente, waren er enkele 
doopdiensten, deden meerdere mensen belijdenis en werden er huwelijken gesloten en gevierd. Binnen zo’n 
grote gemeente zijn ons helaas ook mensen ontvallen, maar we mogen ons beseffen dat God altijd met ons mee 
zal gaan. In vreugde, maar ook in zorgen en in verdriet. Wat een Zegen om dat te mogen ervaren.  
 
Met dank aan de vele verslagleggers uit de gemeente.  
 
 
Richard van de Streek 
Secretaris 


