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JAARVERSLAG 2018
In 2018 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 2017/ 2018 “Wees een Zegen” werd in
september opgevolgd door het thema “Kom en Zie”. 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. 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 afgelopen jaar werd er de reguliere voor- en najaarsledenvergaderingen
gehouden.
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. Maar daarin is ook een oproep om elkaar en ook anderen uit te
nodigen. Kom en zie om te ervaren hoe het is om te mogen zijn in de nabijheid van
de Heer.
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Ledenadministratie
Overzicht van het ledenbestand in 2018:
De stand en de specificatie van de mutaties:
Per 31 december
: 2017
2018
Leden
:
508
522
Doopleden
:
342
351
Vrienden/ niet gedoopt
:
67
68
Adressen
:
373
382
De mutaties in het ledenbestand zijn als volgt te specificeren:
Toename
Van zustergemeente
:
Van PKN
:
Van andere kerken
:
Door bediening Heilige Doop :
Door belijdenis
:
Door geboorte
:
Van vriend naar lid /dooplid :
Totaal toenamen

:

Afname:
Naar zustergemeente
Naar Prot. Kerk Nederland
Naar overige kerken
Door overlijden
Gedoopt
Belijdenis
Naar rustend bestand
Uitgeschreven/bedankt
Van vriend naar lid/ dooplid

:
:
:
:
:
:
:
:
:

totaal afname

:

leden
4
12
3
5

doopleden
12
2
10

vrienden
1
1
11

__
24
==
leden
1
1
2
6

___
24
==
doopleden
2
5
1

___
13
==
vrienden
1
1

5
1
1
___
10
==

___
15
==

10
____
12
==

KERKENRAAD
Op de voorjaarsledenvergadering werd Gerrit Roeke herkozen als diaken/
voorzitter. Hans Smit, Ditty Jagersma, Wia Dekker en Jacco Eikelboom waren niet
meer beschikbaar voor een nieuwe periode. In hun plaats zijn Alle Ytsma (diaken),
Brenda Stoffer, Beja van Beek en Edwin van Werven gekozen. Er bleef 1 vacature
open. Op de najaarsledenvergadering werd Marijke Weststrate gekozen als
wijkouderling voor de openstaande vacature. Daarnaast had Jolien Andrea
aangegeven eind 2018 na haar 1e periode als jeugdouderling te stoppen. Voor deze
plaats is Lieneke Bosch gekozen.
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De Kleine Kerkenraad vergaderde in 2018 6x en de kerkenraad 5x. Dit gebeurd om
de maand
Ds. Weststrate was ook in 2018 onze predikant en adviseur van de kerkenraad.
Daarnaast is Roger Dragstra bij onze gemeente in dienst als gemeentelijk werker
met de aandachtsgebieden jeugdwerk en missionaire gemeente. Ook gaat hij
geregeld voor in diensten.

ACTIVITEITEN EN WERKGROEPEN
Veel gemeenteleden zijn in 2018 actief geweest bij diensten, activiteiten of in
werkgroepen. Hieronder volgt een eigen verslag over een groot deel van de
diensten, activiteiten en werkgroepen.

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 gaan
onze eigen predikant of gemeentelijk werker voor of zijn er gastsprekers. 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.
Aandacht voor de missionaire kracht van het lied is er op de eerste zondagavond
(lied van verlangen) 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 2018

Uit de praatgroep 17+ schoven enkele jonge mensen door naar de zoekers- en
belijdenisgroep. Enkele andere jongeren voelden zich langzaamaan net iets te oud
worden voor deze kring. Dat maakt dat de praatgroep in iets afgeslankte vorm in
het nieuwe seizoen van start ging. Het blijven altijd boeiende avonden met heel
wisselende onderwerpen.
‘Over geloven gesproken’ houdt z’n groep vast. Soms valt er iemand weg, maar
dan komt er ook weer iemand bij. Een constante mogelijkheid voor
volwassencatechese!
De Bijbelstudie ging over de zeven gemeenten van Klein-Azië en in het nieuwe
seizoen een complete studie van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Verrassen om
de actualiteit voor nu te ontdekken.
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Van de zoekers-belijdenisgroep deed in 2018 niemand belijdenis. Wel waren er vijf
belijdeniskandidaten rondom de doop van hun kind. Zo verschuiven vormen en
momenten.
Voor ‘wat is typisch Vrij-evangelisch?’ is elk jaar belangstelling, maar deze
belangstelling is naar de instroom gemeten, te gering. We hopen dat ieder die deze
cursus nog niet volgde, een volgende keer meedoet.
De wijkouderlingen organiseerden hun wijkavond/huiskring, een mooie gelegenheid
voor ontmoeting en bezinning.

Rommel- warenmarkt
De rommelmarkt tijdens het start weekend was dit jaar bestemd voor Trans World
Radio. Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van
Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale
radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van
TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers
beluisterd.
Door middel van verkopen van eigen gemaakte artikelen, spullen van zolder,
broodje hamburgers, fruit, bloembollen, loten voor het rad van fortuin, werd het
mooie bedrag van € 3750,-- opgebracht, wat geheel ten goede kwam voor T.W.R.
Voor 2019 wordt er naar een nieuwe invulling gezocht voor de activiteiten tijdens
het start weekend.

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 uur afgesloten met een dienst ‘in de schaapskooi’ en door een
afmelding moest de muzikale medewerking geïmproviseerd worden. Enkele
gemeenteleden pakten dit op en daardoor bleek weer over hoeveel talent we
binnen onze gemeente beschikken.

Kerst 2018- kerstmagazine en kerstherberg
Het Kerstmagazine was in 2018 weer iets omvangrijker en er kwamen op de inhoud
en lay-out opvallend veel positieve reacties vanuit de eerste doelgroep: de rand- en
buitenkerkelijken. Het thema ‘thuis’ was afgestemd op de Kerstherberg en het
Kersttoneel. Mooi om op die manier een missionaire taak te kunnen vervullen. Er
was welwillende medewerking van een grote groep mensen. Met een aan Heerde
gerelateerde inhoud, zijn we duidelijk een goede weg ingeslagen. Op die weg willen
we graag voortgaan en kansen blijven benutten. Daarbij blijven we afhankelijk van
de steun en medewerking (bezorging) van een groot deel van de gemeente.
De 18e Kerstherberg werd weer ingevuld door gospelkoor Sign, Soli Deo Gloria en
het kersttoneel. Het basisverhaal was de gelijkenis van de Vader met de twee
zonen. Het was een indringend verhaal en het werd knap gespeeld. De toneelcrew
was iets kleiner en er was minder reuring en humor. Dat werd door sommigen
gemist en is weer een uitdaging voor 2019. Jan Timmerman uit Amsterdam was
ondanks de periode waarin het fysiek even uit beeld was, nauw betrokken bij de
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vormgeving en uitvoering. Als altijd had Ditty Jagersma de regie. Er waren iets
minder bezoekers in 2018.

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.

‘De jeugd van vroeger’
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. Eén ding is zeker, de bezoekers van de contactmiddagen
vinden het fijn dat er één 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 2018 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 2018 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
boekenlegger.
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.
Eind 2018 hebben wij afscheid genomen van ons commissie lid Liesbeth de Vos en
Ina Veldkamp mogen begroeten als nieuw lid, voor hand en span diensten.
Jesaja 46:4 ‘Tot in de ouderdom blijf Ik Dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je
steunen. Wat ik gedaan heb, zal Ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen’.

Gemeente Groei Groep (GGG)

Tot de zomer 2018 was er nog 1 Gemeente Groei Groep actief. Na de zomer 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.
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Vrouwenkring
Wij komen één keer per maand op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
samen. Onze kring heeft op dit moment 31 leden. De avonden zijn gevarieerd, de
ene keer hebben wij een spreker/spreekster, een andere keer organiseren wij zelf
een gezellig samenzijn. Het jaar 2018 zijn wij begonnen met een proeverij, waarbij
leden zelf wat lekkers mee mochten brengen, zelf gebakken taarten, lekkere
hapjes, alles kwam voorbij het was een zeer gezellige avond.
In februari gaf Ds. van der Velde een lezing over Geloven zonder kerk, kan dat?
Wat kan die man prachtig en boeiend vertellen. In maart mochten wij de Regionale
Ontmoetingsdag organiseren, Het was een hele waardevolle dag met de leden van
andere Vrouwenkringen die nog actief zijn in de Vrije Evangelische Gemeenten, de
morgen was gevuld met opening, zingen, en Bijbellezing. Na de lunch was mevr.
Hilberink, de verhalen vertelster, onze gast. In april mochten wij genieten van de
prachtige verhalen van Gerda Marsman, deze dame trekt met haar fiets de halve
wereld door, en haar belevenissen wil zij graag delen. In mei op de laatste
samenkomst van ons seizoen, gaan wij uit. Dit keer mochten wij genieten van een
heerlijke en zeer goed verzorgde High Tea, bij brasserie “Aan de Gracht , in Elburg.
In september, op de eerste avond van ons nieuwe seizoen, hadden de dames van
het bestuur een spelletjes avond georganiseerd, een zeer fanatieke avond vol strijd,
waarin de dames niet voor elkaar onder doen om te winnen.
In oktober vertelde Dijana Lensink over haar werk bij Barthiméus, ook had zij ons
nog creatief aan het werk gezet, een zeer leerzame avond. In november was Dorien
Koetsier, zij is werkzaam als geestelijk verzorger bij Viatence, en zij sprak met ons
over de zin van het leven. En in december organiseerde de Vrouwenkring zoals al
vele jaren de kerstviering met de ouderen uit onze gemeente. Een goed verzorgde
en mooie viering, en volgens verschillende bronnen, word het zeer gewaardeerd.

FEBE vrouwencontact
Febe vrouwencontact is bedoeld voor de vrouwen van 25 tot 50 jaar en organiseert
jaarlijks verschillende activiteiten. In 2018 waren dit er 3.
FEBE-Nieuwjaarsfeest 2018.
FEBE is 2018 begonnen met een nieuwjaarsborrel bij van Eck.
De opkomst was niet groot, wat overigens aan de sfeer niets afdeed.
De sfeer was hartelijk en gezellig, waarvan de kern -het in contact komen met
elkaar- in een ontspannen sfeer goed geslaagd was.
Een avond gevuld met mooie gesprekken wat een goede start voor 2018 gaf.
FEBE – walking tapas.
In het voorjaar stond een activiteit gepland waarin alle FEBE’s uitgedaagd werden.
Zo vroegen we: openstellen van huizen, vertonen van kookkunsten, in groepjes
door Heerde trekken met vrouwen die je niet kent, .. etc.
Wat was het geslaagd om elkaar onder het genot van complete maaltijden, hapjes
en heerlijke drankjes beter te leren kennen.
Hoe leuk was het om met een groep van 30 vrouwen elkaar op een ‘andere’ manier
te ontmoeten.
Het gezamenlijk afsluiten rondom een vuurtje maakte dat het in ‘een buurt in
Heerde’ nog een poosje onrustig bleef door het kletsen en lachen van de vrouwen.
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Einde van de avond werd geconcludeerd dat het afwisselen van locaties, wandelen
in Heerde, kletsen, eten en drinken een schot in de roos was.
Volgens velen een activiteit die voor herhaling vatbaar is.
FEBE – mooi van binnen, mooi van buiten met de zussen Roos
Op vrijdagavond 16 november werden zo’n 20 FEBE-dames in de Bovenzaal
verwelkomd. Door de gezellige herfstdecoratie en de vele lichtjes werd deze zaal
een gezellige plek om elkaar te ontmoeten.
Marina Roos vertelde aan de hand van Hooglied hoe de bruid in dit boek zichzelf
mooi vond, ook al voldeed ze niet aan het schoonheidsideaal.
De vraag: ”hoe kijken wij naar onszelf”, werd aan ons allen gesteld.
Naast een versnapering en een drankje, werd een heuse modeshow door onze
eigen FEBE-dames verzorgd. Geheel spontaan boden zich een viertal dames aan,
die alle aanwezigen versteld deden staan met hun mooie en veelal wisselende
outfits.
Er werd die avond nog lang na gekletst, en nieuwe contacten gelegd.
Een gewone vrijdagavond werd zomaar een bijzondere avond om met veel plezier
op terug te kijken.
De ‘FEBE-crew’ is elke avond na een activiteit 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. De wisselende opkomst
bij activiteiten, geeft wellicht aan dat we een brede groep aanspreken en niet voor
eenieder een activiteit plannen die per se aanspreekt.
De tips en tops die wij als groep ontvangen, zien wij als een bemoediging om door
te gaan in het zoeken en plannen van activiteiten die deze mooie groep blijft
aanspreken.
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 jij!
Ook in 2019 hoor je van ons!!!

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. Ze kunnen daar fijn spelen. 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.
Het aantal kinderen varieert tussen de 7 en zelfs wel 28 baby’s en peuters tijdens
bijvoorbeeld een doopdienst.
De kinderen komen iedere zondag samen met de leiding van de oppasdienst voor
de zegen terug in de kerk.
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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 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. 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 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 hebben een gezellige sinterklaas avond
gehad en onze kerst gourmetavond was wederom geslaagd. Ook zijn wij het
afgelopen jaar wezen Zingen bij Wendhorst.
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.
Vakantiebijbelfeest
In de herfstvakantie is weer het vakantiebijbelfeest gehouden. Deze week wordt
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Heerde.
Kampweekend
Ook in 2018 zijn we weer op kamp geweest! Op 13 april zijn we met een groep van
ongeveer 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 ‘Just like Me’. Dit
thema is afgeleid van het jaarthema ‘Wees een zegen’. Tijdens het kamp hebben
we weer veel verschillende activiteiten gedaan waaronder een dropping op de
vrijdagavond. Gelijk bij aankomst in Rijssen werden de kinderen in groepjes in het
bos ‘gedropt’ met de opdracht weer terug te keren naar de Langenberg. Op het ene
groepje moest wat langer gewacht worden dan op het andere, maar uiteindelijk
vonden alle kinderen gelukkig de weg terug.
Op zaterdagochtend hebben de kinderen een kaars met kaarsenstandaard versierd.
Zaterdagmiddag waren er verschillende opdrachten en spellen uitgezet op het grote
veld waaronder een stormbaan. Na een barbecue waren er ‘s avonds opnieuw veel
verschillende activiteiten waaronder een bingo, quiz, opdrachten en optredens van
kinderen.
Tijdens het kamp hebben we ook ‘dagmomenten’ met elkaar gehad waarin
bijbelverhalen centraal stonden. Dit jaar waren dit de verhalen van Jozua en van
Saulus/Paulus. Maar natuurlijk was er ook nog voldoende ‘vrije tijd’ om samen te
voetballen, op de airtrampoline 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 Jaarverslag 2018
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gezongen. Ook de ouders, broertjes en zusjes van de ‘kampkinderen’ waren bij
deze viering aanwezig.
We kunnen weer terugkijken op een heel geslaagd, gezellig en gezegend
kampweekend!
Kindernevendienst
De kindernevendienst volgt in groep 1 en 2 nu al een aantal jaar "vertel het maar",
wat goed bevalt, onder andere omdat het gelijk loopt met het leesrooster wat we in
de kerkdiensten volgen.
De jongeren van Basics (in het verleden "groep 3") blijven 1 à 2 keer per maand in
de kerk en krijgen dan een formulier mee met een "speurtocht door de preek", met
vragen en opdrachten.
Dijana Lensink heeft de leiding een avond meegenomen in een workshop
belevingsgericht KND geven. We hebben geleerd hoe we op creatieve manieren met
Bijbelverhalen bezig kunnen gaan in een werkvorm anders dan knippen en plakken.
Zo is er bijvoorbeeld een grote ark van Noach gebouwd met lego stenen (rondom
het verhaal van Noach), hebben we geblinddoekt een speurtocht door de kerk
gedaan (thema vertrouwen) en is er gegrabbeld in een grote slijm put (thema
durven).
In 2018 was er een kleine groep leiding bij de KND, ondersteund door een aantal
helpende handen, die zich hoofdzakelijk bezig heeft gehouden met het geven van
KND. Samen met de gemeentelijk werker Roger Dragstra hebben we gekeken naar
hoe we bestaande projecten als het lijdenstijdproject, en het advent project, nieuw
vorm konden geven
Eind 2018 is Kirsten Montfrooij de nieuwe voorzitter geworden en is de poule van
leiding uitgebreid met een aantal enthousiaste gemeenteleden. Na een wat
moeizame periode is er nu weer een goede sfeer en staat er een sterk team wat
zich met hart en ziel iedere zondag voor onze kinderen in zet.

Jeugdwerk vanaf 12 jaar

2018 was weer een actief jaar, waarin we veel leuke en goede dingen hebben
ondernomen met onze jongeren.
Iedere maandag van 19:30-20:30 ontvingen we de jongeren op Crosspoint (1215jr) en Time-out (15-18jr). Deze avonden zijn qua thema’s actueel en passend
bij de leeftijdsgroepen. Natuurlijk ontbrak de inhoudelijke rode draad niet en wordt
de catechese door een enthousiaste groep leiding gegeven.
Elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van juli-augustus en
december, hebben we de jongerendiensten gehouden. In deze diensten proberen
we de actuele thema’s die jongeren bezig houdt te koppelen aan een goed verhaal
met mooie liederen, passende begeleiding en optredens door verschillende bands.
Door het jaar hebben we meerdere malen basementavonden gehouden, waarin
we met de jongeren bij elkaar komen. Soms gezellig bij elkaar zijn, maar we
hebben ook speciale avonden gehouden met activiteiten (meidenavond,
jongensavond, 24 uur niet eten voor Angola, bowlen, sinterklaas). We zijn ook
gestart met een interkerkelijke activiteit in de vorm van een country party. Dit was
een groot succes.
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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. Ondanks dat het ontzettend leuk was, was dit helaas
de laatste keer dat we hier naartoe gaan. Voor het komende jaar zijn we bezig met
een alternatief.
Concluderend kijken we met zijn allen wederom terug op een mooi en gezegend
jaar.

Commissie van Beheer (CvB)
Afgelopen jaar zijn er weer wat wisselingen geweest in de commissie van beheer.
Op dit moment bestaat de CvB uit de volgende personen:
Dirk Lagemaat (voorzitter, beheer); Bea Bessels (faciliterend beheer), Tim van
Renselaar (secretaris, beheer) en Arnold Fikse (projecten/ beheer). Namens de
Kerkenraad hebben zitting in CvB: Gerrit Roeke (vz kerkenraad, kosterschap) en
Kees Slob (financiën/contracten-verplichtingen).
Ook heeft Ted Hoogers een groot deel van afgelopen jaar deelgenomen aan de
Commissie van beheer, enerzijds door projecten waar Ted al mee bezig was/ is en
als tijdelijk inval voor lopende projecten. In de loop van 2019 zal Ted weer uit de
commissie stappen. Via deze weg willen we Peter Slob en Marijke Westrate
nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren!!
Momenteel zijn we op volle sterkte. Maar wanneer u zich geroepen voelt om mee te
werken om het kerkgebouw on een goede staat te houden, neem dan gerust
contact met een van ons op.
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:
• Een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie gerealiseerd;
• De oude boom is gekapt en een nieuwe (herdenkings) boom is geplaatst voor
de kerk;
• Onderhoud uitgevoerd aan de Pastoriewoning en woning naast de kerk B. van
Dijklaan 5;
• Er is een nieuwe koffiemachine geplaatst met meer capaciteit;
• Er zijn plannen om het orgel op te knappen. Dit zal in 2019 uitgevoerd
worden;
• Er wordt gewerkt aan het opstellen van een veiligheidsplan. Dit plan zal in
2019 klaar moeten zijn.
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Uiteraard willen we wederom alle vrijwilligers en aannemers die hebben
meegeholpen met de verbouwing hartelijk danken voor hun inzet.

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. Sinds het najaar van 2018 is het ook mogelijk om via een
beeldverbinding mee te kijken met de diensten. Iets waar veel gebruikt van wordt
gemaakt door leden die niet in de kerk kunnen komen. Daarnaast is onze gemeente
actief op facebook en twitter. Er wordt verder gekeken naar 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 zoals:
• 40-dagentijd
• Hemelvaartsdag bij de Molen
• Zomer Avond Zang- diensten
• Ondersteuning stichting ‘Grip op de knip’
• Rommelmarkt
• kerstmarkt
De Wiu is bijzonder blij en dankbaar voor alle financiële bijdragen waarmee veel en
zorgvuldig geselecteerde projecten konden worden geholpen.

Ondersteuning VEG Apeldoorn

Sinds 2013 was onze gemeente nauw betrokken bij de VEG in Apeldoorn. Ook in
2018 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 niet het gewenste resultaat gehad. In 2018 wordt
er meerdere momenten met de gemeente gesproken over het vervolg van de
gemeente.
Op 8 maart was de voorjaarsledenvergadering en is er besloten om het gebouw te
verkopen en een doorstart te maken op een nieuwe plek (huur). Hiertoe is er een
werkgroep opgericht, maar na enkele maanden werd deze werkgroep opgeheven
vanwege het ontbreken van concreet perspectief voor de toekomst.
Op de ledenvergadering in het najaar is vervolgens het treurige, maar
onontkoombare, besluit genomen om de VEG Apeldoorn per 31-12-2018 op te
heffen. In Heerde hebben inmiddels enkele Apeldoornse leden aansluiting
gevonden. De lopende zaken zoals de verkoop van het kerkgebouw en pastorale
ondersteuning van leden die (nog) geen nieuwe plek hebben gevonden worden
uitgevoerd/afgehandeld door een stichting die per 1 januari 2019 is opgericht.

Diaconie

Kerkradio en diensten beluisteren via internet
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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.
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.

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 aan deze uitzendingen mee. Een
aantal maal per jaar zijn we ingeroosterd en soms mogen we onze dienst extra
delen als het technisch niet lukt een verbinding met een andere gemeente te
krijgen.
Interkerkelijk Platform Heerde IPH
In 2018 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.
Verdere activiteiten zijn: Paasjubel, 4 mei samenkomsten, Concert voor de Vader,
interkerkelijke avondsamenkomsten op 1e pinksterdag, interkerkelijke
volleybaltoernooi. Dit zijn jaarlijks terugkerende evenementen. Sinds jaar en dag
zijn de campingdiensten en de Kerstnachtdienst bij de Schaapskooi een begrip in
Heerde.
Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)
In 2018 werd er ook op diaconaal verband samengewerkt tussen meerdere
kerkelijke gemeenten in Heerde. Er werden jaarlijks terugkerende activiteiten
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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 2018 werd er ieder kwartaal vergaderd en voor 2019 zal bekeken
worden welke nieuwe initiatieven er mogelijk opgezet kunnen worden, waarbij
diaconale ondersteuning gevraagd is. In 2018 is er contact gezocht met kerken uit
Wapenveld, Veessen en Vochten waardoor het IDO mogelijk meer leden zal krijgen.
Vertegenwoordiging werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Heerde, (waaronder Veessen en Vorchten).
De werkgroep van het plaatselijke NBG vergaderde drie keer dit jaar en was
vertegenwoordigd op de rayonvergadering van het NBG.
De plaatselijke werkgroep Heerde heeft 7 personen uit 5 plaatselijke kerken,
waaronder onze Vrije Evangelische Gemeente. Wegens overlijden, is de PKN kerk in
Vorchten is niet vertegenwoordigd, deze vacature staat nog open....
Er is voorwerk verricht voor nieuw NBG contact met de kerken in Epe, om daar
weer tot een werkgroep voor het NBG te kunnen komen....
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) ; De plaatselijke Bijbelquiz is
dit jaar in onze kerk gehouden;
Op Brinkhoven is het boekje “Dwalen door verhalen” uitgereikt.
Projecten voor Bijbels naar Kenia en Bijbels voor Cuba;
Op de bijbelzondag (oktober) kregen de kinderen via de kindernevendienst
informatie van het NBG.
Aanwezigheid marktkraam Kerstmarkt Heerde; Bekend blijven/ Ledenwerving ,
kerstpepermunt verkopen t.b.v.. project Bijbels voor Haïti.
De doelstelling blijft hetzelfde, dat iedereen in zijn eigen taal over de hele wereld de
Bijbel kan lezen en overdenken.....
Commissie Bondszaken
De Commissie Bondszaken kwam in een gezamenlijke bijeenkomst met Zwolle,
Apeldoorn, Meppel eenmaal bijeen ter bespreking van de agendapunten van de
Bondsvergadering van 3 november.
De positieve ontwikkelingen in het transitieproces waarin de Bond zich bevindt
hebben ertoe bijgedragen dat de CBZ niet vaak bijeen hoefde te komen om
stemgedrag van voorstellen te bespreken. 2018 was een jaar dat de gemeenten op
de Bondsvergaderingen met elkaar konden spreken over de voorgang van het
transitieproces. Het was meer een jaar van informatieverstrekking. Een aantal
zaken staan te gebeuren waar in 2019 een beslissing over wordt verwacht. Een
aantal voorbeelden:
- Het comité zal meer coachend en adviserend gaan functioneren, en niet meer
regulerend en vermanend, en zal minder taken moeten verrichten
- De gemeenten krijgen meer eigen ruimte en verantwoordelijkheid.
- Het takenpakket van het seminarium wordt minder; dienstverlening aan de
gemeenten blijft bestaan, maar wordt vraaggericht
- De ontmoeting tussen gemeenten zal versterkt worden; daartoe zijn diverse
initiatieven ontwikkeld
- Het besluitvormingsproces van voorstellen op Bondsvergaderingen gaat op de
schop en zal veel meer het karakter krijgen van het bespreken met elkaar.
- De Bondsvergaderingen worden daardoor meer plekken van ontmoeting
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Om één en ander te realiseren zijn er diverse werkgroepen -bemenst door
gemeenteleden- in het leven geroepen die met de problematiek aan de gang zijn
gegaan. Deze worden besproken op een extra BV in mei 2019, en er wordt een
besluit over de punten verwacht in de najaarsvergadering van 2019. Al met al een
hoopvol vooruitzicht, waarmee het voortbestaan van de Bond in een andere vorm
in ieder geval een tijd is gewaarborgd.
Helaas kunnen de gemeenten Oude Pekela, Enschede, Velp en Apeldoorn niet meer
profiteren van een nieuwe situatie; ze zijn gestopt.

Tenslotte
Met dankbaarheid kijken we terug op 2018.
Het vele goede dat wij uit Gods hand mochten ontvangen maakt ons blij. We
mogen ook beseffen dat het een voorrecht is om in de wijngaard van de Heer te
mogen werken. En dan hoeven we niet te kijken naar ons ‘aandeel’. De ene taak in
de gemeente is niet belangrijker dan de andere. We mogen onze gaven, talenten
en tijd inzetten voor het Koninkrijk van de Heer! Dat is iets om blij en dankbaar
voor te mogen zijn. En misschien ook wel om dit als uitdaging te zien: Hoe en waar
kan de Heer mij gebruiken in de gemeente?
Bij het opstellen en lezen van dit verslag besef je elke keer weer hoeveel er in onze
gemeente gedaan wordt door zoveel mensen. Je leest namen van geboortes, doop,
belijdenis, huwelijk. Maar ook namen van mensen die ons ontvallen zijn. En je mag
beseffen: De Heer was erbij. In vreugde, maar ook in zorgen en in verdriet. Wat
een Zegen om dat te mogen ervaren. Te weten dat Zijn liefde voor ons mensen
onvoorwaardelijk is.
Met dank aan de vele verslagleggers uit de gemeente.
Matthijs Bootsma
Secretaris
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