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Sociaal jaarverslag 2019
Bestuur:
Aan het eind van 2018 was reeds binnen het bestuur overeengekomen dat broer Fons van
Hest zijn taak als voorzitter van het bestuur zou neerleggen met de jaarverantwoording over
2018 in april. Dit is ook gebeurd en broer David heeft de taak van voorzitter overgenomen
van broer Fons. Tijdens de vergadering werd Fons bedankt en ontving hij een mooie bos
bloemen. We zijn hem en Janny dankbaar voor zijn inzet en moeite voor het bestuur.
De samenstelling van het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen.
Voorzitter:
Fons van Hest
tot april 2019
Voorzitter:
David Izelaar
vanaf april 2019 – voorheen secretaris
Secretaris:
Hanja Wannemakers
Penningmeester:
Coreen Erckert

Ledenadministratie:
Eind 2019 had ons kerkgenootschap 32 door het bestuur geaccepteerde leden (2x bijzonder
lidmaatschap) en hiernaast ook nog 8 aspirant-leden.
We zagen verder in 2019 ook een toename van contacten in binnen- en buitenland en veel
van deze personen bezochten ook regelmatig onze samenkomsten. Er is een heel fijn contact
met iedereen en hierover zijn we zeer verheugd.
In 2019 is tot ons verdriet 1 lid overleden. We mochten ook een aantal families
verwelkomen in ons midden, waar we heel blij mee zijn.
Spade Regen Gemeentenieuws:
Onze gemeente wordt door het ‘Spade Regen Gemeentenieuws’ geïnformeerd over het
gemeenteleven, lief en leed, getuigenissen en woorduitleg uit de diensten, acties en
bijzondere gebeurtenissen etc.
Het afgelopen jaar is het Gemeentenieuws iedere maand verstuurd en maart is er zelfs een
extra uitgave gemaakt. Hiernaast worden ook veel extra nieuwsberichten en
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wetenswaardigheden verspreid door de redactie en kan ook het kerkbestuur altijd een
beroep op hen doen.
Niet alleen in Nederland door onze leden, maar ook door veel contacten in het binnen- en
buitenland wordt het Spade Regen Gemeentenieuws graag gelezen. Voor komend jaar willen
we graag de nieuwsbrief ook gaan publiceren op onze website die nog in opzet is.
Samenkomsten:
Het afgelopen jaar hebben we 21 samenkomsten gehad in het wijkgebouw “Orca” in
Apeldoorn in de wijk Orden. In de zomer hadden we nog een samenkomst gepland, maar
vanwege de enorme hitte en het feit dat de ruimte niet gekoeld kon worden hebben we een
samenkomst geannuleerd.
Om meer duidelijkheid te kunnen bieden over wanneer we samenkomen, hebben we eind
2018 een jaarplanning gemaakt voor 2019 en dit werd zeer gewaardeerd.
Een verbetering die ook voor het bestuur praktisch is om ons te helpen met het inplannen
van gastsprekers.
Bij speciale diensten en ook onze conferentie planden we de samenkomst in het
bedrijfsgebouw van A-VISION aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn.
Gedurende 2019 werd duidelijk dat het wijkgebouw “Orca” vooral op de avondmaalweekenden te klein werd. We zijn toen op zoek gegaan naar een andere locatie en kwamen
eind 2019 uit bij wijkgebouw “Bolwerk” in de wijk Woudhuis in Apeldoorn. Gelukkig bleek
deze locatie sinds augustus niet meer op zondagen in de ochtenden bezet te zijn. Na een
‘proef-samenkomst’ in november hebben we besloten om vanaf 2020 hier onze
samenkomsten te gaan houden.
Conferentie:
Op 8 en 9 juni hebben we een conferentie-weekend kunnen organiseren, waarbij ook de
president van de Spade Regen Zending Internationaal, Bert Peters met zijn vrouw Magda
aanwezig konden zijn. Er werden diensten gehouden op zaterdag 10.00 en 18.30 uur en
zondag om 10.00 uur. Na de diensten hebben we kunnen genieten van het samenzijn en de
heerlijke maaltijden die waren voorbereid.
Het was voor ons allen een groot feest en een heerlijk samenzijn en we konden allemaal
weer opgebouwd door.
Gastsprekers:
We mochten gedurende het jaar diverse malen een gastspreker verwelkomen vanuit
Duitsland. De bedoeling is dit ook in het komende jaar geregeld te organiseren en zo een
goede afwisseling te bieden aan onze gemeente en de internationale contacten ook te
onderhouden.
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Vrouwendag:
Op 2 maart 2019 is een vrouwendag georganiseerd. Een spreekster was uitgenodigd en ook
konden de zusters uit onze gemeente eens op een andere manier met elkaar van gedachten
wisselen. Een zeer gezegende bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.
Gemeentebarbecue:
Ook in 2019 hebben we weer een gemeentebarbecue georganiseerd. Dit is reeds een
activiteit waar naar uitgezien wordt en brengt ons op een andere manier bij elkaar. Iedereen
kon voldoende eten en genieten van het samenzijn.
Bijbelstudie en gespreksgroepen
In onze gemeente hebben we in 2019 op 3 momenten speciaal een zondag gewijd aan een
speciaal thema. Voor 2020 was dit echter niet mogelijk. We hebben gelukkig een actieve
gemeente waardoor er op eigen initiatief een groep zusters een gespreksgroep heeft en ook
een andere groep bijeenkomt om over de Bijbel en Bijbelse thema’s te spreken. Heel fijn dat
deze mogelijkheden er zijn.
Kerstviering
Voor ons is dit altijd een hoogtepunt in het jaar. Samenzijn en met elkaar de geboorte van de
Here Jezus herdenken. Dit jaar waren er diverse gedichten, een verhaal, zang en een
gezellige quiz die via Kahoot werd gespeeld. Een hele nieuwe ervaring, maar een groot
succes waar oud en jong aan meededen.
Zendingsdoelen:
Met de jaarverantwoording over 2018 in april 2019 hebben we aangegeven meer te willen
doen aan het steunen van goede doelen. Dit kreeg grote bijval bij de aanwezige leden en er
waren reeds een aantal doelen aangedragen. Zeer positief, omdat we op deze manier de
suggestief vanuit de gemeente aangereikt kregen.
Een groot doel voor ons was het steunen van een project in Zuid-Afrika. Het project heet “De
Ark” en biedt een tijdelijke opvang aan mensen die geen bestaansmogelijkheden meer
hebben doordat ze werk en hun huis hebben verloren. Door zeecontainers om te bouwen
tot een ‘mini-huisje’ kunnen deze mensen opgevangen en weer verder geholpen worden.
We hebben hier veel informatie over ingewonnen en konden dit project steunen en willen
dit ook in het komende jaar continueren.
Verder hebben we ook onze broeders en zusters in Servië kunnen steunen, waar ze heel
dankbaar zijn met alle geboden hulp.
In Nederland hebben we “Camp4kids” gesteund en ook “TransWorld Radio” een donatie
gegeven.
Door te geven wat binnen onze mogelijkheden ligt kunnen we hulp bieden en we merken
dat iedereen hierdoor versterkt en gezegend wordt.
Meer informatie vind u op onze website.
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Bestuurlijke update:
Op zondag 13 oktober heeft het bestuur een update gegeven over de toekomstplannen en
visie van het bestuur. Het was een goed bezochte meeting met veel interactie. De
presentatie van de meeting is gedeeld met alle gemeenteleden.
Bestuurlijke actiepunten en kerndoelen:
In 2018 hebben we als bestuur verder kunnen werken aan onze gemeente, maar zagen we
ook dat er nog veel te doen is.
Gelukkig doen we veel samen en is iedereen bereid om een helpende hand te bieden. Hierin
willen we echter nog meer en meer kijken naar de mogelijkheden die er zijn om met elkaar
de taken op te pakken die nodig zijn voor het functioneren van onze gemeente.
In 2020 willen we echt de website online krijgen en ook binnen het bestuur verder zoeken
naar mogelijkheden om digitaal meer te kunnen delen en samen te kunnen werken.
Gelukkig hebben we nu een grotere locatie waar we samen kunnen komen en gaan we ons
best doen om ons hier snel in te leven.
Een doel voor ons is om meer aandacht te gaan geven aan onze jeugd en de zondagschool.
Ook willen we de gezamenlijke activiteiten verder uitbouwen, aangezien we merken dat dit
de eenheid en saamhorigheid bevordert en we elkaar hierdoor beter leren kennen.
We houden echter ook voor ogen dat we allemaal vrijwillig deze taken uitvoeren en we vaak
stap voor stap verder moeten op de weg naar voren. Niet alles is altijd realiseerbaar of snel
te regelen.
Slot:
We hebben een goed en gezegend jaar achter de rug, waarin we met dankbaarheid kunnen
terugkijken en kunnen we het volgende uit Psalm 133 beamen:
1. Wat goed is het om eensgezind te leven,om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.
2. Als morgendauw is het, als zachte regen, die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft een toekomst die geen einde heeft.
(Tekst: Adriaan Molenaar/Jan Pieter Kuijper
© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

We gaan dan ook weer vol goede moed verder in 2020.
Aldus verstuurd aan de gemeente op 2 juni 2020
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