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1. RAAD 
 
Als raad kijken we terug op een seizoen met de nodige veranderingen en activiteiten. Na twee 
jaar corona mochten we vanaf begin 2022 weer samenkomen zonder allerlei restricties en 
daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor.  
 
We hebben in 2021/2022 zes gemeentevergaderingen gehad waarin we diverse 
onderwerpen hebben behandeld zoals `gemeente-zijn na corona’, `de rol van vrouwen in onze 
gemeente’, de voordracht van Marc & Nathalie Ketelaar als kandidaat global workers en de 
aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. De voortgang van de beroepingscommissie kwam 
ook regelmatig ter sprake. De gemeentevergadering heeft ook besloten om Nathalie Ketelaar 
aan te stellen als Kerkelijk werker Doelgroepen. Wij zijn erg blij dat zij met haar kwaliteiten in 
de functie onze gemeente kan dienen. 
Eind juni hebben we samen het gemeentegesprek mogen voeren na de dienst en dat is goed 
bevallen. We kregen veel positieve reacties en zullen dit in de toekomst nogmaals doen.  
 
Als raad hebben we ook te maken gehad met een aantal intensieve, pastorale kwesties en dat 
was niet altijd even gemakkelijk. Het vroeg om zorgvuldigheid, wijsheid en geduld. Wanneer 
het om broeders en zuster gaat die worstelen met hun persoonlijk en geestelijk leven, dan 
raakt ons. We hebben ons als raad gedragen geweten door de gemeente. De bemoedigingen 
en het vertrouwen die we mochten ontvangen, hebben ons goed gedaan.  
 
De samenstelling van de raad was in 2021/2022 stabiel. Gedurende het gehele jaar heeft 
Sietze Ketelaar veel werkzaamheden op zich genomen die normaal gesproken door een 
voorganger gedaan worden. Richting het eind van het seizoen bleek dat zijn rol van voorzitter 
een te grote belasting was. Per juni heeft hij deze functie dan neergelegd en aangegeven dat 
hij zich niet herkiesbaar stelt voor een tweede termijn. We zijn Sietze zeer dankbaar dat hij 
onze gemeente heeft willen dienen met zijn gaven en talenten. Vanaf juni heeft Eugène de 
raadsvergaderingen geleid als interim-voorzitter. 
 
Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan zien we als raad terug op een periode waar God 
ons met veel dingen heeft geholpen en ons als gemeente heeft willen zegenen. We zien uit 
naar wat onze Heer het komende jaar voor ons in petto heeft. 
 
Maarten van den Heuvel, Sietze Ketelaar, John van Manen, Quint van der Meer, Theo Ploeg, Marco 
van de Weerd en Pieter Zwart 
 

2. BEHEER EN ONDERHOUD 
 
Het taakveld Beheer en Onderhoud droeg ook in 2021/2022 zorg het voor onderhoud van 
ons gebouw (incl. inventaris, buitenboel, catering, schoonmaak etc.) zodat het gebouw en het 
gebruik ervan dienstbaar konden zijn aan de gewenste identiteit van de gemeente. 
Het taakveld coördineerde het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van eigen 
activiteiten en van verhuur aan derden (binnen de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld). 
Daarbij probeert zij -waar mogelijk- inkomsten te genereren voor de gemeente en het 
taakveld in het bijzonder.  
 
Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op het werven en enthousiasmeren van vrijwilligers 
voor de catering, BHV, het weekbeheer en (hulp)kosterschap. Dit zijn namelijk cruciale 
functies voor zowel intern en extern gebruik. Helaas heeft dit geen vrijwilligers opgeleverd. 
Wel is in twee gevallen vervanging gevonden voor mensen die hun taak in het afgelopen jaar 
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hebben neergelegd. Ook de zoektocht naar een BHV-coördinator heeft ondanks diverse 
inspanningen en persoonlijke benadering niets opgeleverd. 
Er hebben een tweetal klus en schoonmaakdagen plaatsgevonden alsmede een dag waarbij 
het buitenterrein onder handen is genomen. In het afgelopen seizoen is een verzwaarde kabel 
voor elektra aangelegd; ook de verbouwing van de herentoiletten is afgerond. 
Sinds het vervallen van de beperkingen heeft er weer meer verhuur plaatsgevonden en zit er 
een stijgende lijn in het aantal aanvragen/offertes. 
 
John Nijland, oud-taakveldleider (t/m 31 augustus 2022) 
 

3. BEROEPINGSCOMMISSIE 
 
Nadat de eerste ronde geen geschikte kandidaat opleverde is de beroepingscommissie in 
september 2021 aan een tweede ronde begonnen. Uit het bestand van baptistenvoorgangers 
werd een shortlist opgesteld met potentiële kandidaten. Uit deze lijst hebben we twee 
kandidaten benaderd en hebben we in de periode februari tot augustus 2022 met hen 
meerdere gesprekken gevoerd. Ook hebben we bij hen in hun thuisgemeente een dienst 
bijgewoond.  
 
Een van de kandidaten trok zich na twee gesprekken terug. Dat had er mee te maken dat de 
pastorale rol, die hij momenteel in een kleinere gemeente dan de onze uitoefent, hem na aan 
het hart lag. In ons functieprofiel hebben wij juist gesteld dat wij de accenten voor de nieuwe 
voorganger liever op prediking en leidinggeven leggen. Daaruit concludeerde de kandidaat dat 
ons functieprofiel niet paste bij hoe hij zelf de rol als voorganger wil invullen. Met de andere 
kandidaat heeft de beroepingscommissie drie gesprekken gevoerd. Na deze gesprekken was 
de beroepingscommissie unaniem enthousiast en besloten wij om van onze kant toe te 
werken naar een beroep. Hierop volgde een gesprek tussen kandidaat en de raad. Zowel de 
raad als de kandidaat hebben dat gesprek als zeer positief ervaren. Helaas besloot ook deze 
kandidaat zich uiteindelijk niet beroepbaar te stellen, omdat een duidelijke roeping van God 
voor hem ontbrak.  
 
Gelijktijdig met bovengenoemd proces heeft de beroepingscommissie zich georiënteerd op 
nieuwe potentieel geschikte kandidaten. Voordat we hiermee kunnen beginnen dient er 
echter vervanging te komen voor leden van de commissie die na deze tweede ronde hebben 
besloten om hun taak neer te leggen. We hopen dat dit snel kan worden ingevuld zodat we 
kunnen starten met de derde beroepingsronde. 
 
Machiel Siezenga, secretaris beroepingscommissie 
 

4. BIDDEN 
 
Tijdens onze gebedstijd mogen we dicht bij God zijn, onze dankbaarheid uiten en Hem onze 
zorgen en noden vertellen. Bidden is daarmee een soort levenslijn in onze relatie met God. 
We merken dat tijdens onze zondagse diensten weer meer mensen gebruik maken van de 
mogelijkheid om voor zich te laten bidden. Goed om te weten is dat er voorafgaand aan de 
dienst ook een gebedsmoment is (boven) om samen de dienst en de mensen bij de Heer te 
brengen.  
 
Het is fijn om samen Gods grootheid en almacht te prijzen en te bidden voor de gemeente en 
gemeenteleden. Gedurende de week zijn er verschillende bidstonden (donderdagmorgen en -
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avond) en gebedsgroepen (andere dagen in de week) waar een relatief vaste kern samen komt 
om zo de gemeente biddend te dienen. 
 
De Aanbidding & Gebed-avonden worden als heerlijke avonden ervaren door de aanwezigen. 
De intieme sfeer helpt om dichter bij God te zijn. Door middel van verschillende thema’s 
worden allerlei doelgroepen in gebed gebracht. Een bijzondere avond was toen er voor en 
met de jeugdleiders gebeden werd.  
Tijdens het jaar zijn enkele toerustingsavonden georganiseerd voor het Gebedsteam en door 
het kernteam is nagedacht over hoe de gemeente door gebed meer een geestelijk werktuig 
van God kan zijn. Verder is er een aanpak gemaakt voor het nieuwe seizoen om (de 
uitwerkingen van) gebed meer zichtbaar te maken binnen de gemeente.  
 
Er zijn gelukkig op de achtergrond nog veel meer gebedsmomenten in de gemeente, maar we 
beperken ons in dit jaarverslag tot activiteiten georganiseerd vanuit en door het taakveld 
Bidden. 
 
Paul Nagtegaal, taakveldleider 
 

5. DIACONIE 
 
De diaconie is grotendeels veranderd qua samenstelling. Zo hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van Johan Clerx en Angelique Ottens. We zijn dankbaar voor de periode dat 
zij als diaken de gemeente van Jezus wilde dienen en wensen hun zegen op hun verdere weg.  
In het afgelopen seizoen hebben we een start gemaakt met het opstellen van een handboek, 
omdat er nog wel eens onduidelijkheid is wat de rol van de diaconie is (en wat niet). We 
hebben we gesproken over welke kernwaarden belangrijk zijn bij het uitvoeren van onze 
bediening, en dat heeft geleid tot de volgende uitgangspunten: 
 

• Samen: in de eerste plaats met God als onze Voorziener, samen met de hulpvrager en 
samen met de gemeente; elkaar liefhebben en dienen is een gemeente brede oproep 
vanuit de Bijbel; 

• Zonder oordeel: Of iemand door eigen handelen, of door omstandigheden in de 
problemen is gekomen. Wij willen helpen zonder oordeel. De kerk is dé plek voor een 
nieuwe start; 

• Gelijkwaardig: Wij helpen op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de inbreng 
van de hulpvrager net zo belangrijk is als de inbreng van de hulpgever. Het doel is 
daarbij om (weer) volwaardig mee te kunnen doen. 

 
Verder hebben we in het afgelopen seizoen de volgende hulp mogen bieden: 

• Geholpen met het aanvragen van gemeentelijke zorgtoeslag voor kinderen met 
gedragsproblematiek; 

• Geholpen met helderheid te krijgen in de mogelijkheden voor financiering van een 
nieuwe woning; 

• Gezin geholpen met de vraag voor structurele hulp in de huishouding; 
• Geholpen met planning en coördinatie van een noodzakelijke verbouwing; 
• Tijdelijke hulp in de huishouding geregeld; 
• Mindervalide steunen gemonteerd; 
• Kapotte ruit vervangen; 
• Oprijdplaat voor een drempel thuis geregeld voor een stel met tijdelijke beperkingen; 
• Kokers geregeld voor een gezin; 
• Intakegesprek met een alleenstaande ouder die mogelijk hulp nodig heeft. 
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Vanwege bescherming van de privacy delen wij hier geen persoonlijke informatie over de 
omstandigheden waardoor hulp nodig was/is. 
 
Gerald van Dijk (taakveldleider), Christa van Manen, Arno Ring  
 

6. GROEIEN & BLOEIEN 
 
Ontmoeten en leren waren (en zijn) de kernbegrippen van het taakveld Groeien & Bloeien. 
Daarin zijn we de gemeente dienstbaar door het organiseren van kringen en leeractiviteiten. 
Het doel van het taakveld is de gemeente en gemeenteleden helpen om toe te groeien naar 
geestelijke volwassenheid. Hiervoor wordt op Gods Woord gestoelde toerusting aangeboden 
die aansluit bij de gevoelde behoefte en reële behoefte van deze tijd. 
 
Het afgelopen jaar hebben we nog enkele beperkingen ervaren door de coronapandemie. Dat 
leidde tot verschuiven en uitvallen van leerhuisavonden en kringen. Uiteindelijk zijn de ca. 20 
kringen doorgegaan.  
 
Het leerhuis kon veel trainingen en cursussen aanbieden, o.a. Introductiecursus, Samen Beter 
Bouwen, leerhuis over de gemeente Efeze, leerhuis over het evangelie naar Johannes, Liefde 
en Respect avond, Deel je leven met moslims, Cleansing Stream, Israël en de Gemeente, 
Ontdek en ontwikkel de leider in jezelf, Polarisatie, Verbindend & Overtuigend Spreken, 
pastoraat bij psychische problemen en het JAM leerhuis. De uitdaging was echter om 
voldoende deelnemers te krijgen, en daarom is aan het einde van het seizoen een enquête 
meegezonden geweest in de gemeentebrief. Met deze resultaten wordt het nieuwe seizoen 
bijgestuurd. 
Groeien en bloeien willen we, denken wij, allemaal. Op eigen plek en in dienst van onze Heer. 
En tot zijn eer.  
 
Rolf Keijzer, taakveldleider 
 

7. INTERNE VERTROUWENSPERSONEN 
 
In onze gemeente zijn Gea Nijland en Henk Schep de IVP’ers, die aanspreekpunt zijn voor 
iedereen die te maken heeft met machtsmisbruik en/of ongewenste – seksuele - intimiteiten.  
Op 16 maart 2022 is er een clubavond geweest met de tieners. Gea heeft per leeftijdsgroep 
een presentatie gehouden, met als thema: “Zo zijn onze manieren”. Er werd aandacht gegeven 
aan grensoverschrijdend gedrag. En werd met de jongeren nagedacht over de manier van 
communicatie; je houding, lichaamstaal, pestgedrag, groepsvorming en wat je doet als je een 
geheim wordt verteld, dat je eigenlijk niet geheim kunt/mag houden. Na presentatie van het 
boekje: “Nee is oké” en het bekijken van een YouTube-filmpje werd er tot slot op gewezen 
om vooral nooit te zwijgen als je een slecht gevoel hebt bij iets dat een ander doet of zegt. En 
daarbij de rol van de luisterrol van IVP’ers onder de aandacht gebracht. 
 
Het afgelopen jaar is er 4 keer een beroep gedaan op de IVP’ers, nadat er een gevoel van 
onveiligheid was ontstaan. Er zijn vervolggesprekken geweest met aantal betrokkenen. De 
vervolgstappen zijn tot tevredenheid van de klagers opgepakt en afgerond. 
Er wordt binnen de jeugdgroepen inmiddels aandacht gegeven aan omgangs- en 
gedragsregels. Het aanvragen van Verklaringen van Goed Gedrag (de zgn. VOG) is nog niet 
opgepakt.  
 
Gea Nijland en Henk Schep  
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8. JEUGDWERK & JONGVOLWASSENEN  
 
De taakvelden Jeugdwerk en Jongvolwassenen zijn gericht op het onderwijzen van en het 
optrekken met de tieners en jongeren uit de leeftijdscategorie 12-25+ jaar. In april 2021 
hebben raad en taakveldleiders de wens uitgesproken om focus te hebben op jonge mensen 
en mensen van buiten de gemeente door gezamenlijk oog te hebben voor deze doelgroepen.  
 
Tieners 12-15 jaar 
In het seizoen 2021-2022 is er het hele seizoen gebruikgemaakt van jeugdwerkmethode 
Reflect voor de 12-15+ clubavonden. In het begin van het seizoen is er gestart om de opzet 
van de clubavonden te verdelen in twee delen: een gezamenlijk gedeelte (30 minuten) waarna 
vervolgens de tieners uiteengingen in hun eigen jaarclubs (60 minuten). Bij deze opzet zijn er 
in de loop van het jaar een aantal moeilijkheden tegengekomen. De invulling van de 
aanbidding tijdens iedere clubavond door de jeugdband bleek niet haalbaar te zijn. 
Tegelijkertijd gaven de meeste jeugdleiders en veel tieners aan dat de tijd in klein groepen te 
kort was. Ook boden de geldende coronamaatregelen vaak geen ruimte voor het 
samenkomen in grote groepen. Daarom is vanaf de winter/ het voorjaar gekozen om de 
clubavonden met de Reflect methode naar ieders tevredenheid alleen in de eigen jaarclubs te 
houden.  
 
Jongeren 16-18 jaar 
De 16-18+ club heeft de clubavonden ingevuld met het boekje ‘onderweg met Petrus’ van 
Henk Stoorvogel. Het verdriet rondom het overlijden van een jongere uit de club heeft een 
diepe impact gehad op de jongeren. Daarom hebben zij op clubavonden verder gewerkt aan 
onderlinge verbinding en verdieping. Bijvoorbeeld door om beurten een inleiding voor te 
bereiden of een gastspreker uit te nodigen. 
 
19-25 jaar 
De jongvolwassenkring heeft om de week op dinsdagavond kringavond gehouden en heeft 
hierbij onder andere samen de Prayer Course gevolgd. De kartrekkers van Fireplace-
activiteiten hebben aan het begin van het seizoen 2021-2022 aangegeven te stoppen en 
ruimte geboden voor nieuwe jongvolwassenen om het stokje over te nemen. Hierop is 
destijds geen reactie vanuit de doelgroep ontvangen.  
 
JAM Colleges 
Een nieuwe pijler die in 2021-2022 is opgestart zijn de JAM-Colleges. Dit zijn 
leerhuisavonden gericht op tieners/jongeren/jongvolwassenen en worden aangeboden in 
samenwerking met het taakveld groeien en bloeien en eventueel een ander taakveld.  
 
Overig 
Het supportteam is een zelfsturend team geworden, wat uitgebreid is met 
ouders/volwassenen die bij jeugdactiviteiten praktisch ondersteunen. Het jongerenpastoraat 
bestaat uit twee volwassenen die voor tieners klaar staan voor extra pastorale zorg. Zij 
hebben, naast aanwezigheid en hulp bij activiteiten, in het bijzonder in de lockdown(s) extra 
aandacht voor (gebed voor) tieners gehad.  
 
De twee sociale media-accounts van deze doelgroepen (@JAM_baptistenveenendaal en 
@Fireplace_baptistenveenendaal) hebben het afgelopen jaar meer posts geplaatst om 
jongeren te bereiken. Daarbij is de stap gemaakt van alleen informeren over aankomende 
activiteiten naar het creëren van meer betrokkenheid van de tieners.  
Er zijn in 2021-2022 verschillende extra activiteiten voor tieners en jongeren geweest, 
waaronder twee startkampen (12-15 en 16-18 jaar), diaconale activiteiten gericht op de 
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gemeente als buiten de gemeente, vier JAM ochtenddiensten en een eindspel voor alle 
leeftijden waar veel mensen uit de gemeente aan mee hebben geholpen: Hunted.  
 
Nathalie Ketelaar, kerkelijk werker doelgroepen 
 

9. KINDERWERK  
 
Het taakveld Kinderwerk is gericht op het onderwijzen van en het optrekken met kinderen in 
de leeftijdscategorie 4 tot ca 12 jaar.  
 
In het afgelopen seizoen is er gewerkt met het thema groei. Alle groepen hebben hier een 
stuk eigen invulling aan gegeven door dit in de lessen te verwerken. We hebben als materiaal 
hiervoor gebruik gemaakt van Bijbelbasics en RockSolid.  
 
We hebben mogen zien dat meer gezinnen de weg weer terugvinden naar de gemeente en de 
kinderkerk na de coronaperiode, waar we blij en dankbaar voor zijn. Daarnaast zien we dat de 
kinderen er ook van genieten elkaar weer te ontmoeten en samen bezig te zijn met de Bijbel 
en de aangeboden lessen. Het bleef echter moeilijk om voldoende leiding te vinden en zo de 
kinderen voldoende aandacht te geven. 
 
Sharon van Leeuwen, taakveldleider 
 

10. LEDENADMINISTRATIE 
 
Onderstaand overzicht van mutaties in het leden- en vriendenbestand hebben betrekking op 
het boekjaar september 2021 t/m augustus 2022. Het leden- en vriendental is netto 
toegenomen met 8. Er zijn dit boekjaar 3 mensen gedoopt.  
 

 Stand per 1 september 2021 Stand per 31 augustus 2022 
Aantal leden 379 375 
Aantal vrienden 102 114 
Totaal 481 489 

 
Het afgelopen seizoen overleden Lex van Bochove (3 september 2021) en Janneke Bos (21 
december 2021). Ook van Lenie Snoek (10 februari 2022) en Wout-Jan Mooij (27 november 
2021) hebben we afscheid moeten nemen. Zij bezochten onze diensten en/of bijeenkomsten, 
maar waren niet formeel aangesloten bij onze gemeente.  
Geboren werden Luca Winter, Michel, Ezra van den Helder en Evelyn Visser. 
 

11. MISSIE MONDIAAL 
 
Het taakveld Missie Mondiaal heeft als doel de gemeente bewust te maken van en haar willen 
betrekken bij Gods plan om Zijn liefde te delen met de wereld. Het is de rode draad die door 
de hele Bijbel heen loopt: Hij wil dat alle volken bereikt worden met het goede nieuws van 
Zijn koninkrijk (Gen.12:1-2, Ps. 67, Mat. 24:14, 28:16vv). Het taakveld richt zich op projecten 
en initiatieven die ons verbinden met missionaire activiteiten buiten Nederland. 
 
In het seizoen 2021 – 2022 hebben we de volgende activiteiten kunnen voltooien: 

• contact onderhouden met onze global workers en partnergemeenten; 
• afscheid van Hans & Delja Pruis; 
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• regelmatig informatie verstrekken over het werk van degenen voor wie we als 
gemeente verantwoordelijkheid hebben; 

• kenbaar maken van dank- en gebedsonderwerpen ten behoeve van de wekelijkse 
bidstonden; 

• voortborduren op de partnerschappen met gemeenten in ‘onbereikte gebieden’ 
(concreet: in Jordanië, Egypte en Turkije); 

• aandacht voor situatie in Mafraq; 
• kennismaking en voordracht door pastor Muharrem en Esther uit Van (Turkije); 
• versterking van mondiaal missionair bewustzijn door middel van twee 

zendingszondagen; 
• het faciliteren en adviseren van de raad met betrekking tot de terugkomst van familie 

Van Iperen uit Cambodja naar Nederland. 
 
Jezus maakt het verschil en Hij wil ons als gemeente daarvoor inzetten. Zijn opdracht is 
helder, maar ook in onze tijd zijn er gebieden waar christenen slechts een kleine minderheid 
vormen van de bevolking. Het ligt voor de hand dat wij naar mogelijkheden zoeken hen 
terzijde te staan. Het mooie is dat we mogen verwachten dat deze betrokkenheid zal leiden 
tot zegen voor hen en voor ons. De vraag is niet of alle volken bereikt zullen worden, want 
dat ligt vast omdat God daar Zelf voor zal zorgen (Mat.24:14). De vraag is of wij ons laten 
inzetten. 
 
Rob Boersma, taakveldleider 
 
OPEN KERK 
 
Ook in het afgelopen seizoen was De Verbinding elke woensdag van 10.00 tot 13.00 uur 
geopend. Iedereen die behoefte had aan een kopje koffie (of thee), een gesprek of een 
luisterend oor kon terecht bij Open Kerk.  
 
Coördinatie van Open kerk is in handen van Miep Kars. 
 

12. OPEN PODIUM 
 
Vanaf september 2021 is er -na de coronaperiode- weer een doorstart gemaakt met Open 
podium, een laagdrempelige avond waar je de gelegenheid krijgt om in een ontspannen sfeer 
je muzikale gaven te ontwikkelen of te ontdekken. Open podium vond éénmaal per maand 
plaats op de maandagavond.  
 
Coördinatie van Open podium is in handen van Hannie Wilmans 
 

13. PASTORAAT 
 
Het taakveld Pastoraat heeft zich het afgelopen seizoen beziggehouden met het aanbieden 
van drie toerustingsavonden en het houden van 7 Premarriage Course-avonden (door Mark 
en Francisca Walraven en Reindert en Evely Doorn). Deze laatste avonden zijn interkerkelijk, 
en zijn goed bezocht. 
Er is inmiddels een kernteam samengesteld bestaande uit Emma van Eerden, Lenie Burgering, 
Rolf Keijzer en ondergetekende. Dit team komt in principe elke twee weken bij elkaar. 
Wekelijks is er een inloopspreekuur op vrijdagmorgen in ons gebouw. Daarnaast worden er 
geregeld bezoeken afgelegd door mij en anderen (in onderlinge afstemming, niet inhoudelijk 
i.v.m. privacy) aan diverse mensen uit onze gemeente.  
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De gebedspunten op onze website worden up-to-date gehouden, en er is regelmatig contact 
met diverse personen die ziek zijn of om andere zorg op de gebedslijst staan. De oudste van 
dienst krijgt van mij informatie voor wie gebeden wordt en waarvoor. 
 
Structureel worden echtparen die een huwelijksjubileum kennen bezocht door een ander stel. 
Deze periode zijn er twee stellen die dat voor hun rekening hebben genomen (Hans en Delja 
Pruis en Warner en Corine Heijboer). Doel is om positieve aandacht te schenken aan 
huwelijken, zonder dat er op voorhand iets aan de hand is. Dit wordt door eenieder als 
positief ervaren. 
Ten slotte doe ik diverse dingen in verband met dopen, zoals aanmelding, doop gesprekken, 
kleding verzorgen bij dopen e.d. Voor het opdragen van baby’s en kleine kinderen ben ik 
contactpersoon.  
 
De bloemen tijdens de eerste zondag van de maand worden bij toerbeurt verzorgd door 
Monica van Lienden, Els Clerx en Gonnie Aalbers. Nanda Hallers coördineert de maandelijkse 
bloemengroet. 
 
Kitty Bisschop, taakveldleider 
 
SENIOREN 
 
Dit taakveld biedt pastorale zorg, aandacht en begeleiding aan de 70-plussers die onze 
gemeente rijk is. Door middel van huisbezoeken en activiteiten.  
 
Het afgelopen seizoen hebben we nog wel een aantal maanden last gehad van de 
coronamaatregelen, maar het grootste gedeelte van het seizoen hebben de 
Verbindselmiddagen kunnen plaatsvinden. De kerstviering met diner moest helaas op het 
laatste moment ook worden afgezegd, maar een greep uit de activiteiten die wel konden 
doorgaan: 

• Piet Passchier behandelde het thema “De agrarische wereld van/in de Bijbel”; 
• Onder het motto “Gezelligheid kent geen tijd” hadden we een spellenmiddag met als 

toppers sjoelen en rummikub; 
• Een letterlijk en figuurlijk heerlijke middag met samenzang onder leiding van de 

Moorvalley Vocal band van de broers Koudijs en aansluitend een fantastische high tea; 
• “Aan de slag met verf en kwast!” onder leiding van Joke Pater zijn we aan de slag 

gegaan om uit verschillende kleine doeken één groot kleurrijk schilderij van het lijden 
en sterven van Jezus te maken.  

 
De digitale nieuwsbrief de Verbindsels, die is ontstaan in het vorige seizoen, met daarin een 
bemoediging, een stukje muziek en persoonlijke verhalen in woord en beeld, hebben we in 
stand gehouden. 
Daarnaast zijn de 80-plussers trouw bezocht en hebben geestelijke ondersteuning ontvangen.  
 
Aan het einde van dit seizoen hebben vanwege gezondheidsredenen afscheid genomen van 
twee teamleden. Ina Spruijt heeft zich helemaal teruggetrokken en Emmy Ploeger heeft zich 
teruggetrokken uit de catering van de Verbindselmiddagen. We zijn hen zeer dankbaar voor 
datgene wat ze voor ons hebben betekend! Het team bestaat nu uit Alice Sturrus (bezoek en 
activiteiten), Emmy Ploeger (bezoek), Betsy van Renselaar (gebed), Marga Holterman 
(activiteiten), Anton Bolderman (bezoek en activiteiten) en Sonja Oldeman (organisatie, 
bezoek en activiteiten). 
 
Sonja Oldeman, taakveldleider 
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14. TAAKVELD VIERINGEN 
Vanuit het taakveld Vieringen hebben we geprobeerd om in onze samenkomsten een 
`gezinscultuur’ en verbinding te creëren. We hebben gebouwd aan diensten waarin we 
ondanks (of juist dankzij!) verschillen in leeftijd, karakter en geloofsbeleving, ervaren dat we 
samen huisgezin van God zijn. Samen aanbidden we God en moedigen we elkaar aan om 
Jezus te volgen.  
 
Een groot deel van het afgelopen seizoen waren onze diensten heel anders dan we gewend 
waren vanwege corona. Er is veel energie gestoken in het op de rails krijgen van de 
onlinediensten, maar we zijn vooral dankbaar dat we nu weer fysiek samen mogen komen. 
Hiermee hebben we de verbinding met elkaar letterlijk en figuurlijk kunnen behouden. Maar 
het belangrijkste is dat we verbonden zijn gebleven met onze Heer en Heiland, God verandert 
nooit. Hierbij sloot het jaarthema van de gemeente ‘verbinden - met God en met elkaar’ ook 
mooi aan. 
 
Het taakveld vieringen heeft een heleboel vaste taken rondom het verzorgen van de 
zondagse diensten, zoals de muziek, liturgie, sprekers, welkomstdienst, beamer, technici, 
avondmaal enzovoort. Ook daar is het afgelopen jaar weer door velen de nodige aandacht aan 
besteed. Tevens is er een plan voor de lange termijn opgesteld voor de vervanging en 
uitbreiding van de audiovisuele installatie en zijn de eerste stappen hierin door de gemeente 
inmiddels goedgekeurd – de aanschaf van luidsprekers.  
 
Martijn Rooseboom, taakveldleider 


