
 

 

 

 

 

Inloop met koffie/thee 19.30 uur, aanvang 19:45 uur 

Er zijn 37 gemeenteleden aanwezig, 4 gemeenteleden zijn met kennisgeving afwezig 

Opening 

Wina heet iedereen heel hartelijk welkom.  

We zingen Opwekking 777 en 800. 

We beginnen met te bidden voor een broeder die een ernstig ongeluk heeft gehad en 

voor diens gezin. 

Andries doet de opening aan de hand van Joh. 13:4-17 – de voetwassing. Willen we ons de 

voeten laten wassen? En zijn we bereid diezelfde dienende en nederige houding aan te 

nemen? Liefde aan elkaar betonen en bekend maken aan de mensen die we ontmoeten, 

is immers de visie van onze gemeente.  

Wina vraagt of er nog agendapunten zijn. 

Een aanwezige breekt in en geeft aan dat het overhandigen van de bloemen aan de 

oudsten niet op de agenda staat. Namens de gemeente overhandigt ze bloemen als dank 

voor de taak die zij het gehele jaar voor de gemeente uitoefenen. 

Notulen 2019 

De notulist wordt bedankt voor het schrijven van de notulen van afgelopen jaar.  

Naar aanleiding van vragen die bij rondvraag gesteld zijn koppelen de oudsten het o.a. 

volgende terug. 

• Het ontbrekende oudstenechtpaar is toegevoegd aan de website 

• Er zijn ‘kleine’ bekertjes bij avondmaal in gebruik genomen 

• Het is niet meer ‘verplicht’ dat een oudsten een echtpaar moet zijn 

• Geluidsinstallatie zal worden aangepakt, maar dit komt later vanavond terug in de 

vergadering  

De notulen zijn goedgekeurd.  

Terugblik afgelopen jaar: 

19 februari 2020 | Gemeente De Toevlucht 



 

Activiteiten 

John geeft aan dat het afgelopen jaar aan de volgende activiteiten is meegedaan: 

• Maandelijks boodschappen sparen voor de voedselbank 

• Het ‘samen eten’ is 1x per maand, 1x per 3 maanden is dit in ‘De Ark’ 

• Er is deelgenomen aan ‘Week van gebed’ samen met 2 andere kerken 

• Er is deelgenomen aan ‘Nacht van gebed’ van Open Doors 

• We maken onderdeel uit van de gezamenlijke KSG-dienst 

• Dienst op goede vrijdag in plaats van sedermaaltijd 

• Een grote groep gemeenteleden is naar Opwekking geweest 

• Het Kidz Event was weer zeer geslaagd. 

• Lindefestival en dorpskerkdienst samen met andere kerken 

• Kraam op de kerstmarkt samen met andere kerken 

• Gezamenlijk kringavond 

• Babyshower Ineke 

• Stichting Present: er is 2x straatwerk gedaan en gewandeld met ouderen 

Personele wijzigingen in taken 

• Er zijn twee tienerleiders bijgekomen. 

• Er is een nieuwe kring gestart met nieuwe kringleiders. 

• De leiding van het muziekteam is in  nieuwe handen. 

• De algehele leiding van de zondagschool is gewijzigd en er is ook iemand 

bijgekomen als zondagsschoolleider. 

Gaande en komende gemeenteleden 

• 8 personen zijn aangesloten en een gezin heeft een dochtertje gekregen 

(nummer 9) 

• 12 gemeenteleden hebben ons verlaten 

Op dit moment zijn er 67 volwassen en 31 kinderen van 16 jaar en jonger. 

Daarnaast zijn er nog een aantal ‘vaste gasten’. 

Financiën 

 Jaaroverzicht 2019 

De kascommissie heeft de kascontrole gedaan. Er is  geconcludeerd dat het er goed uit 

ziet, dat alles verantwoord is. De penningmeester heeft er veel werk van gehad, het is 

punctueel uitgevoerd. De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester 

decharge te verlenen. De penningsmeester wordt bedankt door de oudsten voor zijn 

werk. 



 

De penningmeester bedankt voor de ondersteuning en dankt de gemeente voor het 

vertrouwen dat hij heeft gekregen voor het uitvoeren van deze taak 

Verder licht hij licht kort toe dat het Kidz event extra toegevoegd is aan de jaarrekening. 

Verder zijn er weinig verschillen. 

Er wordt gevraagd of punt 410 en 915 hetzelfde zijn. John verteld dat de inkomsten bij 

punt 410 de teruggave van de energierekening is en dat punt 915 gaat over de verhuur 

van het gebouw bij bijvoorbeeld verjaardagen. 

Er wordt gevraagd of er een financieel beleid is over hoeveel er op de rekening moet 

staan. John geeft aan dat er geen beleid is, behalve dat de gemeente graag €10.000,- in 

kas heeft. John geeft aan dat de oudsten graag meer zaken willen gaan begroten. 

Afgelopen jaar zijn er extra collectes  gedaan voor het Kidz Event en de geluidsinstallatie, 

omdat de reguliere giften niet toereikend zijn. John geeft aan dat er maandelijks 10% te 

weinig binnenkort aan giften om alle kosten te dekken. Hij doet de oproep om regulier 

iets meer te gaan geven, om extra fondsenwervingsacties te voorkomen. De oudsten 

willen daarnaast beginnen om geld apart gaan zetten voor de afschrijving van de 

muziekinstallatie en voor het Kidz Event.  

Er wordt gevraagd hoe de gemeente over het collecteren denkt. Wina reageert hierop 

dat het leuk is om zo’n inzamelthermometer te zien groeien, maar dat het anderzijds ook 

handig is, dat het geld er gewoon is op het moment dat het nodig is. Er wordt 

voorgesteld om met potjes te beginnen te werken en als die te krap zijn, dat we dan een 

collecte doen.  

Er wordt gevraagd om bevestiging of het inderdaad het idee is dat er potjes komen. John 

beaamt dit.  

Er wordt aangegeven dat het ook wel mooi is dat we als gemeente juist geen collectes 

hebben. Wina beaamt dit namens de oudsten. Maar af en toe een collecte wordt geen 

probleem gevonden. 

Er wordt voorgesteld om te investeren in een klein boekhoudprogramma om de 

penningmeester het werk makkelijker te maken en ook het controleren inzichtelijk te 

maken. John stelt voor een klein comité op te stellen hiervoor om hierover na te denken. 

Twee aanwezigen bieden zich aan om hier samen met de penningsmeester naar te kijken. 

Er wordt gevraagd of het handig is om één van de oudsten daarin te betrekken, John 

biedt zich aan.  

 Benoeming kascommissie 

De nieuwe kascommissie voor volgend jaar moet benoemd worden. De twee personen 

van de huidige kascommissie deden het beiden voor de eerste keer. Een van hen zal het 



 

volgend jaar samen met een van de aanwezige die zich aanbood doen. Er wordt ook een 

reserve aangewezen. 

  

Zendingsdoelen 

John geeft aan dat we als gemeente de volgende doelen ondersteunen: 

• Andreas en Paulina van Dingen – jeugd met een opdracht 

• Nieck en Emma Plantenga – jeugd met en opdracht 

• Theo en Jinke de Jong – GNZA 

• Trijntje Beimersstichting 

 Financiële positie 

Deze is benoemd naar aanleiding van de vraag bij het punt ‘Jaaroverzicht 2019’ van de 

financiën. 

Website 

De webbeheerder is helaas afwezig en kan hier op dit moment geen toelichting op geven.  

Zondagsschool 

Sinds september is de leiding van de zondagsschool overgenomen. Er zijn in totaal 27 

kinderen, 19 verspreid over Verspieders en Volgelingen. Bij de Lammetjes en Parels komen 

8 kinderen. 

Gang van zaken: de kinderen zijn in dienst aanwezig tot het kinderlied. Dan gaan ze naar 

hun eigen ruimtes. Daar beginnen ze in de kring, ‘Wat hebben ze afgelopen week 

gedaan?’, ‘Wat gaan ze komende week doen?’. Maar ook Wie Is De Mol? wordt 

nabesproken. De kinderen zijn erg vrijmoedig en de sfeer is altijd heel gemoedelijk. Ze 

gaan ook de diepte in. We behandelen een Bijbelverhaal of thema via de methode 

Bijbelbasics. Dit wordt gedaan door middel van knutselen, drama en spel. Ook geven de 

zondagschoolleiders hier zelf invulling aan. 

Voldoende zondagsschoolleiders vinden is wel een uitdaging. Bij de Volgelingen hebben 

ze daar de gastzondagsschoolleider ingevoerd. Dit zijn mensen die het leuk vinden om af 

en toe een keer te helpen bij de zondagsschool.  Het gaat er om vijf, bijna alle plekken zijn 

gevuld. Deze gastleiders staan maar twee keer per jaar op het rooster. De andere 

zondagsschoolleiders staat één keer in de vijf weken op het rooster. 

Sinds december gebruikt de zondagschool een nieuwe methode: Bijbelbasics. Dit is een 

nieuwe methode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het doel is om in drie jaar de 



 

bijbelbasics door te nemen, na drie jaar begint de cyclus weer opnieuw. De 

zondagschoolleiders zijn er erg tevreden over. 

Het adventsproject werd dit jaar voor het eerst gedaan. Hierover zijn hele positieve 

signalen uit de gemeente gekomen. Mooi om hierin de verbinding tussen gemeente en 

zondagsschool te zien. 

Tot slot geeft de nieuwe zondagschoolleider aan dat het een prachtig team is dat de 

zondagschool leidt.  

De leiding van de Parels geeft aan dat de Parels en de Lammetjes altijd twee aparte 

groepen waren, dit blijft in de toekomst ook zo. Maar de zondagschoolleiders van deze 

groepen gaan wel meer samenwerken. Op dit moment zijn er bij de Lammetjes twee à 

drie kindjes vaak die komen. Bij de Parels zijn er vier kindjes die vaak komen. Doordat de 

opkomst weleens verschilt, wordt er elke zondag gekeken of wel alle leiders nodig zijn. 

Dit verlaagd de last voor de zondagsschoolleiders die er zijn voor deze twee groepen. Bij 

de Lammetjes zijn er een paar leiders gestopt. Twee tieners helpen af en toe mee bij de 

Lammetjes en daar zijn ze heel blij mee.  

Tieners 

Er zijn drie leiders voor de tieners van 12 t/m 14 jaar oud en twee voor de tieners van 15 tot 

en met 17 jaar. 

Om de twee weken komen de tieners bij elkaar. De ene keer heeft dit een serieuze 

invulling met behulp van de methode Reflect. De andere keer wordt er een 

ontspannende activiteit gedaan. Beide groepen gebruiken een andere versie van Reflect.  

De ene keer is er meer diepgang dan de andere keer, maar dat er altijd mooie gesprekken 

zijn. Ook bidden ze samen met de tieners. Verder proberen ze de tieners enthousiast te 

maken voor Opwekking, de EO Jongerendag en dergelijke. Het is prachtig om te zien hoe 

de jongeren groeien en hoe vrijmoedig ze zijn.  

John vraagt of er ook nog tieners uit andere kerken komen. Er wordt aangegeven dat bij 

de oudste groep tieners er drie tieners vanuit ‘De Mirt’ zijn aangesloten. Dit waren er eind 

vorig seizoen meer, maar door gesprekken met de ouders, zijn sommigen nu van hen 

betrokken bij de programma’s die de PKN aanbiedt. Bij de jongste groep tieners komen 

twee tieners vanuit andere gemeenten. 

Er wordt aangegeven dat er na de zomer drie nieuwe tieners bijkomen. De vraag is of dit 

de aandacht heeft en wie er verantwoordelijk is voor de overstap van deze tieners. 

Margreeth geeft aan dat zij als oudsten daarvoor verantwoordelijk zijn. Ze zal met de 

tienerleiding overleggen hoe ze dit precies zullen doen. 

Muziekteam 



 

De muziekteamleider  vertelt dat het een bewogen jaar is geweest. Vlak na de vorige 

gemeenteavond hebben een aantal bij het muziekteam betrokken personen de 

gemeente verlaten. In die zelfde periode was er al een avond gepland met Heine Bosma 

over aanbidding. Tijdens deze avond heeft het muziekteam de wens uitgesproken om te 

groeien in aanbidding en om samen geestelijk te groeien. 

Drie personen zijn het afgelopen jaar ook gestopt als muzikant. Hierdoor zijn er 

momenteel nog maar vier muzikanten, waarvan één tijdelijk geblesseerd is en niet kan 

spelen. Twee personen zijn het afgelopen jaar bij het muziekteam gekomen. Het 

geluidsteam wordt aangevuld met nog een persoon. 

Het afgelopen jaar is er gebouwd aan onderlinge relaties. Maandelijks komt het 

muziekteam bij elkaar hiervoor. In de komende tijd wil het team meer naar elkaar toe 

groeien op geestelijk gebied. Hier wordt momenteel vorm aan gegeven. 

De geluidsinstallatie staat op omvallen, maar met dank aan het geld dat ingezameld is, 

zijn de benodigde financiën inmiddels binnen. Er is een plan gemaakt met begroting en 

deze is goedgekeurd door de oudsten. Binnenkort worden gemeentes bezocht die de 

beoogde geluidsinstallatie al hebben, zodat deze getest kan worden. Het streven is om 

binnen enkele maanden deze geluidsinstallatie zelf ook in de gemeente te hebben.  

Wina bedankt een van de muziekteamleden (die niet aanwezig is) in het bijzonder voor 

zijn trouwe inzet in het afgelopen jaar. 

Oudsten 

Margreeth vertelt dat John en Wina nog tot 1 september 2020 hun taak als oudsten zullen 

doen in de gemeente. Daarna nemen ze na 12 jaar afscheid van het oudstenschap. Nieuwe 

oudsten zijn nog niet gevonden. Margreeth roept iedereen op om dit in gebed mee te 

nemen en als iemand namen op zijn hart heeft, deze door te geven aan de oudsten. Ze 

geeft hier een termijn van twee tot vier weken voor.  

Andries en Margreeth zijn na de zomer 4 jaar oudsten. Zij geven aan bereid te zijn om 

daar nog 4 jaar aan toe te voegen. Mocht daar bezwaar tegen zijn, dan kan dit bij de 

oudsten ingediend worden.  

Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat volgens de statuten er anoniem gestemd 

moet worden over het verlengen van een oudsten-termijn. Hij stelt voor de statuten aan 

te passen, omdat dit in de praktijk anders gaat. Er wordt vanuit de aanwezigen 

gereageerd dat het aanpassen van de statuten geld kost en dat het huishoudelijk 

regelement beter aangepast kan worden. Dit blijkt ook de bedoeling te zijn van de 

vragensteller. 



 

Er is een tijdje intensief vergaderd samen met de kringleiders. Dit gebeurt momenteel 

niet, maar de intentie is er wel dit weer vorm te gaan geven, om zo op één lijn te zitten als 

oudsten en kringleiders. 

De oudsten roepen de gemeente op om met hen na te denken over een aantal vragen. 

Wat voor gemeente zijn we? Wat voor gemeente willen we zijn? Waar staan we? Moeten 

we ons ook ergens bij aansluiten? Bij andere gemeentes als spiegel bijvoorbeeld? We 

hebben een tijd lang contact gehad met andere gemeentes, dat is nu niet meer zo? Willen 

we dat weer? 

Dit zijn vraagstukken waar de oudsten mee aan de slag willen, voor de lange termijn. 

Hiervoor vragen ze input aan de gemeente. De aanwezigen krijgen een korte vragenlijst 

mee en deze is ook via de mail naar de overige gemeenteleden verzonden.  

Margreeth geeft aan dat zij officieel de secretaris van de gemeente is, maar dat John als 

voorzitter van de gemeente vaak uitvoering geeft aan deze taken. Er wordt een nieuwe 

secretaris gezocht, dit hoeft niet iemand te zijn die in het oudstenteam zit. Er worden 

namelijk geen verslagen gemaakt van de oudstenbesprekingen.  

Er wordt gevraagd wat dan wel de taken van een secretaris binnen de gemeente zijn. 

John geeft aan dat de secretaris de gemeente naar buiten toe vertegenwoordigt. Dat de 

secretaris agenda’s maakt, het ledenbestand bijwerkt en de post/mail bijhoudt. Het is 

geen zware taak, maar het moet wel gebeuren. Harm vraagt of het rooster maken ook 

een taak is van de secretaris. John geeft aan dat dit niet perse een taak is voor de 

secretaris. Dit doet John nu wel, maar daar is een opvolger voor. 

Ons oudste gemeentelid stuurt iedereen al jaren heel trouw een verjaardagskaart namens 

de gemeente; ook daarvoor wil Wina haar hartelijk bedanken. Wina bedankt een ander 

gemeentelid voor het doen van de was. Beiden zijn niet aanwezig. 

Rondvraag 

De aanwezigen wordt verzocht om vragen over de visie na de pauze te stellen. 

Er wordt gevraagd waarom er tussen 2018 en 2019 zo’n groot verschil zit in wat er 

uitgegeven is aan de bloemen. In 2018 is er €615,94 uitgegeven, in 2019 was dit €958,98. 

Ze geeft aan dat de boeketten in 2018 nog €10,- kosten en inmiddels betalen we €12,50. 

Momenteel komen de boeketten bij Tuindorado weg, daar krijgen we voor dit bedrag een 

boeket ter waarde van €15,-. Naast de boeketten op zondag worden er ook af en toe 

bloemen gegeven aan zieken. Maar dit verklaart voor haar het verschil tussen 2018 en 

2019 nog niet, daarvoor is het verschil groot. John licht toe dat de verjaardagskaarten en 

jubilea sinds 2019 ook onder deze post vallen en dat dit het verschil wel verklaart. Er 

wordt gevraagd hoe duur de boeketten zijn voor bijvoorbeeld gekocht worden voor als 



 

er een baby geboren is. Het antwoord daarop is dat deze ongeveer €15,- kosten en dat 

daarbij nog verzendkosten van ongeveer €3,- komen. 

Er wordt gevraagd waarom we in 2019  €526,35 hebben uitgegeven aan Ziggo en in 2018 

maar €299,28. John verklaart dat we in 2018 maar voor een half jaar Ziggo hebben betaald 

en in 2019 voor het gehele jaar. 

Er wordt door een van de aanwezigen aangegeven  dat ze het leuk zou vinden als de 

oudsten vaker een update geven van waar zij mee bezig zijn. Niet om te controleren, 

maar gewoon om mee te leven en mee te kunnen bidden. Ze doelt hiermee op de 

gemeentebrede punten. De oudsten nemen dit in overweging. 

 

Pauze  

Evaluatie ‘De volgende stap’  

Margreeth geeft aan dat we zullen gaan evalueren wat er vorig jaar besproken is tijdens 

de gemeenteavond. Vorig jaar hebben we in vijf groepen vijf verschillende 

vraagstukken/onderwerpen besproken. Wat hebben we hier mee gedaan? Dat is de 

vraag. 

- Evangelisatie:  

o Op het Lindefestival en op de kerstmarkt hebben we met een groepje 

gestaan. Margreeth heeft dit aangestuurd, maar geeft aan dat zij zichzelf 

hier niet zo geschikt voor vindt. Evangelisatie kunnen we nog uitbreiden, 

hiervoor zou dan misschien een evangelisatiecommissie in het leven 

geroepen kunnen worden. Gemeenteleden die het leuk zouden vinden 

hieraan deel te nemen mogen dit aangeven bij Margreeth. 

 

- Tentdienst op het Lindefestival 

o Dit is anders dan we voorgesteld hadden, dit heeft er ook mee te maken 

dat het een vervanging is geworden van de jaarlijkse Ontmoetingsdienst. 

Hiermee is het niet onze eigen dienst, maar een samenwerking met de 

andere kerken. Deze is nu tweemaal succesvol gehouden en zal ook het 

komende jaar weer gehouden worden 

o De tent zat afgelopen jaar goed vol. 

o Mooie methode om Wolvega te bereiken met evangelisatie. 

o Vroukje geeft aan dat het mooi is als er enkele gemeenteleden bereid zijn 

om aan te sluiten bij de vergaderingen met de andere kerken van Wolvega 

om na te denken over invulling, kinderprogramma, etc. Mensen die dit leuk 

vinden kunnen zich melden bij Vroukje. Deze taak zou goed te combineren 



 

zijn met het evangeliseren op de markt. 

 

- Internationale diaconale reis 

o Dit is nog niet van de grond gekomen.  

o Hiermee komt de vraag naar voren of hier wel belangstelling voor is en of 

er mensen zijn die dit op zich willen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij de oudsten. 

o Er wordt aangegeven dat er al groepsleden op papier staan in de notulen 

van vorig jaar. Er wordt toegelicht dat dat de mensen zijn die toen over het 

onderwerp hebben nagedacht, maar dat dit niet perse de mensen zijn die 

dit uitvoeren. 

o Een van de aanwezigen geeft aan dat het idee was dat er een reis naar 

Zuid-Afrika naar Theo en Jinke zou komen. Er wordt geantwoord dat dit 

idee er was en ook dat er ideeën waren voor een World Servants-reis. Ook 

een reis naar Nieck en Emma in Roemenië wordt als optie genoemd. De 

internationale diaconale reis is niet van de grond gekomen, maar de 

gemeente is hierover wel enthousiasme. In 2021 is er weer een World 

Servants-project bij Theo en Jinke in Zuid-Afrika. Dit is wellicht een mooie 

mogelijkheid om hier vorm aan te geven. 

 

- Praktisch vrijwilligerswerk 

o We zijn aangesloten bij Present. Een van de aanwezigen geeft aan dat wij 

bij Present Heerenveen aangesloten zijn, maar hier eigenlijk niet onder 

vallen. Stichting Heerenveen staat op een laag pitje in verband met een 

ontbrekende coördinator. Eigenlijk zou er een Stichting Present 

Weststellingwerf zou opgezet moeten worden. Maar die is er nog niet. 

Naast klussen vanuit Stichting Present kunnen ook gemeenteleden klussen 

aangeven.  Het gaat dan om klussen van een dagdeel of een dag, niet om 

structurele klussen, zoals tuinonderhoud.  

o Er wordt gevraagd of we ook als gemeente bijvoorbeeld een klus bij een 

buurman kunnen indienen. Er wordt aangegeven dat dit gewoon mogelijk 

is en dat dit dan niet perse via Stichting Present aandragen hoeft te 

worden. Het aanmelden van een klus is overigens geen garantie dat de klus 

ook uitgevoerd gaat worden. 

 

- Buddysysteem voor nieuwe leden: 

o Ook dit is niet van de grond gekomen, zoals het uitgedacht is vorig jaar op 

de gemeenteavond.  

o Wel is er aandacht voor gastvrijheid en worden gasten goed opgevangen. 

Dit is iets wat we als gemeente dragen. 



 

o Er wordt gevraagd waarom dit niet van de grond is gekomen. Hierop komt 

als antwoord dat er niemand voor verantwoordelijk was en dit daardoor is 

blijven liggen. Mensen die hier initiatief in willen nemen, kunnen zich 

melden bij de oudsten. 

o Een nieuw gemeentelid  geeft aan dat zij  en haar man nieuw in de 

gemeente zijn gekomen en dat zij denkt dat het buddysysteem te veel een 

verplichting is. Ze geeft aan dat ze goed opgevangen zijn door de 

gemeente, zich welkom voelen en de nodige uitnodigingen voor de koffie 

hebben gehad. Ze geeft aan dat er misschien geen behoefte aan is. 

o Een van de aanwezigen vult aan dat enerzijds iedereen verantwoordelijk is, 

maar dat het anderzijds ook handig is dat mensen die echt nieuw zijn in het 

geloof misschien wel begeleid worden door een vast persoon/groepje 

mensen. Hij geeft aan hier zelf destijds veel aan gehad te hebben. Hij geeft 

aan  bereid te zijn om hier wat in te betekenen voor mensen die nieuw zijn 

in het geloof. 

o Een van de aanwezigen vult aan dat het haar opvalt dat er soms mensen 

niet meer in de dienst komen en dat ze daarvoor het buddysysteem wel in 

zou willen zetten. Ze geeft aan dat misschien niemand voorop wil lopen in 

dit onderwerp, maar dat er vorig jaar wel een groepje niet voor niets over 

nagedacht heeft.  

o Een van de aanwezigen vraagt of het niet zo is dat de oudsten degene zijn 

die als eerste contact maken met nieuwe mensen in de gemeente. Dat is 

wat we nu zien gebeuren en dat vind hij logisch. Maar voor het vervolg een 

buddy aanwijzen is nog nooit gedaan.  

o Een van de aanwezigen geeft aan dat het een natuurlijk reactie moet zijn. 

Het moet niet iets zijn dat opgelegd zijn.  

o Een van de aanwezigen geeft aan dat er wel de kans is dat er mensen 

tussen wal en schip raken. Wie heeft daar zicht op? En moet je dat 

organiseren of niet? 

o Vroukje geeft aan dat ze het als oudsten wel erover hebben dat ze 

sommige gemeenteleden soms niet meer zien in de dienst. En vraagt of het 

een idee is dat zij dan aan andere gemeenteleden vragen om het lijntje met 

dit gemeentelid warm te houden. Margreeth geeft aan dat ze dit als 

oudsten zullen meenemen. 

 

- Biddende gemeente zijn: 

o Gebedsteam achterin op zondag 

o Bidden in groepjes tijdens de dienst 

o De bidstonden zijn altijd open 

 

- Wat is de visie van de gemeente? 



 

o Als gemeente willen we de liefde van Jezus laten zien aan elkaar, aan onze 

kinderen en aan de wereld, dit alles tot eer van God. 

o Binnenkort zal er een gezamenlijke kringavond zijn met als thema: ‘Hoe 

leidt je iemand naar Jezus?’. Dit sluit mooi aan bij de visie van de gemeente. 

Deze avond zal in april zijn. 

 

- Hoe treedt je nu meer naar buiten? 

o Als idee wordt benoemd dat de bloemen niet alleen voor gemeenteleden 

zijn, maar ook voor mensen buiten de gemeente. Bijvoorbeeld een 

buurman die dit wel kan gebruiken, zodat ook de mensen om ons heen zich 

door ons gezien voelen. 

o Als je iemand weet kun je dit doorgeven aan de oudsten.  

 

- Gemeentedag om liefde naar elkaar te laten zien 

o De oudsten vragen wie het leuk vinden om dit te organiseren. Het lijkt de 

oudsten leuk om met elkaar iets te doen in de zomer als gemeente. 

Tot slot wil Wina een aantal vragen aan ons meegeven om de visie praktisch en concreet 

te krijgen. De vraag is of wij als gemeente deze vragen kunnen beantwoorden.  

Sluiting 

Wina bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng tijdens de vergadering.  

Vroukje sluit af met gebed 


