
 

 

 

 

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

Er zijn 35 gemeenteleden aanwezig. 

 

Opening 

Margreeth opent de avond met gebed. 

Er worden een aantal liederen gezongen.  

Wina opent de vergadering. ‘We zijn een actieve gemeente en willen dat het koninkrijk van God 

nog meer door ons heen zichtbaar wordt.’ Ze leest Lucas 12:35-40. "Sta klaar, doe je gordel om en 

houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van 

een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de 

heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel 

nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of 

kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de 

dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, 

want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'  

De centrale vraag vanavond is ‘hoe zou ik een volgende stap willen zetten?’  

Wina leest Jozua 3:14-17: ‘Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, 

gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de 

Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld - de Jordaan stond de hele 

oogsttijd buiten zijn oevers -, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte 

bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, 

stroomde helemaal weg. Het volk over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het 

verbond met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, 

terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man.’ 

Lucas 12:32 ‘Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het 

Koninkrijk te geven.’ 

Namens de gemeente wordt een bloemetje aan de oudsten aangeboden. 

Notulen 2018 

Er zijn geen vragen over de notulen van 2018.  

Terugkoppeling op de rondvraagpunten uit de notulen van 2018: 
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- We drinken sinds de vorige vergadering koffie beneden.  

- De oudsten hebben besloten om tijdens de KSG-dienst geen eigen dienst te organiseren. 

- Het gebouw is te huur voor verjaardagen. 

- We hebben Wifi in het gebouw gekregen.  

- De statuten zijn na de gemeentevergadering gedeeld met de gemeente.  

- Er zijn een aantal aanpassingen gedaan om het toilet toegankelijker te maken, maar het is 

nog niet optimaal. Dit is een taak van de verhuurder van ons gebouw. 

Terugblik afgelopen jaar: 

Vanaf dit jaar behandelen we niet alle teams/taakgroepen meer apart in de 

gemeentevergadering. Er zijn wel een aantal wijzigingen. Andries neemt die met ons door.  

Wijzigingen in de gemeente 

- Eind 2018 hadden we 137 namen op de adressenlijst. 117 hiervan zijn vaste 

bezoekers, 74 volwassenen en 38 kinderen (sic). Vorig jaar waren dit 70 

volwassenen en 37 kinderen.  

- Nieuw: 14 personen   

- Geboren: 2. 

- Vertrokken: 14 personen.  

- Opgedragen: 5 kinderen.   

- Wijziging in het oudstenteam: Hans en Vroukje zijn ingezegend als oudsten.  

- Er is voor hen een nieuw beheerdersechtpaar voor hen in de plaats gekomen.  

- Lammetjes: wijziging in de leiding.  

- Wijziging in de tienerleiding.  

- Het penningmeesterschap is door Mario overgenomen van Piter. 

- Wijziging aanspreekpunt muziekteam. 

Bijzondere activiteiten in 2018: 

- De praisediensten, ongeveer eens per twee maanden; 

- De vrouwenkoffieochtenden, die weer gestopt zijn; 

- Het voorbedeteam: bestaat uit 3 personen (eens per twee weken); 

- We zamelen maandelijks een product in voor de voedselbank; 

- Samen eten, waar we als gemeente aan bijdragen; 

- De week van gebed; 

- Kerk-school-gezinsdienst (eens per jaar); 

- De pesachmaaltijd; 

- De gemeentedag; 

- Opwekking; 

- Het Kids Event, afgelopen zomer voor het eerst; 

- Het Lindefestival: de tentdienst op het Van der Sandeplein; 

- Ontmoetingsdiensten; 

- Kerstmarkt; 

- MannenBBQ. 



 

  

Oproep van beheerdersechtpaar: zaterdag 13 april maken we vanaf 9:00 gezamenlijk de ark 

schoon. Er volgt nog een oproepje. Hou de datum vrij in de agenda.  

Natuurlijk zijn er altijd mensen nodig voor taken in de gemeente. Met name bij de zondagsschool 

en het geluidsteam is ruimte voor het inzetten van extra talenten.  

Financiën 

Jaaroverzicht 2018 

De penningemeester neemt het financiële jaarverslag van 2018 met ons door en benoemt de 

verschillen ten opzichte van 2017.  

Margreeth merkt op dat het kidsevent meer heeft gekost dan wat in de boeken staat. Dat komt 

omdat ongeveer 800 euro bewust niet gedeclareerd en dus gesponsord is.  

De kascommissie  verleent de “oude” penningsmeester onder dankzegging decharge. Ze brengen 

het advies aan de oudsten uit om voortaan altijd een bonnetje of factuur bij een declaratie te 

vragen, niet alleen een bankafschrift of idealbetaling. De oudsten nemen dit advies over en 

roepen declarerende gemeenteleden op dit te doen. 

De penningmeester vraagt om hardcopy facturen, liever geen digitale.  

De vraag wordt gesteld hoe het kan dat de inkomsten uit giften in 2018 aanzienlijk zijn gedaald, 

terwijl de gemeente groeit. John vermoedt dat dit komt doordat een aantal vertrekkende 

gemeenteleden gewend was periodiek te geven. 

De vraag wordt gesteld wat de gezonde minimale ondergrens voor het banksaldo is volgens 

onszelf en de kvk of het ministerie van financiën. John benoemt dat de ondergrens die we onszelf 

hebben opgelegd, vanwege de huur van het gebouw, € 10.000 is. Vanuit de aanwezigen komt 

naar voren dat zo’n richtlijn er vanuit het ministerie of de kvk niet is. In aanvulling vertelt hij dat 

ANBI’s de jaarcijfers moeten publiceren op hun website, maar hun banksaldo niet hoeven te 

publiceren. 

Door het vertrek van de oude penningmeester is het bestuur van de Toevlucht veranderd. Het 

bestaat nu uit John als voorzitter, Margreeth als secretaris en Mario als penningmeester.  

 Benoeming kascommissie 

Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd 

 Zendingsdoelen 

Het aantal zendingsdoelen van de gemeente is in 2018 verhoogd. We ondersteunen nu 4 doelen in 

plaats van 3.  

- Andreas en Paulien in Canada 

- Nieck en Emma in Roemenië 

- Theo en Jinke de Jong in Zuid Afrika 

- Jan en Immy de Jong (tot 31-12-2018) 



 

  

- De Trijntje Beimersstichting (vanaf 01-01-2019) 

Website 

Er volgt een uitleg over het ledengedeelte van onze website. Het is een optie om, als je je 

aanmeldt als lid op de website, beschikking te krijgen over extra functies. Bijvoorbeeld: 

- Een overzicht van alle boeken in onze bibliotheek; 

- Onze ledenlijst met NAW; 

- De vluchtinfo; 

- Verjaardagen; 

- Mededelingen. 

Hiermee zou op termijn al het mailverkeer kunnen komen te vervallen en kan alle communicatie 

via de website gaan. Mocht je toch mail willen ontvangen, dan kun je je op de site abonneren voor 

mailalerts.  

Het idee wordt in het midden van de vergadering gelegd. Met handopsteken wordt duidelijk dat 

dit idee breed wordt gedragen.   

De vraag komt hoe we zorgen dat mensen die niet zo handig met het internet zijn geen berichten 

gaan missen. Er wordt aangegeven dat er voor deze mensen training en ondersteuning 

beschikbaar is.  

Er wordt de vraag gesteld of het verstandig is, om het jaarverslag op het publieke deel van de site 

te plaatsen, dit omdat er allerlei namen in staan. Er wordt voorgesteld om voortaan het hele 

verslag op het afgeschermde deel van de site te zetten, en een geanonimiseerde en verkorte 

versie op het publieke deel te zetten. Historische jaarverslagen worden van het publieke deel van 

de site gehaald. Verplicht te vermelde gegevens blijven staan. Dit voorstel wordt aangenomen.  

Er volgt ook het advies om mails aan de gemeente voortaan met de mailadressen in de BCC te 

versturen.  

Rondvraag 

Er wordt aangegeven dat op de site nog een oudstenechtpaar moet worden toegevoegd. Dit 

wordt aangepast.  

Er volgt de mededeling dat we bij het avondmaal allemaal uit dezelfde beker drinken. De vraagt 

komt of er een mogelijkheid kan worden gecreëerd om naast de grote beker ook om een klein 

cupje te vragen. De oudsten gaan dit bespreken. 

Er wordt gevraagd of het gewijzigde bestuur ook bij de notaris moet worden gewijzigd. John 

geeft aan dat dit bij wijzigingen in een kerk niet nodig is.  

Er wordt gevraagd of de gemeente verzekerd is voor aansprakelijkheid van de bestuurders. Hier is 

niet voor gekozen. Bij events zoals het Kids Event wordt wel een evenementenverzekering 

afgesloten. 



 

  

Er wordt aangegeven dat er op zondag soms weinig zitplaatsen zijn. Er wordt voorgesteld om 

bankjes vooraan in de kerk te plaatsen voor de kids. De oudsten gaan deze suggestie bespreken.  

Er wordt gevraagd of het oudstenschap alleen voor echtparen geldt, of ook voor alleenstaanden 

of een van de gehuwden. John antwoordt dat in de statuten staat dat dit alleen voor echtparen 

geldt, maar dat statuten gewijzigd kunnen worden. Er wordt aangemoedigd dit te onderzoeken. 

Er wordt aangegeven dat er onder muzikanten de wens leeft om de muziekinstallatie te 

vernieuwen. De oudsten vragen de muzikanten om een concreet voorstel op papier te zetten. 

Er wordt opgemerkt dat het op zondag soms warm is in het gebouw. Margreeth geeft aan dat dit 

komt doordat de zaal opwarmt door het aantal mensen in de ruimte. Hier is weinig aan te doen, 

behalve eventueel deuren open te zetten. 

Er wordt gevraagd hoe lang het huurcontract van het gebouw bij de PKN nog doorloopt. John 

antwoordt dat dit nog 6 jaar is. De looptijd van het contract is in totaal 10 jaar.  

Uitwerking ‘De volgende stap’  

Als gemeente zijn we ook al op allerlei manieren actief, daar zijn we trots op.  We blikken terug op 

de brainstorm van vorig jaar, en wat daar al van gerealiseerd is (bijvoorbeeld de Vakantie Bijbel 

Club). We delen dat we graag nog actiever willen zijn in de wereld om ons heen, en dat we samen 

willen nadenken hoe we dat mogelijk kunnen maken. 

We denken na over drie activiteiten die we als gemeente al doen, hoe we die zo kunnen invullen 

dat zo veel mogelijk mensen er aan kunnen bijdragen. Daarnaast denken we na over drie 

activiteiten uit de brainstorm van vorig jaar. Voor die activiteiten maken we een stappenplan, 

zodat we kunnen beginnen met de realisatie.  

 Bidstond 

6 Groepsleden:  

Aandachtspunten/ideeën/gedachten: 

- Na zondagsdienst 

- Gebed als motor van gemeente > belang van gebed ‘promoten’ > ruimte geven aan de 

Heilige Geest / aan gebed in de dienst 

- In de week dat er geen kring is bidden met je kring 

- Bidden in kleine groepen 

- Kring verantwoordelijk maken voor gebedsavond, dit rouleren 

- Beperken van duur bidstond naar 1 uur > wel/niet zingen/muziek tijdens het bidden 

- Bidstond in kleine groepjes met verschillende thema’s  

- Openheid/veiligheid in de bidstond 

- Ministry in dienst aanbieden, al vanaf begin > promotie van belang gebed 

 Evangelisatie op de markt 

3 Groepsleden 



 

  

Aandachtspunten/ideeën/gedachten: 

- Kinderen ballonnen met tekst geven 

- Plek om voor mensen te bidden 

- Groepje die muziek maakt 

- Flashmob 

- Bidgroep tijdens de markt 

- Choco + gedicht uitdelen 

- Laagdrempelige dienst 

o Buren/vrienden/familie uitnodigen 

o Praisedienst met evangeliserende ‘preek’ 

o Andere dienst ’s morgens 

 Tentdienst op het Lindefestival 

5 Groepsleden:  

Aandachtspunten/ideeën/gedachten: 

- Tijdstip veranderen 

- Andere (jonge) mensen trekken 

- Laagdrempelig 

- Breed gedragen 

- Kinderen > bekend programma/persoon (Elly & Rikkert) 

- Muzikanten mixen 

- Boodschap = met elkaar christen zijn 

- Promoten 

- Pakkende uitnodigen > flyers/posters ophangen 

- Toneel/sketch/kunst/dans 

- Pearl Jozefzoon 

- Wees jezelf tijdens de dienst 

- Wat is de visie van de dienst > los laten van strakke liturgie 

- Duidelijk het evangelie brengen > nazorg 

- Iets meegeven aan de mensen > folder 

 Internationale diaconale reis 

8 Groepsleden: 

Stappenplan: 

1. Commissie vormen 

2. Plan maken / overleggen met bestemming 

3. Reclame maken / animo checken onder doelgroep 

4. Financieel plan opstellen 

a. Brainstormen over kosten 

b. Sponsoren benaderen 

i. Crowdfunding 



 

  

ii. Familie/vrienden 

iii. Eigen inleg 

5. Plan opnieuw checken met bestemming 

6. Praktische voorbereiding 

a. Kosten concreet 

b. Fondsenwerving 

c. Route 

 Praktisch vrijwilligerswerk bij de mensen in het dorp 

3 Groepsleden: 

1. Bekend maken 

2. Voorbeeldlijst met klussen 

3. Mensen persoonlijk mailen 

4. Inventariseren 

5. Aanbieden - voor klusvraag 

6. Vrijwilligers vinden: 

a. Mensen persoonlijk benaderen/mailen 

b. Enthousiasme 

c. Aangeven welk talent wordt gezocht 

d. Klusgroepen samenstellen  

7. Voor buiten de gemeente via Stichting Present en eventueel bij gebiedsteam 

 Buddysysteem voor nieuwe leden 

7 Groepsleden:  

Aandachtspunten/ideeën/gedachten: 

- Visitekaartje afgeven bij vragen/behoefte aan contact 

- Mensen zien die het moeilijk hebben 

- Mensen niet alleen laten staan, bijvoorbeeld tijdens de koffie 

- Spontaan 

- Maatje zijn > begeleiden (pastoraal, tot op zekere hoogte) 

- Nieuwe mensen aanspreken 

- Bewustwording in gemeente van belang afstappen op een ander 

- Focus: praktische info geven 

Stappenplan: 

1. Bewustwording in de gemeente van het belang van contact maken met de ander (nieuwe 

mensen, maar ook andere vaste leden) 

a. Open houding 

2. Organiseren van het koppelen van een buddy aan nieuwe leden 

Sluiting 

De avond wordt afgesloten met gebed. 


