Jaarverslag 2018
Ook in het afgelopen jaar is er in onze gemeente weer veel activiteit geweest. Diverse afdelingen hebben
weer bijeenkomsten mogen organiseren, soms voor de hele gemeente bedoeld, soms voor een eigen
doelgroep. Ik haal er -willekeurig- een paar uit:
Op dinsdag 26 juni hebben we als gemeente een gespreksavond gehad, waarin we allemaal ons eigen
verhaal konden vertellen. Br. Jan ten Harkel leidde de avond. Iedereen kreeg de kans zijn of haar verhaal
te vertellen over hoe de gemeente werd beleefd. We zijn erg blij met de zeer positieve reacties uit de
gemeente. Deze avond krijgt een vervolg in thema-avonden.
Van 27 juli tot en met 6 augustus 2018 is er een groep mensen naar Tirana (Albanië) vertrokken om daar
de plaatselijke gemeente te helpen met het organiseren van een vakantiebijbelweek voor de kinderen.
Het ging er daarbij onder andere om, dat jongeren bewust werden gemaakt van de rijkdom waarin ze
leven, dat ze zouden groeien in hun relatie met God doordat ze actief met hun geloof aan het werk gaan.
Door actief bezig te gaan met sponsoring van de kosten van het project zou ook de onderlinge band binnen
de gemeente versterkt worden. Het is zeker de bedoeling dat “Albanië” een plaats krijgt in onze
gemeente.
Donderdagmiddag 13 september was het jaarlijkse uitstapje van de 60+ groep. Het ging richting De Lutte.
Als eerste stond een bezoek aan de Raw Milk Company op het programma. Daarna volgde een
broodmaaltijd bij Paviljoen Lutterzand.
Op zondagmiddag 30 september vond, in een volle kerk, de intrededienst plaats van ons nieuwe
voorgangersechtpaar Jelle en Tiny Dijkstra. Veel familie, vrienden en oud-gemeenteleden uit NieuwBuinen hadden speciaal voor hen de reis naar Twente gemaakt. Verder waren burgemeester Sander
Schelberg van Hengelo en diverse vertegenwoordigers van zustergemeentes en andere belangstellenden
aanwezig. En uiteraard ook veel gemeenteleden van ‘de Marskant’. Ik denk dat we dankbaar mogen
vaststellen, dat God ons weer een bijzonder fijn voorgangersechtpaar heeft gegeven.
De bazaar van de Zusterkring vond op 23 november plaats. De opbrengst was, zoals elk jaar, voor “onze
zendelingen”. Dat zijn: Stichting Kleine Kracht (Roemenië/Moldavië), Edgar en Tereza Bringsken, Janny
Bringsken en St. Eljakim van Wouter en Herma Berkhof (Brazilië), Margriet (“Gastland”) , Frank en Jos
Kamps en Luc en Anke Hoedt (België).
Aan het eind van het jaar, op 23 december, gingen 5 groepen -na een gezamenlijke maaltijd- op pad om
mensen in verzorgingshuizen te bezoeken en te bemoedigen door het zingen van kerstliederen. Dit wordt
altijd zeer gewaardeerd.
Ook werd er het afgelopen jaar weer veel aandacht besteed aan het verbouwen en renoveren van de
gebouwen. Soms gaat het om grote projecten, zoals de verbouwing in het Jeugdgebouw, soms is het op
het niveau van een lik verf. Bijna elke week is er wel een verschil te zien.
Naast deze activiteiten mogen we dankbaar zijn voor alle andere zaken die op regelmatige basis
plaatsvinden, zoals het kinderwerk, zondagsschoolwerk, de bijeenkomsten voor jongeren, evangelisatie
in EWKH-verband, de repetities van Gospelkoor Risja, de cursussen, en uiteraard de diensten. Het is te
veel om op te noemen.
Het is ons gebed dat we op persoonlijk niveau, maar ook als gemeente, steeds meer naar Hem toegroeien.
Op de volgende bladzijde vindt u de gemeentelijke mutaties.
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