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Beste broeders en zusters, 

Op 23 februari hebben mensen van Stichting Kleine Kracht een bezoek gebracht aan het dorpje Band 
in Roemenië. Ze konden daar zien wat het werk dat ze mogen doen, voor uitwerking heeft op 
mensen die zelf vaak geen hoop meer hebben. 

Helaas moest de Zusterkring na 62 jaar stoppen; de opkomst bedroeg in de laatste maanden vaak 
maar zo’n tien zusters. Gelukkig kan de jaarlijkse bazaar, waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
zending, wél doorgaan. 

Het Jeugdkernteam informeerde ons over het jeugdwerk en een aantal veranderingen binnen het 
jeugdwerk.  

• Zondagsschool: we hebben een florerende zondagsschool met vier klassen en een 
peuterklas. Hier leren de kinderen, dat God van ieder van hen houdt. 
 

• Jonge Jeugd: op vrijdagavond komt er een groep erg levendige tieners bij elkaar. Ze 
bespreken vanuit de Bijbel samen allerlei verschillende onderwerpen uit het dagelijkse 
leven. In het weekend van 29 tot en met 31 maart was het Jonge Jeugdkamp. 

• Brainwave: één keer in de twee weken zien we wat minder jongeren in de 
zondagmorgendienst. Dit komt doordat er dan Brainwave is. Dit is de Engelse naam voor 
degelijke Bijbellessen. De jongeren komen zo’n vier  jaar op de Brainwave en tijdens deze 
periode werken ze een aantal belangrijke onderwerpen uit de Bijbel door. 

 

• 15+-avonden: op zaterdagavond worden deze avonden bij Wim en Ineke Altena gehouden 
voor de jongeren die 15+ zijn. Deze avonden zijn elke week, maar hebben een afwisselend 
karakter. De ene week is er Going Deep. Op deze avonden gaan de jongeren dieper de Bijbel 
in. De andere avond zijn er de Chill Nights. Deze staan in teken van relatie met elkaar en met 
God. 

 

• Jongvolwassencafé: De jongvolwassenen van de gemeente hebben op zondagavond hun 
plekje in het Gospel Café. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek, met ruimte voor 
gezelligheid, ontspanning en een goed gesprek. Deze avonden staan met name in het teken 
van ontmoeting. Ook zijn er ‘Hi Coffee’-avonden. Deze avonden zijn één keer in de maand 
en hebben in tegenstelling tot de gewone Jongvolwassencafé-avonden wel een programma.  

 

• Qualitytime: een minder zichtbaar onderdeel van het jeugdwerk, maar niet minder 
belangrijk is de Qualitytime. Dit zijn de gebedsavonden van de jongeren (vanaf 12 jaar) voor 
het jongerenwerk. De avond begint met gezelligheid, koffie, thee, iets lekkers en muziek. Na 
een korte Bijbelstudie worden er gebedspunten verzameld. Bijna standaard wordt er 
gebeden voor verschillende behoeften binnen het jeugdwerk en zondagschoolwerk, maar 
ook voor de raad, verschillende activiteiten, zieken, et cetera. 

 

• Jeugdoudste: vanaf 17 maart is Jonathan Witmer jeugdoudste van de gemeente. Als 
onderdeel van de raad is hij speciaal benoemd om het kinder- en jeugdwerk te ondersteunen 
en te coördineren in samenwerking met alle leiders. Voor alle vragen of opmerkingen over 
het kinder- en jeugdwerk is hij het aanspreekpunt.  



Niet alleen voor de jeugd zijn er speciale activiteiten, ook de ouderen kennen die. Zo’n tien keer per 
jaar zijn er op de laatste donderdag van de maand bijeenkomsten van de 60+-groep. Er is een 
inleiding, soms bijzondere gasten en altijd veel gezelligheid. 
 
Onder de titel “Love Changes Everything” mocht Gospelkoor Risja op 18 mei een concert geven in 
de Kristalkerk in Hengelo. Risja heeft een aantal bekende musicalliederen gezongen, maar ook veel 
gospelliederen. 

Vanaf de zomervakantie behandelde onze voorganger br. Jelle Dijkstra op de dinsdagavond, tijdens 
de bijbelstudie en bidstond, thema’s die samen een serie vormen over persoonlijke toewijding aan 
de Heer. Dit waren: God steeds beter leren kennen, Jezus bewust volgen als de Heer van het leven, 
Dagelijks leven in de kracht van de Heilige Geest, De Bijbel aanvaarden, bestuderen en toepassen 
als Gods Woord, Leren om echt consequent en aanhoudend te bidden, Leven vanuit de zekerheid 
van geloof en verlossing, Reine levens leiden en radicaal afrekenen met zonden, Het Evangelie 
verkondigen, Met een blij hart geven voor geestelijke en sociale noden en God vertrouwen voor het 
onmogelijke. Hierdoor  werden we  opgebouwd. 
 
Ook op een ander niveau werd er flink gebouwd en verbouwd. Niet alleen in het kerkgebouw, maar 
ook in het jeugdgebouw. Moderne materialen, zoals wit dakleer en LED-verlichting, werden 
aangebracht, lichtkoepels werden juist verwijderd. We zijn dankbaar voor het vele werk dat het 
Gebouwenteam verzet en natuurlijk voor alle vrijwilligers die meehelpen. 
 
Woensdagmiddag 11 september heeft de 60+-groep een bezoek gebracht aan de synagoge in 
Enschede. Deze synagoge wordt wel eens de mooiste synagoge van Nederland genoemd. 
 
Woensdag 18 december werd het jaarlijkse Kerstfeest voor en met ouderen uit de gemeente 
gevierd. In het verleden werd dit door de Zusterkring georganiseerd maar nu, na het stoppen van 
de Zusterkring, is de organisatie overgenomen door anderen.  
Naast samenzang, een korte overdenking en een kerstverhaal, was er deze middag medewerking 
van de zanger Daan Kroeze. 
 
Op 22 december was er extra aandacht voor ouderen en zieken uit de gemeente. Zij werden door 
vijf groepen blij gemaakt met een muzikale groet, in hun eigen huis of in een verzorgingshuis. 
 
Natuurlijk mogen we ook het werk van onze voedselbank Moria niet vergeten. Op een heel 
praktische manier geeft Moria gehoor aan de Bijbelse opdracht om om te zien naar mensen die het 
financieel zwaar hebben. 
 
Het bovenstaande is maar een greep uit de activiteiten die het afgelopen jaar plaats hebben 
gevonden in en rond onze gemeente. Natuurlijk is het overzicht niet uitputtend. Toch hoop ik, dat 
het een beeld geeft van wat we in het afgelopen jaar mochten doen in Gods koninkrijk. 

 
 
 
Op de volgende bladzijde vindt u het overzicht van de gemeentelijke mutaties. 
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Gedoopt   
Br. Jaap Schokker 27  januari 
Br. Eduard van Emmerik 5  mei 
Zr. Marlinde Teesink 5  mei 
Br. Barend Lemans 5  mei 
Zr. Annelotte Kuipers 15  september 
Br. Tobi Smits 15  september 
Zr. Annemijn Wienen 29  december 
Br. Lucas Moes 29  december 
   
Toegetreden   
Br. Ehsan Mousavi 6  oktober 
Zr. Sheida Mousavi 6  oktober 
Br. Bram van Vliet 6  oktober 
  
Overleden   
Zr. Jeltje Bekius 7  januari 
Zr. Gerrie Noppers 12  februari 
Zr. Mien Wind 26  juli 
Br. Gerrit ten Harkel 3  april 
Br. Jaap Schaper 13  mei 
Br. David Visser 3  juni 
Zr. Mien Wind 26  juli 
Zr. Mien Aldag 29  augustus 
Zr. Hanny van Druten 3  september 
   
Attestatie / naar andere gemeente   
Br. Toon Wevers 1  januari 
Zr. Gé Wevers 1  januari 
Br. Sjoerd Drost 1  januari 
Zr. Gabrielle Drost 1  januari 
Br. Geert Reintsema 5  mei 
Zr. Debora Reintsema 5  mei 
Br. Paul Render 27  mei 
Zr. Elly Render 27  mei 
Br. Gerrit Jan Doeleman 2 juli 
Zr. Hermine de Boer-Walkot 1  december 
   
Lidmaatschap opgezegd   
Zr. Elsbeth Beltman 19  mei 
   
Uitgeschreven   
Zr. Isabel Nolte 1 december 
 
 
 
Totaal mutaties -8 
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