JAARVERSLAG 2017
SAMEN BOUWEN WE GODS HUIS
Is onze visie 2025. Daarbij hebben we:
EEN DROOM VOOR BERGEN OP ZOOM
Te midden van een gebroken wereld bouwen we Gods huis. De kerk middenin de
maatschappij, waar levens van mensen radicaal veranderen door een persoonlijke
ontmoeting met de levende God. Mensen met een missie om als Jezus te zijn voor
generaties die leven zonder God. Een Baken van hoop.
Maar:
GROOT DROMEN BEGINT BIJ KLEIN BOUWEN
We kunnen alleen tot het uiteindelijke doel, levens veranderen naar Gods evenbeeld,
komen door te bouwen op ons fundament: De Here Jezus.
Praktisch voeren we dit uit met de volgende bouwstenen:
1. De kerk die blijft (continuïteit)
2. De kerk in beweging (gezondheid)
3. De kerk naar de mensen (vermenigvuldiging)
Hierbij gaan we uit van onze waarden. We zijn:
- Gastvrij
- Relatie-gericht
- Daadkrachtig
- Van deze tijd
- Bijbelgetrouw
Gebed geleide/Geestgeleide gemeente
Het is het belangrijk om afgestemd te zijn op de wil van onze Hemelse Vader. Dat kan
alleen door een relatie met Hem te hebben én die ook te onderhouden.
Als we Hem zoeken zal Hij ons met zijn Heilige Geest leiden en de juiste weg tonen.
Gebed is ons meest krachtige, maar tevens ook kwetsbaarste werktuig. We moeten
ervoor blijven waken dat we dit, bijvoorbeeld door tijdgebrek, niet uit handen geven.
Toerusting/onderwijs
- School voor theologie van Rafael Nederland (Amersfoort)
- Diverse leidersavonden

-

Diverse Impacttrainingen van Rafael Nederland
Coachtraining Cleansing Stream
Cursus Groei in Identiteit
Onderwijs over volwassendoop/waterdoop
Bezinningsweekend Bestuur en Oudsten
Cursus Cleansing Stream
U-turn weekend voor jongeren van 12 t/m 25

1. DE KERK DIE BLIJFT (continuïteit)
Inzetten van jongere leiders en jongeren
Afgelopen jaar heeft een aantal jongere leiders tijdens het Bestuur & Oudsten weekend
meegedacht over het verder realiseren van de visie van de gemeente.
Er zijn drie jongerendiensten georganiseerd en uitgevoerd door de tieners en 17+groep
uit de gemeente. Ook hadden we een gezinsdienst. De kerstdienst op 25 december was
in zijn geheel georganiseerd door de leiding van het kinderwerk.
Jongeren spelen regelmatig mee in de aanbiddingsteams en zetten zich in bij de
bediening van de beamer. Verder ondersteunen jongeren bij de crèche en
kinderdiensten.
Als gevolg van hun verhuizing hebben we in het afgelopen jaar afscheid genomen van
onze overkoepelende tiener- en jongerenleiding.
2. DE KERK IN BEWEGING (gezondheid)
Omzien naar elkaar
Eén van onze waarden die we als gemeente hebben is dat we relatie-gericht willen zijn.
Dat houdt in dat we naar elkaar omzien.
Dat heeft wederom op allerlei manieren plaats gevonden. Een gesprek na de dienst,
iemand uitnodigen voor het eten of voor een bakje koffie, bij iemand op bezoek gaan,
iemand praktisch helpen of meer structureel in de vorm van mentorschap, pastoraat
en/of diaconaat.
De gemeente in het klein/kleine groepen van 0-100 jaar
In het kort noemen we deze groepen.

Crèche: De leiding op zondag bestond uit één volwassene, die werd ondersteund door
een tiener of een 17⁺ jongere. Deze groep is als gevolg van doorstroming en minder
instroom wederom kleiner geworden.
Kinderwerk: Dit was onderverdeeld in Onderbouw (gr. 1 t/m 3), Middenbouw (gr. 4 t/m
6) en Bovenbouw (gr. 7 en 8). De totale groep is licht gegroeid. Eenmaal per vier weken
werden alle groepen samengevoegd en werden er Promiseland kinderdiensten
gehouden.
Met ingang van januari werd er onder begeleiding, afwisselend door kinderen van de
onderbouw en kinderen van de midden-/bovenbouw, de laatste zondag van de maand
achterin de zaal gevlagd.
Tieners en jongeren: Tot de zomervakantie hadden ze tegelijkertijd eenmaal per twee
weken op zondagochtend hun eigen bijeenkomst. Na de zomervakantie bleef de
frequentie eenmaal per twee weken, maar de ene week hadden de 12+ (t/m 15) tieners
en de andere week de tieners van 16+ (t/m 19) hun eigen bijeenkomst.
20+ jongeren: Na de zomervakantie is vanuit deze groep zelf het initiatief genomen om
deze groep te starten.
Mannenontbijt: De mannen kwamen éénmaal per zes weken op zaterdagochtend samen
in het kantoor. Hierbij werd een korte Bijbelstudie gedaan en ook werden er ook
persoonlijke dingen gedeeld. Daarna werd samen ontbeten.
Haardvuuravonden/activiteitenavonden: De met name “jongere” mannen bezochten
deze avonden. Bij een haardvuuravond stond de bijbel centraal.
Aanbiddingsgroep: Er waren vier ontmoetingsavonden van deze groep. In november
hebben ze deelgenomen aan de landelijke dag van aanbidding in Veenendaal.
Senioren: Deze groep, variërend van 60+ tot en met 85 jaar, kwam maandelijks in het
kantoor bij elkaar. Een aantal keer per jaar aten ze ook samen.
Themagroepen: In deze groepen worden de mensen toegerust, bemoedigd en werd naar
elkaar omgezien. Hier vindt ook de eerste vorm van (pastorale) zorg plaats.
Er waren zes groepen die elke twee weken bij elkaar kwamen, twee groepen eenmaal
per vier weken en één groep eenmaal per maand. Er waren twee nieuwe groepen
(“Geloof en Wetenschap” en “The Art of Life”) en vier groepen zijn opgehouden (“Gods
rijke gaven”, “Groeien in Geloof”, “Leven vanuit innerlijke vrijheid” en “Alpha”)
3. DE KERK NAAR DE MENSEN (vermenigvuldiging)
Stichting SchuldHulpmaatje
Er waren opnieuw ongeveer 20 maatjes actief in Bergen op Zoom en Steenbergen. Begin
2017 zijn 6 nieuwe maatjes opgeleid en ingezet.
Het aantal begeleidingen was ruim hoger dan in 2016, waarbij de complexiteit van de
aanvragen toeneemt.

Het spreekuur is incidenteel "op afspraak". Daarbij wordt dan gebruik gemaakt van
diverse mogelijk locaties zoals t Fort van SVW of Bij Bosshardt van het Leger des Heils op
het Zonneplein.
In 2017 is er gestart met een pilot op een ROC school in Bergen op Zoom. Hier wordt
door een maatje één keer per week spreekuur gehouden en er wordt ondersteuning
geboden aan de leerlingen. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolmaatschappelijk
werkster. Wekelijks melden leerlingen zich hier aan.
Actie schoenendoos
In november is door de kinderen meegedaan met deze actie.
Ze hebben daarbij schoendozen met o.a. schoolspullen gevuld voor kinderen in Sierra
Leone. Ook hebben ze er iets van zichzelf ingedaan.
Kerstpakkettenactie
Dit jaar is er een kerstpakkettenactie gehouden waar iedereen in de gemeente aan deel
kon nemen. Men kon een doos ophalen en deze vullen aan de hand van een begeleidend
briefje waarop spullen (vnl. etenswaren) stonden die men in de doos in kon doen. Een
week voor kerst kon de naam en het adres van deze persoon/personen worden
opgehaald en mocht men het pakket daar afgeven.
Er werden pakketten gemaakt voor mensen die het financieel moeilijk hadden en
pakketten voor mensen die een bemoediging konden gebruiken.
Turda
De Emanuel gemeente in Turda (Roemenië) hebben we financieel en geestelijk
ondersteund.
Hart voor Haïti
Deze stichting ondersteunen we als gemeente al vele jaren. Deze stichting heeft op Haïti
een kinderdorp, Bon Repos, en diverse andere projecten.
Living Waters Village
Dit project, waarbij verwaarloosde kinderen op Borneo worden opgevangen en waarbij
(evangelisatie)onderwijs en onderdak wordt gegeven, dragen we als gemeente een
warm hart toe.
Familie Kole
Afgelopen jaar hebben wij als gemeente de familie Kole bij hun zendingswerk “Serve to
Send” financieel ondersteund. De familie Kole draagt bij aan de toerusting van
zendelingen bij Jeugd met een Opdracht.

Jongerenreis 15+ Roemenië
Een groep van 16 personen (inclusief leiding) is afgelopen zomer van 15 t/m 22 juli naar
Roemenië op zendingsreis geweest. Ze verbleven in Cluj in het gebouw van Jeugd met
een Opdracht. Op Pata-Rât ondersteunden ze Frank Stout met kinderwerk en met
praktisch werk.
INZET
Onze visie is “Samen bouwen we Gods huis”. Door ons samen in te zetten kunnen we
aan Gods huis bouwen en als gemeente functioneren.
Hieronder volgen de niet altijd zichtbare, maar minstens net zo belangrijke activiteiten.
Praktisch ondersteunende activiteiten
- catering
- kosteren
- pleinwacht
- ontvangst van gasten
- verwelkomen bezoekers bij binnenkomst
- boeken- en informatietafel
- bloemenvoorziening tijdens zondagse samenkomst
- toiletten schoonmaken
- vervoer regelen en verzorgen
- onderhoud en schoonmaken kantoor aan de Halsterseweg
- beamerdienst
- bijhouden website

