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Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag is vanuit de huidige organisatie opgebouwd en verwoordt elk werkveld het afgelopen 

seizoen  

Werkveld 1 Voorzitterschap. 

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is ons 2-jaarlijkse thema : Deel je leven. 
Een thema dat oproept tot activiteit. De werkgroep verwoordde het zo :  

 

“Schouder aan schouder, open armen om te delen en te ontvangen, 

geheven armen omdat we het van Hem verwachten, omzien naar 

elkaar, omarmen en steunen”  

 

Dat is niet alleen de Predikant, Kerkelijk werker en Kerkenraad die hier invulling aan geven maar het is 

ook een taak van de hele gemeente. Met Gods hulp je leven delen met je naaste, maar ook met onze 

Hemelse Vader. 

 In de afgelopen jaar hebben we alle zaken mogen bespreken en afhandelen onder leiding van dit 

werkveld. Via een vastgesteld vergaderschema wordt geprobeerd om minder te vergaderen en ruimte 

te creëren voor niet alleen de organisatorische zaken, maar ook tijd te vinden om met elkaar in gesprek 

te komen over verschillende (maatschappelijke) onderwerpen vanuit Bijbels perspectief.   

• Gemeenteactiviteiten 
- Er zijn dit jaar activiteiten georganiseerd, waarvoor de gehele gemeente werd uitgenodigd. Iedere 

eerste zondag van de maand koffiedrinken na de morgendienst. De Gemeenteavond op 22 maart.   

Zaterdag 9 september zou in het teken staan van de jaarlijkse gezellige familiedag, dit jaar een 

barbecue en fietstocht. Helaas was het weer dusdanig slecht dat de fietstocht helaas geen doorgang 

kon vinden, maar aan de barbecue deden veel gemeenteleden mee. Zondag 10 september is de 

startzondag gehouden en was er om 10.00 uur dienst met aansluitend koffie. Voor de beide 

evenementen was veel belangstelling. Er is in 2017 een najaarsmarkt georganiseerd. 

• Vacatures Ambtsdragers 
In juni 2017 traden 12 ambtsdragers af. In de morgendienst van 2 juli werden er 10 nieuwe 

ambtsdragers bevestigd en 9 juni de andere twee ambtsdragers. Alle vacatures konden worden 

ingevuld.  Dank aan onze Hemelse Vader.  

 

Werkveld 2 : Secretariaat. 

• Werkzaamheden scriba 
Per 1 juli 2017 zijn de werkzaamheden van de scriba overgenomen door aflopen van de ambtsperiode. 
Tijdens de overname van het ambt zijn een aantal werkzaamheden overgedragen van werkveld 2 naar 
het behorende werkveld volgens de nieuwe organisatiestructuur. 
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• Publicaties naar de gemeente 
Maandelijks is het ‘Kerkvenster’ en het ‘Jeugdvenster’ uitgebracht. Tot elke eerste vrijdag van de 
maand werden stukken en mededelingen aangeleverd die verwerkt zijn om dinsdag het kerkvenster 
te drukken. Daarna vond de verspreiding plaats die verzorgd werd door meerdere gemeenteleden.  
 
Wekelijks is een digitale nieuwsbrief opgesteld met daarin informatie om de komende erediensten, 
activiteiten, mededelingen en afsluitend een overdenking. De nieuwsbrief is naar ruim 400 
emailadressen verzonden en ook geprint bezorgd bij de gemeenteleden in de Meente.  
 
De website gaf informatie over de gemeente, informatie voor de erediensten en verschillende 
nieuwsberichten.  
  
Voorafgaand aan de erediensten en tijdens de collecte zijn op de beamer diverse sheets gepresenteerd 
met informatie of uitnodigingen van activiteiten voor of binnen de gemeente.  
Aan het begin van de eredienst zijn afkondigingen en mededelingen namens de kerkenraad verteld 
door de ouderling van afkondigingen.  
 
In de weken voor Pasen heeft iedereen een Paaskaart mogen ontvangen met daarop de te houden 
diensten tijdens de Paascyclus 
 

• Publicaties naar de organisatie 
Van de kerkelijke vergaderingen (dagelijks bestuur, moderamen en Kerkenraad) zijn notulen gemaakt 
en gedeeld met de kerkenraad. In de notulen staan de besproken punten en de genomen besluiten 
m.b.t. de organisatie. ` 
 

• Ledenadministratie  
Op 31 december  was het ledenaantal 1.128 en op 31 december 2017 waren dat er 1.122.  

o 6 ingekomen 
o 20 over- of uitgeschreven 
o 7 overleden 
o 10 geboren 
o 21 gedoopt 
o 16 belijdenis  
o 6 huwelijken 

 

• Gemeenteavond 2017 
Op 22 maart is er de jaarlijkse Gemeenteavond gehouden waarin de diverse verslagen worden 
toegelicht en afgewerkt. Er waren ca. 65 leden aanwezig.  
De plaatselijke regeling is gepresenteerd met daarin de wijzigingen van de afgelopen jaren. 
Goedkeuring van de regeling heeft plaatsgevonden zonder op of aanmerkingen.  
De ingezette wijziging van de organisatiestructuur krijgt steeds meer vorm, de gemaakte werkvelden 
krijgen een betere herkenning en worden continu geoptimaliseerd.  
 
Het werkveld Jeugd en Gezin geeft uitleg over de ontwikkeling in het werkveld voor de begeleiding van 
de jongeren. De opbouw voor de jeugd is weergegeven in een pyramide-vorm. Voor de leeftijd 4 t/m 
11 jaar is er de kindernevendienst, voor groep 8 van de basisschool en groep 1 van het voortgezet 
onderwijs is (huis) catechisatie. Voor de leeftijdsgroep 13 t/m 16 jaar zijn ouder en kind catechisatie 
gestart. Vanaf 17-18 jaar wordt er weer catechese gegeven en daarna is de mogelijkheid om 
belijdeniscatechese te volgen.  
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Tijdens de avond wordt gesproken over het thema: alternatieve relaties binnen de 
Gereformeerde Kerk. Doormiddel van een drietal stellingen wordt er in groepjes gediscussieerd, de 
antwoorden zijn genotuleerd en zijn meegenomen en besproken in de Kerkenraad.  
 
Voor de rondvraag zijn door de aanwezige leden 7 vragen ingediend en zijn indien mogelijk direct 
beantwoord door het bestuur.  
 

• Cloud-omgeving 
Om de interne communicatie te optimaliseren is gestart met bestanddeling via een Cloud-omgeving. 
Samen met werkveld Kerkdiensten is een totaalrooster ontwikkeld die een samenwerking met diverse 
taakgroepen uit verschillende werkvelden verbetert. Door met bestanden te werken die altijd up-to-
date zijn, worden onduidelijkheden voorkomen en de samenwerking geoptimaliseerd.  
 

Werkveld 3 : Kerkrentmeesters (Financiën) 

Begin van het jaar zijn we actief geweest met de actie kerkbalans en het opstellen van de jaarrekening. 

Twee van de belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters. Beiden zijn met een klein 

positief resultaat geëindigd. Iets waar we dankbaar voor zijn.  

Afgelopen jaren hebben we vooral gespaard voor toekomstig groot onderhoud en investeringen. Nu 

hebben er zich een aantal zaken aangediend waar we actie op ondernomen hebben. De eerste 

werkzaamheden hebben plaats gevonden in de pastorie met een nieuwe keuken welke nog geplaatst 

moet worden en een nieuwe garagedeur welke al geplaatst is. Ook moeten de dakgoten behandeld 

worden.  

Voor wat betreft ons kerkgebouw is o.a. de klimaatbeheersing in de kerk een punt wat  aandacht 

vraagt en zal vrijwel al het buitenschilderwerk opgepakt moeten worden, hierin beraden we ons op 

offertes, en streven we naar een goede fasering in het schilderwerk.  

Naast bovengenoemde zaken zijn er afgelopen jaar tal van werkzaamheden gedaan welke wij naar 

ons vermogen zo goed mogelijk  hebben uitgevoerd voor onze gemeente en Heiland. 

 

Werkveld 4 : Kerkelijke werkers 

• Predikant 
Onze predikant ds. I. Postma, heeft een breed takenpakket binnen de Gemeente. Hij is betrokken bij 
reguliere Kerkdiensten en alle andere soorten diensten van rouw tot trouw en weeksluitingen in de 
Meente. Verder bezoekt hij zorgadressen, pastoraat, crisispastoraat, en ziekenbezoek zowel thuis als 
in het ziekenhuis. 
Wanneer nodig is er nauw overleg met de wijkteams voor het wel en wee in onze gemeente. Het geven 
van (belijdenis) catechese en toerusting ambtsdragers. Alles in goed overleg met onze kerkelijk werker.   
Daarnaast is hij lid van het moderamen. Toerustend en onderwijzend is hij ook betrokken bij het 
leerhuis. Veel gemeenteleden maken gebruik van de aangeboden cursussen.      
Verder bezocht hij afgelopen jaar de classis, die nu i.v.m. reorganisatie ter ziele is in huidige vorm, en 
vertegenwoordigd in het pastoresoverleg met het college B&W. 
                                                                                                          

• Kerkelijk werker 
Kerkelijk werker. Zr. Henrieke Groenwold is direct betrokken bij het werkveld ‘jeugd en gezin’, vooral 
beleidsmatig, en het pastoraat. Afgelopen jaar gaf zij catechese aan de 17+ groep en de ‘ouder-tiener’ 
catechese.  
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In het Kerkvenster schreef zij: “Hoe sterk moet je zijn”, waarin een pastoraal bezoek 
prachtig uitgelegd wordt. Het geldt niet alleen voor de diegenen die bezocht wordt maar ook de 
(pastoraal) bezoeker. Hoe sterk en hoeveel steun kun je geven. Ze bezoekt de ouderen van 75 jaar en 
ouder en de predikant de ouderen vanaf 85 jaar. Ook het bezoek binnen de Gemeente en ziekenhuis.  
Het laatste half jaar gaat het niet goed met haar gezondheid, waardoor ze enkel wat jeugdwerk en wat 
crisispastoraat op zich kon nemen. Dit vult ons met zorg en gebed.  
 
Tijdens de vakantieperiode was ds. Ferguson uit Zwolle bereikbaar in geval van overlijden, dit is 
gelukkig niet nodig geweest. 

 

Werkveld 5 : Jeugd en Gezin 

Dit werkveld is onderverdeeld in 3 groepen: 
 

• Jeugd- en jongerenpastoraat. 
Het kerndoel is om jongeren die 13 jaar geleden gedoopt zijn, individueel te bezoeken. Het team 
probeert de jongeren te volgen op hun levenspad. Elk jaar worden de kinderen benaderd om samen 
iets te gaan doen met zijn of haar Jeugd Pastoraal Werker ( JPT-er ).  Elk jaar wordt er een nieuw team 
gezocht om weer een nieuwe groep 13 jarigen te bezoeken.  
   

• Geloofsonderwijs 
Er zijn - na veel mensen benaderd te hebben – niet voldoende gemeenteleden gevonden die (huis) 
catechese wilden geven. Er is besloten om niet meer wekelijks de traditionele catechese te geven maar 
1x per maand de jeugd vanaf 13 jaar t/m 16 jaar uit te nodigen samen met hun ouder(s). De gedachte 
hierachter is, tijd maken voor je kind en zo samen kind en ouder meer en beter te betrekken bij het 
geloof  en kerk.  
De afgelopen twee jaar is er een proef gedraaid met de voorbereiding op de nieuwe manier van 
catechese geven ouder en kind. 
Het jaar wordt gestart met een startweekend op een kampeerboerderij, samen met een van de ouders, 
dit heeft tot doel de groep beter te leren kennen en ook het contact ouder en kind op een andere 
manier naar boven te laten komen. 
Vanaf 17 jaar is er om de twee weken een catechisatie, dit wordt gestart met een gezamenlijke 
maaltijd.  
Vanaf Groep 8 van de basisschool is er huiscatechese en deze duurt twee jaar, met dezelfde leiding. 
Hierdoor hebben de kinderen tijdens de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
een vaste groep leiders en kinderen. 
We werken met het programma JOP wat betekent Jeugdopleiding PKN. Ook wordt er onder leiding 
van ds. Postma van start gegaan met weer een kleine groep belijdeniscatechisanten.  
 

• Activiteiten 
De clubs Kids Together voor de groepen 5-8 van de basisschool lopen op woensdag goed. De leiding 
en de kinderen zijn zeer enthousiast. Deze clubs zitten op de zolder van de Schakel. De groep Y4Y 
(jeugd voor jeugd) organiseert allerlei dingen voor de jeugd die op het voortgezet onderwijs zitten. 
Door diverse veranderingen binnen het bestuur van de Y4Y is er de afgelopen maanden veel veranderd. 
Ook het organiseren van gezellige avonden op zaterdag op de zolder van de schakel is een nieuwe 
vorm om meer jeugd bij de kerk te betrekken. 
Voor het komende jaar staan er weer diverse activiteiten op het programma, wat gemeld wordt via 
sociale media en beamer. 
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Werkveld 6 Pastoraat. 

De 16 wijken met hun wijkteams worden centraal aangestuurd door de voorzitter van het werkveld 

en de predikant, met als ondersteuning de kerkelijk werker.  

De belangrijkste taak van de wijkouderlingen is het bezoeken van gemeenteleden in verschillende 
omstandigheden, daarbij worden ze ondersteund door de wijkmedewerker o.a. in het bezoekwerk.  
Nieuwe wijkouderlingen worden ondersteund door de voorzitter van pastoraat.  
 
We kennen 3 groepen pastoraat: Kruispunten pastoraat, ouderenpastoraat en ontmoetings-pastoraat. 
Er zijn dit jaar ook weer veel bezoeken afgelegd met een verschillend karakter. Blijde gebeurtenissen, 
verdrietige omstandigheden. Vanuit dit werkveld is er dan ook de zorg voor het individuele 
gemeentelid. 
 
In dit werkveld wordt er veel werk verzet achter de schermen. Geconstateerd wordt dat het 
crisispastoraat ook in onze gemeente toeneemt. Dit vraagt een grotere inspanning van predikant en 
de kerkelijk werker. Er worden gesprekken gevoerd tussen voorzitter werkveld, ouderlingen, predikant 
en pastoraalwerkster. Daarnaast is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt omtrent 
bezoeken, rouw en trouwdiensten en te houden gesprekken. 
 
Het ouderenpastoraat is nu ook binnen de organisatie apart geplaatst.  De kernvraag is hoe kunnen 
we de “ouderen” de aandacht geven die ze verdienen.  Er vinden verschillende activiteiten 
plaats.  Door een aantal gemeenteleden worden er ontmoetings- en handwerkmorgens 
georganiseerd.   
 
Niet meer weg te denken is de maaltijd vanaf 70+ (was 65+) in de Schakel op 19 januari. Velen genoten 
van de heerlijke buffet, maar ook van elkaar. Iedere 1e zondag van de maand is er koffiedrinken na de 
morgendienst om elkaar even op een andere manier te ontmoeten.  
Regelmatig melden zich nieuwe leden aan bij onze kerk. D.m.v. een gesprek leren we elkaar wat beter 
kennen en spreken we verwachtingen naar elkaar uit. Van hen wordt gevraagd  om zich voor te stellen 
aan de gemeente d.m.v. een persoonlijke stukje in het Kerkvenster 
 
 

Werkveld 7 Kerkdiensten 

• Erediensten 
Alle zondagen konden de Kerkdiensten gevierd worden. Taakgroep preekvoorziening kon voldoende 
gastpredikanten vinden om alle diensten te voorzien van een voorganger. De mooie bloemstukken 
tijdens de diensten rondom Pasen en Kerst en de bloemen die wekelijks ter bemoediging in de 
gemeente gebracht worden geven weer waar we samen voor staan. Het digitaal projecteren op de 
schermen is niet meer weg te denken in de eredienst. Kwaliteitsverbetering van het beeld en geluid 
hebben doorlopend de nodige aandacht. Met de huidige organisten is er goed contact over de invulling 
van de diensten, we hebben de vaste groep organisten eind 2017 met 1 organist kunnen uitbreiden.  

Kindernevendienst, waar de kinderen op hun eigen manier het Evangelie mogen horen.  De 
Kinderoppas en de kinderen die de kaarsen aansteken. BHV-ers droegen hun steentje bij aan de 
organisatie van de diensten. En wijkteams zorgden voor verbinden met het koffiedrinken na de 
kerkdienst. De eerste zondag van de maand is er traditioneel koffiedrinken na de morgendienst. 
 
De kosteres en haar vervangers hebben tijdens de erediensten en op alle doordeweekse dagen 
wederom veel inzet getoond om het geheel in goede banen te leiden. 
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• Diensten met een bijzonder karakter 
Op zondag 14 mei hebben in de morgendienst 7 jongeren en ouderen belijdenis van hun geloof mogen 
afleggen. In deze dienst werden tevens 8 kinderen gedoopt. 1e Pinksterdag zondag 4 juni was er om 
15.00 uur een Belijdenisdienst waarin 9 jongeren belijdenis van hun geloof aflegden. In deze dienst 
mocht één van de jongeren ook gedoopt worden. We danken onze Hemelse Vader voor zoveel 
jongeren en ouderen die op deze wijze uiting geven aan hun geloof. 
We streven ernaar om de diensten in te vullen volgens een vast jaarrooster. Als afsluiting van het 
Kerkelijk jaar is op zondagmorgen 26 november Eeuwigheidszondag gehouden. Dit is een 
herdenkingsdienst voor de overledenen van het afgelopen jaar. De familieleden van overledenen zijn 
hiervoor uitgenodigd. Tijdens de dienst kunnen de familieleden hun bijdrage leveren.  
Zondag 3 december was er in de avonddienst een themadienst met een Afrikaans karakter. Stichting 
Refilwe liet in deze dienst zien welk werk zij in Afrika doet en hoe de reis in oktober 2017 naar Afrika 
met een groot aantal gemeenteleden en ds. Postma gegaan was.  
Het Heilig Avondmaal is 5x dit jaar gevierd. Ook worden in huiselijke kring Avondmaalsvieringen 
gehouden. 
  

• Commissie Bijzondere Diensten 
Deze groep coördineerde en ondersteunde de bijzondere diensten die vanuit de werkvelden worden 
georganiseerd, zoals kerstnacht, kinder- en gezinsdiensten. De morgendiensten van bid- en dankdag 
in samen werking met de kinderen van de lagere school en de aangepaste diensten voor anders 
begaafden.  
 
 

Werkveld 8 Diaconie 

• Diaconale ondersteuning: 
Het aantal steunaanvragen binnen onze gemeente was in 2017 minder dan vorige jaren. Dit kan 
positief zijn, maar onze indruk is dat er nog steeds een drempel is om hulp te vragen. Dat is jammer, 
want we willen graag helpen. Dit kan zowel met financiële hulp, maar ook met bijvoorbeeld 
budgetbegeleiding, huisvesting, of het begeleiden naar professionele hulp zoals schuldsanering, als 
dat nodig blijkt te zijn. 
Bij deze doen wij een oproep om, wanneer er financiële problemen zijn  van welke aard dan ook, ons 
deelgenoot te maken hierin. Hoe eerder hoe beter. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.  In de praktijk 
blijk dat zodra er hulp gevraagd wordt, er een stuk spanning wegvalt omdat er vanaf dat moment 
gezamenlijk aan een oplossing gewerkt wordt. Het is onze taak, en we doen het graag. 
  

• Kerkdiensten: 
Naast het collecteren in de kerkdiensten en het opstellen van het collecterooster, verzorgt de diaconie 
ook de praktische kant van de viering van het Heilig Avondmaal. Daarnaast bezorgen we elke maand 
de collectemunten in de gemeente. 
 

• ZWO & Diaconale projecten: 
De  werkgroep ‘ZWO & Diaconale projecten’ houdt zich bezig met binnenlandse en buitenlandse 
doelen. Zij organiseert hiervoor met regelmaat acties om geld in te zamelen zoals bijvoorbeeld 
maaltijd-  en taartenacties.  Ook wordt 4 jaar lang  het zendingsechtpaar Rik en Carolien Mager 
ondersteund dat namens de GZB is uitgezonden naar Rwanda. Verder worden twee adoptiekinderen 
en een adoptie granny ondersteund. 
 

• Samenwerking met andere diaconieën.  
In 2015 is een initiatief gestart vanuit vier kerken in Genemuiden waarbij een werkgroep is opgezet 
die vluchtelingen in Genemuiden helpt met het integreren in onze samenleving. Hierbij is een groep 
van buddy’s actief die regelmatig vluchtelingen in Genemuiden bezoekt en hen helpt met allerlei 
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praktische zaken en vragen. Ook is vanuit deze werkgroep een groep vrijwilligers actief 
die gezamenlijke maaltijden organiseert. Hierbij worden op een laagdrempelige manier vluchtelingen 
en inwoners van Genemuiden met elkaar in contact gebracht tijdens een maaltijd met verschillende 
nationaliteiten en culturen. Iedereen is hier welkom. We doen ook hierbij een oproep aan iedereen 
om hier een keertje te komen kijken. 
Een andere samenwerking met de andere kerken is dat we twee maal per jaar een 
voedselinzamelingsactie organiseren bij de lokale supermarkten met als doel om zoveel mogelijk 
producten in te zamelen voor de Voedselbank van Zwartewaterland. Elke keer zijn we weer verrast 
over de grote hoeveelheid producten die hiermee wordt opgehaald en door de voedselbank 
beschikbaar kan worden gesteld aan mensen die het financieel moeilijk hebben. 

 

Werkveld 9 : Kerk naar Buiten 

• Jeugdkerk en Goed Nieuws Samenkomsten : 
Ook afgelopen jaar mochten er weer een aantal Goed Nieuws Samenkomsten en Jeugdkerk 
georganiseerd worden. Deze diensten worden goed bezocht en daarom is definitief besloten om de 
jeugdkerk in de Kerkzaal te houden. In het jaar 2017 is ook de jeugdkerk een officiële dienst geworden 
met een eigen invulling. Ook is er medewerking verleend aan de dienst op startzondag. In het 
afgelopen jaar is er besloten om deze samenkomsten uit te breiden naar 8 samenkomsten in 2018, 
naar 10 in 2019. 
In deze bijeenkomsten staat de lofprijzing en aanbidding centraal. Er is ook veel belangstelling, van 
buiten onze gemeente.  
In dit werkveld worden eigentijdse bijeenkomsten georganiseerd voor zowel de jeugd als andere 
belangstellenden. Kenmerkend voor deze samenkomst is dat ze laagdrempelig zijn. In een informele 
sfeer wordt het Evangelie verkondigd op een begrijpelijke manier.   
 

• Bijeenkomsten verzorgingstehuis De Meente 
In het verzorgingstehuis De Meente wordt op vrijdagavond een bijeenkomst verzorgd.. Er is een 
rooster gemaakt waarin onze kerk 1x per 5 weken aan de beurt is. Een groep gemeenteleden binnen 
onze gemeente heeft dan de leiding en verzorgt een meditatie en de liturgie.    
Opvallend is dat alle bewoners van welke kerkelijk gezindte dan ook, elkaar vinden in Woord en Lied. 

• Bootevangelisatie 
Er is dit jaar ook weer meegewerkt aan de bootevangelisatie waarbij in de vakantieperiode (gedurende 
10 weken) op zaterdagavond de jachten in de havens worden bezocht en informatie wordt gegeven 
met betrekking tot bezoek van kerkdiensten en daarnaast wordt lectuur aangeboden met daarin een 
Bijbelgedeelte/toelichting 
 

Werkveld 10 Gebedsgroepen. 

Het gebed is een wezenlijk onderdeel van onze relatie met de Here God. De gebedsgroep is vrij 

toegankelijk en komt 2x per maand bijeen om te bidden. Er wordt voorbede gedaan voor onze eigen 

gemeente maar ook voor de wereld om ons heen. Er interkerkelijke gebedsgroep actief waarbij alle 

Kerken uit Genemuiden zijn betrokken. Elk jaar wordt de jaarlijkse nacht van het gebed georganiseerd 

om te bidden voor de vervolgde Kerk. Deze bijeenkomst vond plaats in de nacht van 27 en 28 mei 2017  

Samenvatting  

We zien dat de gewijzigde organisatie veel betrokkenheid van gemeenteleden oplevert. Achter de 
schermen gebeurt dan ook veel en niet altijd zichtbaar voor de gemeente. Allen die zich hebben ingezet 
voor onze gemeente - op welke wijze dan ook - willen we namens de kerkenraad hartelijk bedanken.             
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Dankbaarheid en Zegen 
Uit dit jaarverslag blijkt dat wij met elkaar hebben geprobeerd, een opbouwende en biddende 
Gemeente te zijn. Maar er blijft nog veel arbeid over om te verrichten, in ons persoonlijk/geestelijk 
leven maar ook als gemeente van Jezus Christus.   
We danken bovenal onze Hemelse Vader voor al het werk wat we in vrijheid mochten doen ter 

meerdere glorie van Zijn grote Naam en we hopen dat onze Heiland Jezus Christus, ons ook in 2018 

nabij wil zijn en ons wil zegenen als Gemeente.  

 

 

Genemuiden, 23 mei 2017 

 

Preses     Scriba  

 

 

____________________  ____________________ 

Bert Boes    Filmon van Ittersum 

 


