Jaarverslagen 2017
Kidz Corner
We zijn dit jaar met de kinderen begonnen met een toost op het nieuwe jaar, en met rolletjes
natuurlijk. Dit jaar stond ook in het teken van het opknappen van de kerk dus ook de Kidz Corner was
aan de beurt. We zijn begonnen met de grote zaal en hebben de muren een mooi kleurtje gegeven.
Binnenkort gaan we ook de kleine zaal doen. In april hebben we een Kidz Corner dienst in de kerk
gehad, met als thema: Welkom Jezus. Tijdens de ochtenden werken we met verschillende thema’s
uit werkboeken en werken we in de grote klas ook veel met de samenlees bijbel. In september zijn
we op kamp geweest bij een gemeentelid in Kolham, het was ontzettend gezellig en we hebben ook
heerlijk weer gehad, de kerkdienst hebben we buiten gehouden in het zonnetje. Tijdens dit kamp
hebben we afscheid genomen van een tiener, die nu naar het voortgezet onderwijs gaat. Het eind
van het jaar staat altijd in het teken van de voorbereidingen voor het kerstfeest, de kinderen hebben
dit jaar hun best weer gedaan en een ontzettend leuk toneelstuk gespeeld. Dit was een kleine
impressie van de Kidz Corner van 2017.

Commissie voorbereiding beroepingswerk
Deze commissie werd in het leven geroepen op de jaarvergadering van 20 april 2017. Aanvankelijk
was er sprake van een beroepingscommissie, maar op de vergadering werd dat al veranderd in
“Commissie voorbereiding beroepingswerk”. Vanuit de commissie kwam al snel de vraag om twee
leden vanuit de raad toe te voegen. De Gemeente heeft tijdens bijeenkomsten antwoord gegeven op
de vraag WAAROM we een voorganger willen hebben en WAT deze voorganger zou moeten doen. In
de commissie hebben we deze input uitgebreid besproken. De belangrijkste zaken hebben we
inmiddels uitgewerkt in een concept ‘profiel’.
Een voorganger van onze gemeente is:
-

een leider, die kan besturen, heeft visie, kan verbinden en heeft een natuurlijk overwicht;
doet aan pastoraat: heeft aandacht voor mensen, heeft een luisterend oor, doet aan
huisbezoek, is tactvol;
is een jeugdwerker, begeleidt en coacht jeugdwerkers in onze gemeente, is betrouwbaar en
schenkt vertrouwen, laagdrempelig;
is theologisch geschoold, waardoor kennis kan worden overgebracht, zodat het geloofsleven
wordt opgebouwd.
kan boeiend (bevlogen) vertellen over het geloof;
mannelijk of vrouwelijk

Op dit moment is er veel om uit te werken. In het tijdspad dat wij voor ogen hebben willen we in januari
2018 een eerste concepttekst opleveren van het profiel. In februari wordt deze dan besproken met de
Raad zodat wij bij de jaarvergadering in maart de gemeente verder kunnen informeren.
We vragen u om met ons mee te denken, te bidden voor dit werk. Wij vertrouwen erop dat de Heer
ook in hierin wil en kan voorzien. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wij zijn daar blij mee
en vernemen graag uw reactie.

BVGHW
We zijn het afgelopen jaar 15 keer bij elkaar geweest. Twee zusters bereiden de avond voor. We
hebben aandacht voor elkaar en voor de ander d.m.v. een bezoekje of door het sturen van een kaart.
Voor de vakantie zijn we samen naar het Klooster in Ter Apel geweest, waar we een rondleiding
kregen. We hadden een gezellige middag met een hapje en een drankje (koffie, thee en gebak) en
prachtig weer. In september bestond onze vereniging 50 jaar en daarom hebben we een workshop
mozaïeken gedaan, met na afloop eten bij Eten en Go. De penningmeester kreeg €100 voor de

nieuwe stoelen en de voedselbank kreeg voor €100 aan boodschappen om uit te delen. We sloten het
jaar af met een kerstviering en de senioren en zieken kregen een Dagboekje van ons.
We zijn de Heer dankbaar dat we al 50 jaar zusterhulp (dat woord zal er nooit uitgaan) BVGHW
mogen zijn en we vragen Zijn Zegen voor de komende jaren. We zijn met 10 zusters.
Er zijn voor elkaar en de ander.

Interieurverzorging
We zijn met een groep van 11 mensen die in groepjes van 2 of 3 elke week de kerk schoon hebben
gemaakt. In maart hebben we de grote voorjaarsschoonmaak gehad. Ook hier waren veel broeders en
zusters die mee hebben geholpen. Zo konden we altijd weer in een schone kerk terecht.

Gemeentevenster
In 2017 bestond de redactie van ‘Het Gemeentevenster’ tot juli uit 4 leden, hierna zijn 2 leden gestopt.
1 nieuw lid heeft de redactie sindsdien versterkt en de nieuwe redactie heeft 2 nummers gemaakt en
uitgegeven in de nieuwe samentelling. In totaal zijn er in 2017 vijf Gemeentevensters uitgegeven.

Beheercommissie Gebouw
2017 is een bewogen jaar geweest voor de Beheercommissie, er zijn nogal wat veranderingen en
activiteiten geweest het afgelopen jaar.
We hebben afscheid genomen van onze voorzitter, wat we als commissie als gemis zien. Hij heeft
zich met hart en ziel een aantal jaren ingezet voor het beheer van het gebouw en was door de
week regelmatig samen met een aantal anderen aan het werk aan het gebouw en leidde onze
vergaderingen, waarvoor onze dank.
De Beheercommissie is inmiddels opgesplitst in twee commissies, één commissie voor het onderhoud
van het gebouw en één commissie, genaamde CUZ, die verantwoordelijk is voor het opfrissen en
vernieuwen van de binnenzijde van het gebouw.
In 2017 is begonnen met de opfrissing van de kerkzaal, er zijn nieuwe stoelen aangeschaft, de zaal is
geschilderd in nieuwe kleuren en er wordt een nieuwe PVC-vloer aangebracht. Deze commissie gaat
zich ook buigen over het opfrissen van de gang, keuken, jeugdhonk en de mogelijke realisatie van een
doopvont en de aanschaf van een vaatwasser.
Door het gehele jaar zijn er diverse taken verricht door de diverse leden van de Beheercommissie, de
erfafscheiding met de islamitische gemeenschap is met een aantal mensen gesnoeid, er zal in verloop
van tijd een nieuwe erfafscheiding geplaatst/geplant worden, de vlaggenstok is weer bruikbaar
gemaakt waardoor er dit jaar voor het eerst gevlagd kon worden op speciale dagen, de gehele
riolering in de tuin aan de zuidzijde is vernieuwd, er is een invaliden-WC gerealiseerd, de bestrating is
gereinigd en schoongekrabd, de muren zijn gereinigd met een hogedrukreiniger.
Ook wordt er op zaterdag door één van de leden de bestrating rondom het gebouw even netjes
gemaakt en de beide entréés gefatsoeneerd, in de winter wordt er uiteraard bij gladheid zout gestrooid
zodat men veilig het kerkgebouw kan betreden.
Door de commissie zijn een aantal nieuwe zaken aangeschaft, zoals een grasmaaier, slijpsteen,
compressor, hogedrukreiniger met ontstoppingsslang en tuinslang met koppelstukken.

Jeugd
Wat hebben we zoal gedaan dit jaar? We hebben een aantal mooie filmavonden gehad (waarbij de
snacks natuurlijk niet ontbraken). Ook hebben we dit jaar een aantal leuke uitjes gehad. We zijn met
zijn allen naar Jump-XL geweest (kijk maar even op internet). Een trampolineparadijs waar iedereen
zich erg goed vermaakt heeft en waar we niet uitgesprongen raakten (ikzelf kon er eerlijk gezegd
eigenlijk ook geen genoeg van krijgen ;-) Ook hebben we aan het eind van het jaar nog een leuke
bowlingavond gehad in Veendam die zeker voor herhaling vatbaar is!

Sinds dit jaar hebben we ook het koffiedrinken na de dienst geintroduceerd. We gaan dan naar
iemand van de Gemeente die zijn huis ter beschikking stelt en we gaan dan met elkaar in gesprek
over luchtige en serieuze onderwerpen. Ook in de diensten was de jeugd vertegenwoordigd in
muzikale medewerking en we kijken natuurlijk met veel plezier terug op de gezamenlijke jeugddienst
die in onze Gemeente werd gehouden. En last but not least vinden we het natuurlijk fantastisch dat we
de doopdienst van Noah mochten vieren.
De plannenmakerij voor 2018 is inmiddels in volle gang en het lijkt erop dat dat jaar nog spetterender
wordt. We willen het jeugdhonk aan gaan pakken zodat het echt een plek voor de jeugd wordt en ook
in de dienst zult u nog meer van ons gaan merken.

Commissie Update Zalen
In 2017 is de commissie update zalen van start gegaan.
In 2017 is het plan voor het vervangen van stoelen en tafels en schilderwerk kerkzaal goedgekeurd
door de Raad en in uitvoering genomen.
Het schilderwerk is begin 2018 opgeleverd en de tafels en stoelen worden in week 5 van 2018
verwacht.
Voor 2018 staan er veel activiteiten op de planning. De volgende activiteiten worden opgepakt of zijn
in uitvoering: vervangen muziekmeubel en kansel, schilderwerk buitenom, hal en entree, vervangen
vloer, akoestische verbetering en vervangen van de gordijnen.

Pastoraal team 2017
2017 was voor het pastoraal team een jaar van veel veranderingen.
1. Een lid werd Interim pastor in Zwolle en moest daarom zijn werk in Hoogezand afzeggen. Wel
heeft hij nog enkele bezoeken afgelegd en zijn werk hier en daar afgerond.
2. Een nieuw lid heeft zijn werk overgenomen. Eigenlijk voor de periode totdat we in onze
gemeente weer een eigen predikant hebben.
3. Een lid heeft zich teruggetrokken uit het team vanwege persoonlijke omstandigheden.
4. Kort daarop hebben nog 2 leden zich teruggetrokken. Een van de redenen was, dat afspraken
voor huisbezoek nogal eens afgezegd werden. We hebben daarover als team uitvoerig
nagepraat en kwamen tot de conclusie dat het beter zou zijn als de leden van het team door
de gemeente gekozen zouden worden. We gaan ervan uit dat de afspraken dan anders
beoordeeld zouden worden.
Dit had tot gevolg dat er een verkiezing moest worden gehouden. Drie leden zijn met grote
meerderheid herkozen. Het team is met 2 nieuwe leden versterkt. Het is de bedoeling dat
deze mensen op 25 maart 2018 bevestigd zullen worden. Dan begint ook hun periode van 3
jaar. Iedereen kan zich herkiesbaar stellen voor nog eens 3 jaar.
We hebben afgesproken dat we voorlopig eens per maand vergaderen.
Het nieuwe team moet zich uiteraard nog inwerken. U hoort ongetwijfeld nader van ons.

Kringgroep
Op dit moment zijn er 3 GGG/kringgroepen
De kookkring is ontstaan door een groep gemeenteleden die een grote passie voor koken hebben.
Maar als er nu gedacht wordt dat het daar om gaat in deze kring of dat je leert hoe je moet koken, dan
moet de kring jullie teleurstellen. De kring is samen onderweg om in de voetsporen van de rabbi te
mogen lopen. Dit is een boek van Henk Stoorvogel die de kring heeft gebruikt als rode draad van de
kringavonden. De kring komt 1 x in de vier weken op woensdag bij elkaar en doen dit in huiselijke
sfeer. Het nieuwe seizoen zijn zij begonnen met luisteren naar God en kijken zij ook samen naar een
film zoals Mozes of een ander karakter in de bijbel. Kortom: het zijn hele fijne avonden waarin zij
elkaar, maar zeker ook de Heer mogen ontmoeten.

Kring 2 is een groep van 10 gemeenteleden die getrouw 1 x in de maand samenkomt op de
maandag. In koppeltjes van 2 bereiden ze de avond voor met verschillende onderwerpen. Dit zijn
onderwerpen die te maken kunnen hebben met bv. feestdagen of andere actuele dingen in de
maatschappij en de bijbel. Voor het komende jaar hopen ze dat ze veel gezegende avonden met
elkaar zullen hebben.
De tuinkring is bezig geweest met het boekje: Focus op Israël. Dit was een pittig onderwerp waarvan
de kring weet dat het een bijzonder volk van God is en waarvan zij eigenlijk veel te weinig van weten.
De kring is in het nieuwe seizoen gestart met het kijken naar een film genaamd war room. Een film
waarin te zien is hoe weinig tijd wij eigenlijk met God bezig zijn op een dag. Wij hebben het immers zo
druk. In de film worden kleine situaties gehaald en krijgt de kring als opdracht om de komende tijd zelf
eens bezig te gaan met deze situatie of vraag. Er is door de kring leden al wel vastgesteld dat zij zeker
geen 10 scoren. Deze kring komt ook 1 x in de maand bij elkaar op woensdag.
Deze 3 GGG/kringgroepen hebben trouwe bezoekers, waar we blij mee kunnen zijn als gemeente. En
voor alle andere gemeenteleden geldt: kom gerust een keer kijken op één van de avonden.

Jaarverslag van de raad
Waarmee hebben we ons bezig gehouden?
De raad bestond tot de jaarvergadering uit 5 leden. Twee leden waren aftredend en omdat ze zich niet
herkiesbaar stelden, werden in hun plaats een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter verkozen.
Per 1 december traden nog twee leden af, waarbij de eerste voor een periode van 2 jaar werd
herkozen. We willen wel zoveel mogelijk de periodes (van drie jaar) laten beginnen bij de
jaarvergadering. Na drie jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen, waarna een sabbatsjaar volgt.
We vergaderden in de regel om de 14 dagen op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. In het
eerste gedeelte van de vergadering hadden we meestal bezoek van een van de verenigingen of
werkgroepen in de gemeente. Als raad is ons dat erg goed bevallen, omdat we op die manier veel
meer zicht hebben gekregen op wat er allemaal speelt en gebeurt in de gemeente. We hebben ook de
indruk dat de werkgroepen en verenigingen positief terugkijken op deze bezoeken, omdat ze zo ook
hun wensen en verlangen konden doorgeven aan de raad. Vanaf april 2018 gaan we trouwens 1 keer
per maand vergaderen, totdat we met een nieuwe cyclus ‘bezoeken’ beginnen.
In 2017 konden we ook de aanschaf van nieuw meubilair afronden. De voorbereiding van dit besluit
werd uiteraard gedaan door de CUZ. Het kostte allemaal extra tijd en vergaderingen om alles rond te
krijgen. Maar we kunnen nu dan ook genieten van een fraaie kerkzaal met goede stoelen! (Nu alleen
nog de nieuwe gordijnen, zodat we minder hinder hebben van de zon en ook het geluid waarschijnlijk
wat beter te beheersen is.)
Het vinden van nieuwe mensen in allerlei functies slokt ook meestal heel wat energie op. Gelukkig zijn
we erin geslaagd, zowel voor het pastorale team als voor de raad, nieuwe mensen te vinden, die zich
daarvoor weer willen inzetten.
Ook is er nog een commissie gevormd die zich ging bezighouden met het voorbereiden van
beroepingswerk. Op enkele gemeentevergadering hebben we daarover gesproken en dit heeft geleid
tot een voorstel dat we op de jaarvergadering van 2018 gaan bespreken. Misschien kunnen we dan
spoedig overgaan tot het beroepen van een nieuwe voorganger.
Alles heeft ook zijn zakelijke kant. Het opstellen van een nieuwe begroting vraagt elk jaar ook weer
een heleboel denkwerk. Om de gemeente ook financieel gezond te houden wordt er heel wat werk
verzet.

Wijkteam Spoorstraat-Kieldiep
Deelnemers aan het wijkteam zijn: (In willekeurige volgorde)
Gemeente HS, nu Midden-Groningen, de heer Jordy Hoving wijkmanager.
Buurtorganisatie Spoorstraat-Kieldiep (BOSK), C.B.S. De Hoeksteen, Buurtvereniging SpoorstraatKieldiep, O.B.S. de Schakel, Sociaal Wijkteam, Woningstichting Groninger Huis, Wijkcentrum Spokie,

Fier4Grunnen, FC Groningen in de maatschappij, IBOR gemeente Midden-Groningen’,
Woningstichting Lefier, Regiopolitie (Wijkagent) dhr. Jan Woldhuis,Scholengemeenschap Rehoboth,
Stichting Kwartier Zorg & Welzijn opbouwwerker mevr. Henriette Verhoeff, Baptistengemeente
Hoogezand-West
Alle instanties of verenigingen genoemd worden door één of twee mensen vertegenwoordigd.
Wij hopen als de agenda het toestaat vaker samen de vergaderingen te bezoeken.
Het teamoverleg is er 1 maal per kwartaal.
Uitvoerig wordt met alle aanwezigen de ups en downs van de wijk besproken.
Wensen en/of opmerkingen worden gedeeld en de instantie of de vereniging die daaraan kan voldoen
wordt geacht dit uit te voeren.
Mocht u nog vragen hebben, ondergetekende is graag bereid meer te vertellen over het wijkteam.

