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Bijdrage jaarverslag vanuit De Raad
Voorwoord vanuit de Raad

Voor u ligt een samengesteld verslag over de periode 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017.
Dit jaarverslag is, naast het voorwoord van de Raad, samengesteld uit de verslagen die door de
bedieningsgroepen van Baptistengemeente Alphen a/d Rijn Noord zijn aangeleverd.
Het CLO (ClusterLeidersOverleg) heeft al deze verslagen samengevoegd tot dit document.

Jaarthema van het kerkelijk jaar Baptistengemeente Alphen a/d Rijn - Noord

Onderweg als pelgrims
Dit thema is prominent teruggekomen in de preken en binnen veel kringen waar de ‘Psalmen van
opgang’ (Psalm 120-134) zijn behandeld en besproken.

Samenstelling van de Raad
Raadsleden:
Robert Bezemer
Arno van Engelenburg
Arnaud Zoutman
Alfred van der Mijl
André Vrees
Johan Ravesloot

Voorzitter
Voorganger
Secretaris
Financiën t/m 7 juni 2017 (afgetreden als raadslid)
Financiën per 7 juni 2017

Overige aanwezige personen tijdens raadsvergaderingen:
Bas Baas
Notulist

Gemeentevergaderingen
Er waren drie gemeentevergaderingen, te weten op 9 november 2016, 15 maart 2017 en 7 juni 2017.
Gemeentevergadering 9 november 2016
In deze vergadering wordt de nieuwe website gepresenteerd. Met een nieuwe eigentijdse vormgeving,
gericht op nieuwe bezoekers maar tevens voorzien van veel informatie voor BapNoorders.
Het jaarverslag 2015-2016 wordt doorgenomen. De vraag wordt gesteld of het verslag, waar veel werk
in zit, door de gemeente wordt gelezen. Het antwoord van velen is ‘ja’, maar er worden tevens ideeën
aangedragen het verslag wat bondiger te maken en wellicht meer (online) onder de aandacht te
brengen.
Aland Griffioen neemt met de gemeente het financieel jaarverslag 2015-2016 door. Hoewel de
uitgaven niet worden gehaald ontstaat er door tegenvallende vrijwillige bijdragen een negatief
resultaat. Dit wordt vanuit de reserves aangevuld. Hierna wordt de penningmeester decharge
verleend.
Bij de aankoop van gebouw Ouverture is destijds gekozen voor een constructie waarbij de Unie Bouw
Stichting juridisch eigenaar is. De hypotheek is inmiddels afbetaald, maar het juridisch eigenaarschap
ligt nog bij de stichting. Door nu zelf juridisch eigenaar te worden krijgt BapNoord volledige
zeggenschap, ook over verkoop. Deze overdracht heeft voor BapNoord geen financiële
consequenties. Na stemming wordt het voorstel dat BapNoord juridisch eigenaar wordt van Ouverture,
aangenomen.
Jaarverslag 2016-2017
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Een korte terugblik op de eerste keer ‘Bap in de buurt. Heel veel positieve feedback en veel geleerd
over wat wel en wat niet werkt. Het is de bedoeling meerdere keren per jaar in de wijk zichtbaar te zijn.
In het proces naar BapNoord in 2020 zijn 5 thema’s naar boven gekomen: Groei, evangelisatie, veilige
omgeving, potentie gaven en talenten, onderlinge betrokkenheid. Deze zullen in kleine groepen
worden besproken en verder uitgewerkt. Daarna (medio mei 2017) zal er een gemeenteavond over de
voorstellen worden georganiseerd.
Eén van de punten uit BapNoord 2020 krijgt een eigen proces, te weten de herijking van de positie
van de vrouw. Voorgesteld wordt dat de raad zich beraad op haar eigen standpunt. Daarnaast wordt
er studiemateriaal voor de gemeente beschikbaar gesteld. Het standpunt van de raad wordt
vervolgens aan de gemeente voorgelegd ter bespreking in kringen en op een open gemeenteavond.
Hieruit volgt een definitief voorstel dat ter stemming aan de gemeente wordt voorgelegd. Daarna zal
een werkgroep zorgdragen voor de invoering van de gekozen positie.
Gemeentevergadering 15 maart 2017
De notulen van de voorgaande vergadering worden met enkele aanpassingen goedgekeurd. Met de
daarin vastgelegde stemmingsuitslag kan het juridisch eigenaarschap van gebouw Ouverture
overgaan van de Unie Bouwstichting naar BapNoord.
BapNoord is in gesprek met het Ashram College over de nieuwe huisvesting, waarbij ruimte is voor
onze wensen.
Enkele gemeenteleden geven toelichting op evangelisatieactiviteiten. Zo horen wij hoe evangelisatie
vorm en plaats heeft in en rondom het jeugdwerk, hoe het in relatie staat tot het kinderwerk, wat de
status is van onder andere het ‘Bap in de buurt lentefestival’ en dat evangelisatie in het hart en
handelen van ‘Open huis’ ligt.
De voorgelegde aanpassingen aan statuten en huishoudelijk regelement worden toegelicht en er is
gelegenheid tot het stellen van vragen. Omdat de voor wijzigingen aan de statuten vereiste 2/3e deel
van alle leden niet gehaald is, is een stemming nu niet mogelijk en zal dit onderwerp in een volgende
gemeentevergadering alsnog in
stemming worden gebracht waarbij 2/3e
deel van de aanwezige leden nodig is
om de aanpassingen door te voeren.
Het verloop van het proces over de
positie van de vrouw in BapNoord wordt
toegelicht waarbij gelegenheid is tot
stellen van vragen. Hierna volgt een
stemming over elk van de drie
voorstellen van de raad: het openstellen
van de posities van liturg, spreker en
raadslid voor vrouwen. Deze drie
voorstellen worden alle aangenomen.

Gemeentevergadering 7 juni 2017
Deze vergadering werd na de opening gestart met een aantal mededelingen, waaronder een korte
terugblik op evangelisatieactiviteiten zoals Bap in de buurt en het Pinksterfeest aan het meer. De
reacties zijn zeer positief. N.a.v. de ‘BapNoord2020’ gemeenteavond op 10 mei wordt er voor de
besproken thema’s en speerpunten een peiling in de gemeente aangekondigd. De werkgroep die zal
adviseren over het proces rondom het openstellen van alle posities in de gemeente voor zowel
mannen als vrouwen, wordt geleid door Focco Prins.
De begroting voor 2017-2018 is lager dan vorig jaar vanwege een aantal bezuinigingen. De reden
hiervoor is het achterblijven van de inkomsten t.o.v. de begrote uitgaven. Deze begroting wordt ter
stemming gebracht en zonder tegenstemmen aangenomen.
Jaarverslag 2016-2017
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De eerder voorgestelde wijzigingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement worden opnieuw ter
stemming ingebracht. Deze keer is 2/3e deel van de aanwezige leden nodig is om de aanpassingen
aan te nemen. De aanpassingen worden na stemming aangenomen.
Michel Koekkoek licht de nieuwe aanpak van het jeugdwerk voor komend seizoen toe. Deze zal meer
van deze tijd zijn en naar verwachting beter bij de leefwereld van de jeugd aansluiten. Centraal staat
een cultuur van discipel schap.
Johan Ravesloot heeft aangegeven dat hij, na een tijdelijke aanstelling, beschikbaar is om een gehele
raadsperiode te dienen. De gemeentevergadering stemt hier mee in.
Hierna volgt het afscheid van Alfred van der Mijl als raadslid. Deze periode is vaak moeilijk geweest
en Alfreds doorzettingsvermogen en inzet zijn zeer gewaardeerd.
Er zijn uitdagingen in de vorm van veel vacatures in de gemeente. Arno van Engelenburg deelt een
overdenking waarin het gaat om betrokkenheid. Zoals God betrokken is bij ons, zo is het goed dat wij
actieve en dynamische betrokkenheid hebben naar elkaar en onze gemeente.
Het jaarthema van komend seizoen sluit hierbij aan en luidt: ‘Kostbare ontmoetingen’.
Namens de Raad, Arnaud Zoutman

Vrijgestelden
Voorganger
Arno van Engelenburg heeft het gehele seizoen de gemeente gediend als fulltime voorganger van de
gemeente. Hij ging voor in de diensten, bezocht frequent hen die extra zorg nodig hadden, gaf
onderwijs op specifieke onderwerpen en was actief in de organisatie van de gemeente.
Jeugdwerker
Michel Koekkoek heeft het gehele seizoen de gemeente gediend als jeugdwerker in vaste dienst voor
18 uur per week. Hij gaf leiding aan de jeugdleiders en stimuleerde jongeren om hun geloof vorm te
geven en uit te dragen. Er zijn avonden voor jongeren van 18-25 jaar gekomen. Michel organiseerde
en ondersteunde diverse (inter)kerkelijke activiteiten en heeft samen met de jeugdleiders een nieuwe
aanpak van het jeugdwerk opgezet, die het volgende seizoen uitgerold zal worden. Hij heeft een
ouderavond georganiseerd over de clubs, het jeugdwerk en de nieuwe plannen.
Psycholoog
Bud Grüwel heeft ook dit jaar de gemeente gediend. Op donderdagmiddagen heeft hij diverse
BapNoorders geholpen.
Namens de Raad, Robert Bezemer

Jaarverslag 2016-2017
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Geestelijke koers
Dit jaar waren we “Onderweg als Pelgrims”, aldus het jaarthema. De preken van Arno van
Engelenburg gingen hier dieper op in, vanuit Gods Woord en beïnvloed door de ervaring van de
pelgrimstocht die hij gemaakt in zijn studieverlof aan het begin van het seizoen.
Onze pelgrimage heeft een doel, een ‘vervulling’, waar Efeze 3:16-19 iets over zegt. We mogen door
Gods Geest gesterkt worden opdat Christus, door het geloof, in ons kan wonen. Dan kunnen we
samen met alle heiligen Christus’ liefde bevatten, werkelijk waar! Er staat een voorwaarde bij: we
moeten geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. En daar komt onze pelgrimsreis in beeld, want dat
wortelen in de liefde voor God, voor onze mede-heiligen, en zelfs voor onze vijanden is echt een
leerproces waar we ons leven voor nodig hebben.
We zitten in BapNoord meestal behoorlijk op één lijn waar het gaat om ons levensdoel en het belang
van de liefde tot God en voor elkaar. Het mooie van een gemeente is dat we dat gezamenlijk handen
en voeten kunnen geven … het ingewikkelde is dat we daar vaak zó verschillend over denken.
Ziedaar de leerschool die God ons gegeven heeft.
Dit jaar hebben we zulke onderlinge verschillen duidelijk gezien, toen we bij diverse gelegenheden de
positie van de vrouw in BapNoord hebben besproken. Dat heeft bij een deel van de gemeente veel
stof doen opwaaien, het is voor sommigen een gevoelig onderwerp. Mensen staan hier heel
verschillend in. Er zijn verschillende meningen besproken, over het algemeen in goede harmonie en
met ruimte voor elkaar en respect naar elkaar. Dat toont extra hoe belangrijk het is om een
gezamenlijke basis in ons geloof te hebben: eenheid zoals Jezus het tot Zijn Vader bidt in Johannes
17. Laten we God danken dat Hij ons samenbindt en ons door zijn Geest heeft geleid en blijft leiden!
Juist moeilijke situaties bieden de kans om te ‘wortelen in de liefde” (Ef. 3:17). Kolossenzen 3:12-15
geeft daarbij een prachtige leidraad: Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden,
met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen
iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven
heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die
de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen
in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees
dankbaar.
Bap in de Buurt (voor het 2e jaar) en Pinksterfeest aan het Meer
(voor het eerst) zijn nieuwe uitingen van het derde deel van onze
missie: “Van Jezus getuigen”. Ook getuigen we van ons geloof bij
andere gelegenheden, zoals bij Pukkie, Open Huis, Hardlopen en meer, en de maandelijkse
Kinderdiensten. Er is veel inzet, op veel plaatsen zien we daarop zegen van God. En soms zien we
die zegen niet direct, maar kunnen we erop vertrouwen dat Hij tot zijn doel komt met onze inspanning
in zijn Koninkrijk.
In ‘BapNoord 2020’ zien we de pelgrimsreis van de gemeente, om te beginnen naar het jaar 2020. We
hebben nagedacht over thema’s, hebben die in kleine groepen en gemeenteavonden verder
uitgewerkt tot speerpunten die passen bij Gods Woord. De peiling aan het eind van het seizoen doet
een beroep op ieders betrokkenheid bij de richtingen die we inslaan. Het zal van eenieder vervolgens
toewijding vragen aan waar we voor willen staan. Willen en kunnen we onze eigen pelgrimsreis
koppelen aan die van BapNoord? Het hele proces ‘BapNoord 2020’ is zo een zoeken naar Gods wil
met de gemeente en met mensen, in gebeden, in gesprekken, in doordenkingen.
Het is al duidelijk geworden dat velen werkelijke onderlinge betrokkenheid (een uiting van onderlinge
liefde die God van ons vraagt) heel belangrijk vinden als speerpunt. Oog hebben voor elkaar,
praktische hulp bieden, meeleven in feestelijke of juist moeilijke tijden: het is gelukkig dagelijkse
praktijk – en mag nóg meer versterkt en zichtbaar worden. Dat zal door mensen buiten BapNoord
gezien en gehoord worden (Joh. 13:35).
Daarmee geven we direct al handen en voeten aan het nieuwe jaarthema “Kostbare ontmoetingen”
voor het komende seizoen!
Namens de Raad, Robert Bezemer

Jaarverslag 2016-2017

6

Jaarverslag Baptistengemeente Alphen aan den Rijn - Noord
Bijdrage jaarverslag vanuit het CLO

Voorwoord Clusterleiders
De clusterleiders zijn het afgelopen seizoen iedere maand in vergadering bij elkaar gekomen om alle
lopende zaken in de gemeente te bespreken en met elkaar af te stemmen. Ze hebben regelmatig
contact gehad met de bedieningen uit hun cluster. Door de bedieningen te ondersteunen en te
luisteren naar wat er leeft willen de clusterleiders graag de gemeente dienen. Communicatie en
openheid vinden zij van groot belang om samen met alle gemeenteleden als lichaam van Christus te
kunnen functioneren. Daarbij hopen zij de Raad te ontlasten en hebben ze als doel om de visie van de
gemeente in alle praktische zaken vorm te geven.
Helaas is de samenstelling binnen het CLO verre van compleet. In het afgelopen seizoen was er geen
clusterleider Zending & Evangelisatie en is een vacature voor clusterleider Zorg ontstaan. Met ingang
van seizoen 2017-2018 zijn wij naast een clusterleider Z&E dan ook naarstig op zoek naar een
clusterleider Zorg en iemand die Cluster Ondersteuning kan helpen. Jennifer is naast het
voorzitterschap van het CLO ook clusterleider Ondersteuning en die twee taken zijn te omvangrijk
voor één personen.
In dit jaarverslag vindt u veel terug van al
die praktische zaken waar wij ons mee
bezig hebben gehouden. We zijn onder de
indruk van al het werk dat het afgelopen
seizoen is verricht en danken eenieder die
hieraan zijn of haar steentje heeft
bijgedragen.
Jennifer van Halen, voorzitter CLO

Samenstelling van het CLO
1.
Jennifer van Halen
2.
3.
4.
5.

Arno van Engelenburg
Vacant
Aland Griffioen
Michel Koekkoek
Ada Beukers,

Jaarverslag 2016-2017

Functie
Voorzitter CLO
namens de cluster Ondersteuning
namens de cluster Groeien a.i.
namens de cluster Zending en Evangelisatie
namens de cluster Zorg
namens de cluster Jeugd 0-20 jaar
ondersteuner (geen lid CLO)
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Cluster Groeien
Visie
Samen door Jezus groeien. We kunnen het iedere zondag zien staan op het bord waar de missie van
BapNoord op staat verwoord. Groeien in ons geloof is een voortdurend proces dat ons leven lang mag
duren. Mijn ervaring is dat het niet altijd gestaag gaat, maar eerder met horten en stoten.
Sinds we met een aantal mensen zijn begonnen met de leergemeenschap van Nederland Zoekt en
met de huddle zijn gestart, is mijn geloofsgroei opnieuw in een stroomversnelling gekomen.
Soms heb ik het nodig om op een nieuwe/ andere manier aan de slag te gaan met mijn relatie met
Jezus Christus. Binnen het cluster groei willen we via de samenkomsten, de kringen en het onderwijs
een breed aanbod doen, waardoor ieder kan groeien.
Dat is waar we het afgelopen seizoen opnieuw naar gestreefd hebben.
Namens de bedieningsgroep Groeien, Arno van Engelenburg a.i.

Bedieningsgroep Kringen
•

Diverse Kringen en toerusting Kringleiders

Het afgelopen seizoen hebben er 13 kringen gedraaid, veelal in een vergelijkbare samenstelling als
het seizoen ervoor. Acht van deze kringen volgden het aangereikte leermateriaal bij het jaarthema
'Onderweg als Pelgrims'. Anderen behandelden losse thema's of specifieke, passend bij hun
doelgroep, zoals b.v. de Kerk en Israël kring. Door het seizoen heen hebben we drie keer een
kringleidersoverleg gehouden, waarbij gemiddeld 9-10 kringen vertegenwoordigd waren.
Tijdens dit overleg werden organisatie, opkomst, thema, sfeer en specifieke zaken besproken. Het
laatste overleg concentreerde zich zoals altijd op de aanloop naar het nieuwe seizoen.
Hierbij is voor wat verandering gekozen. Zo is er nog wat meer ruimte gegeven voor het al dan niet
volgen door de kringen van het gemeentelijke jaarthema, is inschrijving tot en met startzondag
mogelijk, en wordt invulling gegeven aan de startzondag door o.m. een kringenmarkt. De
achterliggende gedachte hierbij was: het laten zien van alle kringen, en daarmee mogelijk maken van
direct contact met potentiële deelnemers, ook om mogelijk wat laatste mensen over de streep te
trekken om zich hiervoor ook/toch nog op te geven.
Voor de toekomst wordt gehoopt op een
voortzetting van de huidige opkomst in de
kringen (nog altijd ca 70% van eigen
gemeenteleden/aspirant-leden/gasten).
Wellicht kunnen we ons vanuit deze basis
meer gaan richten op deelnemers van
buiten de eigen gemeente. Met ingang van
het seizoen 2017-2018 is er een jeugdclub
die zich wil voortzetten als kring. Een mooie
ontwikkeling, die het gat tussen jeugdwerk
en kringen dicht en hopelijk succesvol zal
blijken en navolging krijgt.
Daarnaast wordt gehoopt op een
vertegenwoordiging vanuit alle kringen in
het kringleidersoverleg. Mogelijk zal er nog
eens kritisch gekeken moeten worden naar
de opzet van dit overleg, om ook in de toekomst als kringleiders op een goede manier met elkaar in
contact te blijven.

Jaarverslag 2016-2017
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Bedieningsgroep Onderwijs
•

Onderwijs

Terugblik seizoen 2016-2017
We hebben dit jaar de onderwijsavonden van Gieneke van Veen-Vrolijk voortgezet over poëtische
boeken in de Bijbel. Dit seizoen bespraken we één à twee keer per maand een aantal psalmen,
waaronder prachtige delen van Psalm 119, en het boek Hooglied, wat we echt op een mooie manier
hebben leren kennen, met allerlei nieuwe inzichten. In deze studies gaan we diep de Bijbel in en leren
veel over hoe God is en met mensen omgaat, en hoe mooi en samenhangend zijn Woord is.
In januari heeft Gieneke een Bijbelstudie gegeven over de positie van de vrouw in de gemeente, als
onderdeel van het proces dat uiteindelijk tot een besluit op dit onderwerp heeft geleid.
In februari hebben we een ‘seminardienst’ gehouden. Daarin hebben vijf gemeenteleden een seminar
gegeven over uiteenlopende Bijbelse onderwerpen. Deze dienst wordt door minder mensen bezocht
dan een gewone dienst, maar is in het algemeen goed gewaardeerd.
Vooruitblik seizoen 2017-2018
In het kader van ‘BapNoord2020’ denken we in de
gemeente na over de speerpunten die we als gemeente de
komende jaren willen hanteren. Daaruit komen diverse
goede ideeën naar boven die vragen om onderwijs op
bepaalde niveaus, thema’s en in bepaalde vormen. We
hebben daarom besloten in het komende seizoen meer
variatie aan te brengen in het programma, in lijn met de
speerpunten. Deze verandering kan nieuwe energie en
mogelijkheden geven voor mensen om te groeien in geloof,
te groeien naar God. En dat is ten diepste waar onderwijs in de gemeente om gaat.
Bedieningsgroep Samenkomsten
•

Drama

Aan het eind van het vorige seizoen viel er weinig tot niets te vermelden over het dramateam.
Door diverse omstandigheden in ons persoonlijk leven, lag het drama spelen even stil.
Dit seizoen wilden we daar verandering in brengen, meer nog, moesten we er verandering in brengen,
anders had het team zomaar opgedoekt kunnen worden.
In actie komen was dan ook het doel voor dit schooljaar, niet alleen weer zichtbaar worden in de
gemeente, maar ook om een stukje teambuilding en onderwijs te krijgen om het team weer een
eenheid te laten vormen. Deze doelen hebben we behaald. Op moment van schrijven hebben we vijf
keer gespeeld, en staat nummer zes voor dit seizoen ook vast.
Normaal gesproken hebben we als dramateam één keer per jaar een teambuilding-/workshopdag.
Vorig jaar lukte dat niet, dit jaar wel, en dat heeft het team zichtbaar goed gedaan.
Een ander doel was het aanvragen van een eigen emailadres binnen BapNoord, zodat we niet langer
alles via onze privémails hoefden te regelen, maar ook om alle dramastukken die we digitaal hebben
op een plek te hebben.
Het regelen van de basale dingen en het spelen en oefenen heeft ervoor gezorgd dat we als team
weer ‘terug van weggeweest’ zijn.
Op moment van schrijven zijn we aan het oefenen voor de allerlaatste bijdrage van dit seizoen, en ook
zullen we met elkaar uit eten gaan om dit seizoen af te sluiten. Inmiddels hebben alle teamleden
toegezegd om volgend seizoen weer door te gaan, en we zien dan ook uit naar het volgende
dramatische jaar!

Jaarverslag 2016-2017
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•

Gebed voor zieken, ouderen en zendelingen

Iedere zondag is er tussen 9.00 en 9.30 uur gelegenheid om, in het lokaal achter de aula waar we de
samenkomst hebben, te bidden voor onze zieken, ouderen, zendelingen en de raad. Soms zijn we
met een grote groep, soms met z’n tweeën. Het aantal mensen is niet het belangrijkste, het gaat erom
dat we onze broers en zussen voor God troon brengen.
Wanneer je wilt dat er ook voor jou gebeden wordt, mag je dit door geven aan Nelly Niemeijer.
•

Samenkomsten

Het jaarthema was “Onderweg als pelgrims”.
Op reis zijn naar de heilige stad, naar het nieuwe Jeruzalem. Een thema dat goed aansloot bij waar
we als gemeente staan en naartoe willen. Het proces van discipel-schap kwam hierin frequent naar
voren.
We zijn dankbaar voor de vele broers en zussen die zich binnen deze bediening iedere keer weer
inzetten en hun gaven en talenten ten dienste stellen aan God en Zijn gemeente.
Iedere dienst is bijzonder, maar één sprong er dit jaar wel echt uit. Met Pinksteren mochten we samen
met negen andere kerken uit de regio een open lucht samenkomst houden op het zomerspektakel aan
de Zeegersloot. Wat een geweldig feest is dat geworden en het smaakt naar meer!
•

Liturgen

Met een redelijk groot team hebben we dit jaar de
diensten als liturg mogen leiden. Andre Vrees is,
toen hij raadslid werd, weer iets vaker liturg
geworden. Frits Niemeijer heeft een sabbatical
gehad.
Het is mooi om samen met de spreker en de band
de diensten voor te bereiden en daarin al de
zegen van God te ervaren en te ontvangen, om
die vervolgens weer door te mogen geven aan de
gemeente.
•

Sprekers

Al enkele weken voor een seizoen, en als het gaat om sprekers loopt dat seizoen gelijk met het
kalenderjaar, staat er al heel wat vast voor de zondagen die ingevuld moeten worden met sprekers.
Om daar een beetje een idee van te geven:
Een jaar heeft 52 of 53 zondagen,
Arno van Engelenburg spreekt de helft van de zondagen. Sommige daarvan zijn christelijke
feestdagen maar hij spreekt niet elke christelijke feestdag.
Er zijn twee zendingszondagen, daarvoor zoek ik ‘zendingssprekers’.
Dan zijn er nog: Een Israël zondag, een Light house en een workshop zondag.
En soms dan nog iets bijzonders als bijvoorbeeld ‘De Vliegende Speeldoos’.
Aan het eind van het jaar probeer ik een overzicht te hebben van de zondagen met de speciale
activiteiten. In dat overzicht staan de diverse speciale zondagen maar ook dat groep 8 op de eerste
zondag van de maand in de dienst is. Als ik voor die zondag een spreker uit kan nodigen probeer ik
daar rekening mee te houden en in ieder geval de spreker te informeren.
Aan mij dus de taak om voor zo’n 24 zondagen sprekers te zoeken. Ik heb een lijst van externe en
interne sprekers. Sommige van de externe sprekers zijn bekend in de gemeente en kennen de
gemeente. Maar er komt ook weleens ‘nieuw bloed’.
Jaarverslag 2016-2017
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Misschien lijkt 24 zondagen niet zoveel maar om alles geregeld te krijgen is soms best een puzzel. En
…. dan loopt een jaar weleens anders dan verwacht. Zoals b.v. in het seizoen 2016 – 2017 toen Arno
studieverlof opnam en de zondagen waar hij op zou spreken nog ingevuld moesten worden en er een
speciale wens was voor één van de zondagen.
Ook deze taak heeft gebed en leiding van de Heer nodig. Daar bid ik dan ook om als ik weer eens de
‘sprekersmap’ oppak en weer een paar uurtjes ga zoeken, bellen, mailen, lijsten en roosters bijwerken.
Ik moet er telkens even voor gaan zitten maar ik vind het fijn om te doen.
•

Stille Week

Dit jaar is het niet gelukt om een tam samen te stellen die met elkaar de stille week konden/ wilden
organiseren. Daarom was er geen BapNoord leesrooster en hebben we ‘alleen’ op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag een samenkomst gehad, waarin de lijdensgeschiedenis van uit het Johannes
evangelie is gevolgd.

•

Zang en Muziek

Met zang en muziek hebben we een goed jaar achter de rug. Er zijn verder geen trainingen geweest
dit jaar, maar ik zie wel groei in de combo's. Persoonlijk, maar ook in samenspel.
Ondanks dat we nog steeds mensen nodig hebben, denk ik dat we goed functioneren. Altijd spannend
of we volgend seizoen ook weer genoeg mensen bij elkaar krijgen?

•

Techniek Beamers

We zijn erg blij en dankbaar voor de vaste krachten Jelle, Rob en Sem, die nu al weer een tijdje
meedraaien. Daarnaast is er best wel veel veranderd. Robert 't Hart is gestopt met het
coördinatorschap voor het ‘beam-team’. Ook Rob Lagendijk moest vanwege zijn ziekte afhaken.
Gelukkig is Andre Zwart het team komen versterken en doet Bas Baas de coördinatie. Extra leuk om
te vermelden dat Amber Baas een natuurtalent blijkt te zijn, dus die zit ook regelmatig achter de
knoppen.
Qua techniek is er niet veel veranderd, al beginnen we langzamerhand steeds vaker naar OPS te
kijken, als softwarepakket, om daar mee te gaan beameren.
De beamers doen het, onlangs is er een lamp vervangen, en zo kunnen we nog wel een tijdje vooruit.
Eigenlijk zoals je wilt dat het gaat, het moet gewoon werken. Maar daar blijft dan steeds weer reden
tot dankbaarheid, want ook hierin mogen we steeds weer Gods hand ervaren.
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Cluster Zorg
Visie
We willen hen die steun nodig hebben vanuit het Woord van God en uit de Liefde van Christus
datgene geven wat nodig is om met de Kracht van de Heilige Geest door een bepaalde periode te
komen.
Het afgelopen jaar hebben invloeden van buiten de gemeente meer aandacht gevraagd dan
omstandigheden binnen de gemeente. Alhoewel het natuurlijk goed is dat er maar beperkt een beroep
wordt gedaan op ondersteuning vanuit het cluster Zorg, hoop ik dat de drempel wel laag genoeg is en
iedereen wel hulp vraagt als daar behoefte aan is. Vaak blijven mensen te lang doorlopen en proberen
het zelf op te lossen. De ervaring leert dat problemen meestal in een vroeg stadium het makkelijkst
kunnen worden opgelost. Dus als het even niet lukt of tegenzit, praat hierover met anderen en zoek
hulp. Soms is een luisterend oor genoeg of geeft een gebed van een broeder of zuster zoveel rust dat
bergen veranderen in heuvels die makkelijker genomen kunnen worden.
Namens de bedieningsgroep Zorg, Aland Griffioen

Bedieningsgroep Gebed
•

Gebed

Deze bedieningsgroep bestaat niet alleen uit een groep mensen die
enthousiast zijn om te bidden, maar eigenlijk horen wij allemaal tot deze
bedieningsgroep! Als je deel uitmaakt van de zondagse diensten dan ben
je al betrokken. Ook in 2016 is in onze gemeente op veel plaatsen en door vele gebeden. Hieronder
vind je de wat meer ‘publieke’ gelegenheden;
Elke zondagmorgen om 9:00 is er gebeden voor de zieken en andere noden in de gemeente, Ook
voor de raad, zendelingen en het evangelisatie werk in de buurt.
Tijdens de dienst:
In de dienst werd er door de liturg, door de spreker en soms tijdens het opengebed, door leden van de
gemeente, gebeden voor de noden in de wereld, gemeente, zieken en persoonlijk noden.
Ook is er een Gebedsworkshops gegeven tijdens een van de ‘seminar’ diensten.
Na de dienst is er een team ( + een reserve) om met mensen te bidden en na te praten.
Elke 4e zondag in de maand was er de Gemeentelijk bidstond in Ouverture. Deze wordt door
verschillende gemeenteleden geleidt.
Bijzonder is dat we ook in 2016 getuigen mochten zijn hoe God onze gebeden verhoord heeft. Zieken
zijn genezen, mensen zijn na gebed bemoedigd naar huis gegaan.
Gebedsmail: Tijdens 2016 is er bijna 200 keer mailverkeer geweest waarin broers en zussen gebed
vroegen en dit deelden via de mail. Geweldig om te zien hoe de vrijmoedigheid is toegenomen, maar
ook het aantal bidders die hiervoor willen bidden!
Soms hebben we het gevoel dat gebed een zware last is en dat we het vaak niet genoeg of goed
doen. Vandaag werd ik bemoedigd met een tekst:
De hulp van de Geest
Romeinen 8:26,27
26 En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar
behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat Hij namelijk naar de wil van
God voor heiligen pleit.
Wat een zegen dat we niet afhankelijk zijn van onze eigen inspanningen in gebed, maar dat de Heilige
Geest zelfs voor ons bij de Vader bidt en pleit!
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•

Gebedsmail

Wat is er veel te zeggen over gebedsmail!
Toch probeer ik de belangrijkste elementen van gebedsmail te belichten.
Allereerst ervaar ik het als een voorrecht om deze functie binnen de gemeente te mogen doen.
Voor mij is gebed namelijk de motor van ons leven en zeker geldt dit ook voor ons allen als gemeente
met elkaar.
Als ik over de tijd nadenk sinds we begonnen zijn met de gebedsmail, zie ik hoe vaak de mensen die
om gebed gevraagd hebben zo vaak bemoedigd zijn door de vrede die ze van God ervaarden, en ook
vaak gebedsverhoringen meemaakten.
Dat op zich is al bemoedigend voor mij om hier mee door te gaan.
Ook bindt gebed ons samen, en wij mogen ook elke zondagmorgen voordat de dienst begint met een
kleine groep, voorbeden doen voor alle zieken en ouderen van de gemeente, en ook daar ervaren we
weer Zijn zegenende Hand in.
Als u een keer in de gelegenheid bent, aarzel dan niet en kom vooral een keertje meedoen. Het is niet
verplicht maar wel fijn om met broers en zussen samen in gebed er voor elkaar te zijn.

Bedieningsgroep Pastoraat
•

Gemeentezorg

Op het gebied van Pastoraat zijn over het afgelopen seizoen geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

• Seniorenzorg - pastoraat
Vanuit seniorenzorg worden het hele jaar door
een aantal bezoekdames/-heren bezoekjes
afgelegd aan de oudere broeders en zusters die
daar prijs op stellen.
Wij sturen onze senioren bij hun verjaardag of
jubileum een felicitatiegroet. Ook is er een
bloemetje voor de jubilaris en bij een jubileum.
Twee keer per jaar, rond Pasen en Kerst,
organiseren we een gezellige ochtend of middag
voor de senioren. We eten dan ook met elkaar.
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Bedieningsgroep Diaconaat
•

Diaconaat

Zoals in de inleiding bij het cluster ‘Zorg’ genoemd, hebben invloeden buiten de gemeente meer
aandacht gevraagd dan omstandigheden binnen de gemeente. Na de sluiting van het A.Z.C.
(Asielzoekerscentrum) in Alphen aan den Rijn kwam de nasleep daarvan. Doordat asielprocedures
veel langer duurden dan de vluchtelingen hadden ingeschat, was het spaarpotje, opgebracht door de
thuisblijvers, bij veel asielzoekers inmiddels opgebruikt. Door de kerken, aangesloten bij het Diaconaal
Platform Alphen aan den Rijn (DPA), zijn diverse gezinsherenigingen financieel ondersteund. Vanuit
onze gemeente hebben wij ook een bijdrage mogen leveren aan deze gezinsherenigingen. Tijdens de
laatste vergadering van het DPA is een fonds voor hulp bij gezinsherenigingen ingesteld, zodat niet
meer elke keer een inzamelingsactie onder de kerken hoeft te worden gehouden. Nu kunnen de
hulpaanvragen vanuit een centraal punt beoordeeld en begeleid worden.
Het is bijzonder om te zien hoe binnen het DPA-problemen in Alphen aan den Rijn door een groot
deel van de kerken gezamenlijk worden aangepakt en ondersteund.

Mede dankzij het DPA zijn er in
Alphen aan den Rijn de volgende
activiteiten ontstaan:
Het Open Venster (dagopvang
dak- en thuislozen), Stichting
Geldzorg (schuldhulpmaatjes),
De Kerstpakkettenactie (t.b.v. de
zogenoemde ‘minima’), Stichting
Nieuwe Alphenaren (begeleiding
van asielzoekers die een
verblijfsstatus hebben gekregen),
Hulpverlening tijdens Detentie
(ondersteuning van gedetineerden in de Penitentiarie Inrichting Alphen) en De Voedselbank Alphen
aan den Rijn.
Natuurlijk zijn het juist de vrijwilligers bij de betreffende activiteiten die het werk verzetten, maar het
DPA heeft hierbij vaak een belangrijke initiërende- en begeleidende rol gespeeld.
Samen met Dirk Coster hebben we namens onze gemeente hierin een steentje mogen bijdragen.
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Cluster Zending & Evangelisatie
Visie
Onze visie is gestoeld op de tekst die elke week op het podium hangt. ”Samen in Jezus geloven,
samen door Jezus groeien, samen van Jezus getuigen.” Wij zijn met name gericht op het ”samen”
mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Op het gebied van evangelisatie zijn we
merendeels ”doen” gedreven. Evangelisatie is echter een levenshouding: ”Het niet kunnen laten, goed
over Jezus te spreken”. We willen stimuleren dat we het verder vertellen. Of dit nu in Alphen,
Nederland of elders in de wereld is. Verder is belangrijk dat we het bewustzijn in de gemeente
bevorderen, dat we deze opdracht van Jezus zelf hebben gekregen.
Cluster Zending & Evangelisatie

Bedieningsgroep Evangelisatie
•

Pukkie

In het jaar 2016-2017 zagen we een terugloop op de wachtlijst van
Pukkie. Aan het einde hadden we zelfs ruimte over. Dit hopen we
volgend jaar aan te pakken door meer te flyeren en op de
dichtstbijzijnde basisscholen posters op te hangen. Gelukkig
hadden we wel het hele jaar genoeg leiding. We stonden op
sommige dagen zo ruim dat, als er iemand ziek was, er geen
vervanging geregeld hoefde te worden. Dit was en is volgend jaar
ook een heerlijke luxe. Dit jaar ging ons thema over ‘Op vakantie’.
Voor de kinderen en ouders is dit een groot succes gebleken.
Iedereen kreeg aan het eind van het thema een eigen geknutselde
koffer mee naar huis met spullen erin. Volgend jaar gaan we weer het kleurenthema doen. Dit is ook
altijd een groot succes. We kijken dus terug op een goed jaar en gaan weer met veel enthousiasme
het volgende jaar in.
•

Open Huis

Als wij, als medewerkers, over Open Huis praten, worden wij super
enthousiast. Elke dinsdag komen de gasten binnen om een
gesprekje, een spelletje, een kopje koffie + samen te genieten.
Is dat zo bijzonder? Nee, eigenlijk niet, maar wel als de bezoekers
al jarenlang deze gezelligheid zo waarderen dat ze niet zonder
kunnen.
Er ontstaan vriendschappen, vertrouwelijke relaties tussen hen en
ons als teamleden.
Is het dan de bedoeling daar onze tijd en energie in te stoppen? Ja,
want het werkt net zoals zending over de grenzen, maar nu heel dichtbij.
Evangeliseren wij dan? Nee, maar wij hebben ons als doel gesteld geduld te hebben en onze Heer
het werk te laten doen met ons als zijn medewerkers. Nee, niet dingend, maar "wij schamen ons het
Evangelie niet". Als ons de mogelijkheid geboden wordt om te spreken over de liefde van onze Heer
dan benutten wij die kans.
Wij vormen samen een prachtig team dat voor elkaar klaar staat. Zo lang wij het kunnen volhouden,
zullen wij ons inzetten voor dit dankbare werk
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•

Hardlopen&Meer

Voor het vijfde jaar op rij hebben we een cursus Hardlopen&Meer kunnen doen. Hoewel het concept
onveranderd is (introductie in hardlopen en introductie in het evangelie), is het ieder jaar opnieuw
geweldig om een stukje mee te mogen maken van wat God aan het doen is in de levens van
individuele vrouwen.
In 2017 kwamen 10 deelneemsters, waarvan er vijf de Here Jezus (nog) niet persoonlijk kennen. In 12
weken werd er flink getraind onder leiding van drie enthousiaste trainsters. Na elke training werden we
opgewacht door een gastvrouw die ons trakteerde op koffie, thee en/of water en (zelfgebakken)
lekkers. Zittend rondom de tafel mocht ik aan de hand van de verhalen uit de Bijbel uitleggen wie de
Here Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Eind april sloten we de cursus af met een 5 km loop (waarbij
ook enkele echtgenoten mee deden), bloemen en veel lekkers.
We zien uit naar wat God aan het uitwerken is in de levens van deze vrouwen.

•

Bap in de Buurt Lentefestival

Op drie zondagen in mei 2017 zijn we als gemeente aanwezig geweest bij de buren van het Ashram.
Hiervoor is een prachtige flyer gemaakt die we huis aan huis hebben verspreid. Drie zondagen waren
er muzikanten en zangers, veel handjes voor het ontbijt en voor de koffie en thee. Veel bakkers van
lekkers, stroopwafels en pannenkoeken. Er zijn heel veel mooie bloemstukjes gemaakt, fietsen
gerepareerd en gesprekken gevoerd. De kinderen hebben gesprongen en geknutseld, werden
geschminkt en stonden geduldig in de rij voor de ballonnenclown die de meest mooie creaties van
ballonnen kon maken. Er werd gesjouwd met tafels en kraampjes.
Een geluidsinstallatie opgebouwd en vlaggetjes opgehangen.
De tweede zondag was er drama door onze eigen dramagroep en de derde zondag een geweldig
kinderfeest in het gymzaaltje van het Marsdiep.
Wat een voorbereidingen en wat een inzet. Het was heel bijzonder!
We mochten bidden en helpen en praten. Met al onze
verschillende talenten waren we er voor de buurt en voor elkaar.
We hebben mogen zaaien en God heeft alles in Zijn hand om het
te laten groeien zoals Hij het voor ogen heeft.

• Pinksterfeest aan het Meer
Als onderdeel van het zomerspektakel mochten we samen met
negen andere kerken uit Alphen aan den Rijn en omgeving een
openluchtsamenkomst houden op eerste Pinksterdag bij de
Zegerplas. Het werd een prachtig feest waar zo’n 5000 mensen bij
zijn geweest. En die in 2019, maar misschien zelfs al in 2018 een
vervolg gaat krijgen.
De hele dienst is terug te kijken via:
https://youtu.be/5y1KBVaKZTQ
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Cluster Jeugd
Visie
Eén van de belangrijke waarden in BapNoord is: "Wij hebben een kloppend hart voor de jongere
generatie." En dat zie ik terug in ons cluster Jeugd. Of het nu over de crèche, het kinderwerk of het
jeugdwerk gaat: overal zijn enthousiaste mensen die zich met toewijding willen inzetten voor onze
kinderen en jongeren. Ik zie daarom ook uit naar komend seizoen. Een seizoen met een vernieuwde
visie in het jeugdwerk, waarin we ons voor kinderen en jongeren mogen inzetten en ook van hen
mogen leren.
Michel Koekkoek, clusterleider Jeugd

•

Crèche (kinderen 0 – 4 jaar)

Afgelopen jaar hebben we als crèche-leiding weer
genoten van alle kleine kinderen in onze gemeente.
De kleinsten hebben we verwend met aandacht. Met
de peuters hebben we gespeeld, gezongen, gelezen,
geknutseld en over Jezus verteld dat Hij van ze houdt
en voor ze wil zorgen.
Het was een gezegend jaar met voldoende leiding.
Bianca Griffioen is een hele lang tijd bedieningsleider
van de crèche geweest. Elke Zoutman heeft het stokje
van haar overgenomen.
•

Kinderwerk, Alpha-kids basisschool
(kinderen 4 – 12 jaar)

We zijn dankbaar dat we de kinderen van BapNoord met een team van 50 kinderwerkers elke zondag
meer hebben mogen leren over wie God is!
Elke zondag was er zondagsschool, verzorgd door een team enthousiaste leiding. Per ochtend komen
er zo'n 30 kinderen, verdeelt over vier groepen. Tijdens de zondagsschool werd gebruik gemaakt van
de methode 'Vertel het maar'; verhalen en verwerkingen speciaal voor de zondagsschool geschreven.
De verhalen sluiten wekelijks op elkaar aan en zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Elke derde zondag van de maand was het kinderdienst. Dan zijn alle kinderen bij elkaar in één groep
en wordt er geknutseld, gespeeld,
gezongen, een Bijbeltekst aangeleerd,
een verhaal verteld en nog veel meer
om de groep samen te binden en te
leren over Jezus/ God. Dit jaar hebben
we gewerkt met het thema 'Boek
zonder woorden'. Het evangelie werd
hierbij behandeld aan de hand van
verschillende kleuren. Vaak komen er
rond de 50 kinderen en daarvan zijn er
5-10 gastkinderen.
Op 19 maart kwam de Vliegende
Speeldoos. Zij studeerden met zo'n 90
kinderen een musical in gebaseerd op
het Bijbelverhaal 'Esther' in. Er deden
ruim 30 gastkinderen mee.
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Bedieningsgroep Jeugdwerk (jeugd 12 – 20 jaar)
Afgelopen seizoen hebben we met ruim 40 tieners opgetrokken in het jeugdwerk. Elke twee weken
kwamen de clubs bij elkaar: The Alpha Team, Club ONE, Grace Girls en Rock Steady. Op de avonden
stond gezelligheid en groeien in geloof centraal.
Naast het clubwerk zijn er verschillende activiteiten geweest. Het seizoen zijn we gestart met het 4U
weekend. Het thema was Adventure of a Lifetime. In januari hadden we ons nieuwjaarsfeest. Het
thema was: proud to be fout. Het was een avond vol met gezelligheid, lekker eten, goede muziek
(Dj’s), karaoke, foute kleding, tafeltennis, de fotohoek en meer! In maart zijn we met z’n allen gaan
laser gamen in Utrecht. Het was een gezellige avond die we in stijl hebben afgesloten bij de
McDonalds.
We hebben dit seizoen vier keer een Browse en één keer een Light house jeugddienst gehad.
Bijzondere diensten die we samen met jongeren hebben voorbereid. Zo waren het echt diensten voor
en door jongeren. En hebben we in de diensten God gezocht en zijn we uitgedaagd in ons
geloofsleven.
Met het jeugdwerkteam zijn we ook regelmatig bij elkaar gekomen. In mei hebben we een
teambuildingsdag gehad. Marieke Treffers nam ons mee in de theorie van Management Drives. En
hebben we dat tijdens een Prison Island in de praktijk gebracht. Een leerzame dag waar we nog veel
aan hebben voor onze samenwerking.
Ook hebben afgelopen seizoen een
ouderavond georganiseerd.
Zo konden we aan ouders laten zien
wat we in het jeugdwerk doen. Maar
ook met ouders in gesprek: wat zijn
de onderlinge verwachtingen in
geloofsopvoeding en hoe kunnen we
daar als jeugdwerk zo goed mogelijk
bij aansluiten?
Tot slot hebben we afgelopen seizoen
nagedacht over onze nieuwe visie in
het jeugdwerk. Hieruit zijn allerlei
nieuwe plannen gekomen: Clans,
Leap of Faith, Deeper en WOPPER.
Meer over deze nieuwe plannen
weten? Neem dan eens een kijkje op
www.bapnoord.nl.
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Cluster Ondersteuning
Visie
De visie van cluster Ondersteuning is: wat nodig is faciliteren voor een goed verloop van de zondagse
diensten en overige activiteiten binnen de gemeente. Voorwaarden scheppen om als gemeente met
elkaar samen te kunnen werken aan het bouwen van één gemeente! Een gemeente tot eer van God.
Waar we elkaar mogen ontmoeten tijdens de zondagse diensten maar om ook buiten de diensten
elkaar tot een hand en tot een voet te kunnen zijn.
Jennifer van Halen, clusterleider Ondersteuning

•

Ondersteuning

Als cluster Ondersteuner doen we letterlijk wat er staat. Namelijk de activiteiten in de gemeente en de
kerkdiensten ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende terreinen. Veel gemeenteleden zijn binnen
dit cluster actief en dat varieert van het beheer van het Ashram en Ouverture tot alle taken die rondom
de diensten plaatsvinden. Dat begint al bij binnenkomst als je wordt verwelkomt door een gastvrouw of
– heer. Je krijgt een mededelingenblad (daar heeft ook iemand aan zitten werken) en vervolgens tref
je de al klaargezette stoelen aan. Daar zijn de kosters en stoelen klaarzetters die morgen al een
poosje mee bezig geweest. Achter de schermen staat de koffie al te pruttelen en staan de bekertjes
hiervoor in rijen opgesteld. Er zit iemand achter de mengtafel om het geluid te regelen en de beamer
wordt bemenst.
Eén keer maand krijgen wij het gemeentenieuws waaraan veel gemeenteleden hun bijdrage aan
hebben geleverd. En op de achtergrond, wat bijna niemand ziet maar wel heel veel werk is, de
financiële administratie van de gemeente die bijgehouden wordt en alle taken die bij de
ledenregistratie en het kerkelijk bureau komen kijken. Elke zondag staat er trouw een bloemetje klaar
voor een gemeentelid. De website die onmisbaar is voor ons als gemeente zelf en voor de gasten die
onze gemeente willen bezoeken. Maar ook het agendabeheer van de gemeente. Ook daar wordt veel
werk verzet. Als je je verjaardag mag vieren krijg je een kaartje van de gemeente.
Bij bijzondere diensten staat het fototeam in de startblokken klaar om het vast te leggen En dan
hebben we het nog niet eens over alle mensen op het podium, die niet onder cluster Ondersteuning
vallen. We zijn dankbaar voor de trouwe inzet van al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat we de
zondagse diensten kunnen vieren. Ze vormen allemaal een schakeltje in het geheel en de schakeltjes
kunnen niet zonder elkaar. Haal er één schakeltje tussenuit en de boel begint te haperen of komt stil
te liggen. Als cluster Ondersteuning doen we dus wat er mee bedoeld wordt. Ervoor zorgen dat we
kunnen ‘Ondersteunen’!
•

Beheer Ashram en kosters

Dit is m’n eerste volledige jaar, dat ik me met het Beheer Ashram
bezighoud. Zoals het nu gaat heb ik er lol in en wel om verschillende
redenen. Ik zie een grote saamhorigheid bij de kosters en
zaalinrichters. De bezetting is nu voldoende, maar toen dit nog niet
het geval was, heeft dit me behoorlijk beziggehouden. Verzoeken om
diensten te ruilen, worden altijd onderling geregeld.
Een klein inkijkje hoe de zondag van 8:30 tot 13:00 uur verloopt. Om 8:30 uur haast één van de
kosters zich om de benodigde ruimten te openen. Zodat de muziekgroep en de mensen van geluid en
de beamer kunnen opbouwen. De kosters moeten net even daarvoor het podium voor elkaar hebben,
anders kan Leo kabels blijven solderen. Niet veel later arriveert de koffiegroep. De groep van de
Browse, de leiding van de kinderdienst of de zondagsschool starten op. Een groot gedeelte van de
opbergruimte moet leeg. Eerst maar eens de grote stukken uitruimen. Dan kan de leiding van de
crèche ook bij de spullen. Ook het avondmaal moet nog geregeld worden. De zaalinrichters hebben
om 9:15 uur al een mooi deel van de werkzaamheden erop zitten Na de dienst zijn de kosters als het
meezit nog ca 1,5 uur bezig, voordat alles weer is volgens afspraak met het Ashram. Niet zelden ziet
het er dan beter uit, dan bij binnenkomst ☺.
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De contacten met het Ashram zijn goed. Geregeld heb ik mailverkeer met de leiding van de keuken en
kantine. En eens in de zoveel maanden spreek ik af met de hoofdconciërge om een aantal zaken door
te nemen.
Op 21 maart 2017 hebben we met nagenoeg alle kosters een overleg gehad in Ouverture. Dit overleg
heeft als doel, het soepel laten verlopen van onze werkzaamheden. Waar we tegenaan lopen en hoe
we situaties kunnen verbeteren.
•

Beheer Ouverture

Als beheerder ben ik erg dankbaar dat we mensen in de gemeente hebben die zich inzetten voor de
Ouverture.
Allereerst wil ik Jennifer van Halen bedanken, die me altijd met raad en daad bijstaat.
Het schoonmaakteam (Arie Vreeken, Tineke Kok, Ilonka Bell, Hanneke Zwart, Piet en Els Dijk, Bert en
Corrie Kuijl, Nanda van Houten, Gitta Verburg, Bianca Griffioen, Piet van Greuningen, Ingrid van
Dolder en Janet de Zeeuw) die er iedere week weer voor zorgen dat Ouverture er netjes uitziet.
En sinds een paar maanden hebben we weer een klusjesman in de persoon van Huib Klerks, die zich
erg inzet voor de Ouverture.
Het afgelopen seizoen zijn er wat klusjes opgepakt zoals het onderhoud van de vloer in de Ouverture,
brandweer controle en klein onderhoud.
Een aantal betalende huurders hebben Ouverture verlaten, en er zijn weer een nieuwe betalende
huurders bij gekomen die Ouverture incidenteel huren.
Verder merk ik dat de Ouverture steeds meer door de gemeente zelf gebruikt wordt en daar ben ik erg
blij mee, want dat is waar "ons gebouw” Ouverture bestemd voor is.
•

Koffieteams

Vanuit het koffieteam kan gemeld worden dat ook dit jaar met
het nodige enthousiasme invulling is gegeven aan het
koffiegebeuren. Naast de reguliere zondagen waren er ook de
bijzondere diensten waarbij er voldoende enthousiasme was
om de handen extra uit de mouwen te steken.
Ook bij het Lentefeest van Bap in de Buurt waren er voldoende
vrijwilligers om alles goed te laten verlopen. Door verloop is er
wel een beroep gedaan voor uitbreiding van het koffieteam
maar daar is maar één reactie op gekomen en is voor de
komende tijd zeker een aandachtspunt.

•

Maandblad - Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws komt tien keer per jaar uit. Rond de kersttijd en in de zomermaanden komt er
een dubbeldik nummer uit. Vanaf eind 2015 moesten we op zoek naar een nieuwe drukkerij. Die is
gevonden in de vorm van www.kerkelijkdrukwerk.nl. Vanaf januari 2016 wordt het gemeentenieuws
door hen gedrukt en tot onze grote tevredenheid.
Het gemeentenieuws-team heeft afscheid genomen van Arjen Stroo. De vacature is opgevuld door
Roswitha van Bijlert voor de interviews. Samen met Saskia Kok, Carla van Vliet, en Dorien van
Engelenburg vormen zij het redactieteam terwijl Willem Troost voor de foto’s zorgt. Wilma Collins
verzorgt de opmaak van het gemeentenieuws. In 2016 zijn we verder gegaan met de
vaste rubrieken, tevens zijn er een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd. De
redactieleden verzorgen ieder een aantal eigen rubrieken, die dan ook weer
verdeeld worden om te worden geredigeerd. We vergaderen twee keer per jaar om
te overleggen over de rubrieken die aan bod komen. We houden elkaar ook scherp
wat betreft de invulling en verzorging van het gemeentenieuws.
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Het gemeentenieuws wordt zodra hij klaar is ook op de website gezet zodat ook de zendelingen mee
kunnen lezen over het wel en wee in de gemeente. Uiteraard ook voor mensen die de
gemeentewebsite bezoeken. We zijn een enthousiast team en vinden het leuk om iedere maand weer
een mooi verzorgd blad uit te brengen over het reilen en zeilen van de gemeente met een gevarieerd
aanbod van stukken.
Namens de bedieningsgroep Maandblad, Wilma Collins

•

Website

De website is dit jaar met een team van drie personen
verder gebouwd en 'klaar'. Eigenlijk klinkt dat een beetje
raar, want een website is nooit helemaal klaar. Wekelijks
wordt de website bijgewerkt en wordt de software
geüpdatet en gaandeweg moeten er nog wat puntjes
verbeterd worden.
Uiteindelijk zijn we blij met het resultaat, want deze website
wordt zowel op een computer, tablet of telefoon goed
weergegeven.
Een belangrijk punt wat nog aangepakt gaat worden is de
beveiliging. Een beveiligde verbinding (met een groen
slotje) is wel zo veilig en helpt hackers buiten te houden.
•

Kerkelijk Bureau

Samenstelling
Leden
Aspirant leden
Vrienden
Kinderen
Overig
Totaal

31 juli 2016
222
36
48
174
4
484

31 juli 2017
216
35
44
167
10
472

Getrouwd
1 stel
Geboren
5 kinderen
Opgedragen
10 kinderen
Gedoopt
3 mensen
Nieuwe leden
6 mensen
Nieuwe aspirant leden
4 mensen
Nieuwe kinderen door (A)L ouders
5 kinderen
Overleden
1 mens
Gemeente verlaten
20 mensen
Gemeente verlaten met hun ouders
17 kinderen
Bij ‘gemeente verlaten’ zijn drie mensen meegeteld wiens
status veranderd is.
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Externe Kerkelijke Relaties
• ABC
In maart was de leidersconferentie van de ABC, waar Arno en Dorien van Engelenburg dit jaar naar
toe zijn geweest. Een mooie conferentie van opbouw en ontmoeting. Dit jaar waren ook de
voorgangers van de Unie gemeenten uitgenodigd en er was een stevige vertegenwoordiging
aanwezig. Ook hebben we in Aalsmeer onze tweede ABC-regio dag gehouden. Waren we vorig jaar
met twee BapNoorders, die jaar waren we er met zes personen.
• Raad van Kerken Alphen aan den Rijn
Als BapNoord zijn we aangesloten bij de lokale raad van Kerken. Arno mocht er dit jaar iets vertellen
over zijn pelgrimsreis naar Santiago de Compostella.
• Voorgangersontbijt
Drie keer zijn de voorgangers van de verschillende kerken bij elkaar geweest om te ontbijten en te
overleggen. Afgelopen mei was het bij ‘ons’ in Ouverture.
• Geestelijke Verzorging Alphen
Na het schietincident in de Ridderhof is Geestelijke Verzorging Alphen (G.V.A.) opgericht. Predikanten
die in Alphen aan de Rijn wonen en willen participeren hebben tweemaal per jaar twee weken de
G.V.A.-telefoon, die gebeld kan worden door mensen in nood en bij calamiteiten. Arno heeft ook dit
jaar hierin meegedraaid.
• Platform samenleving en religie
Twee keer per jaar is er overleg tussen predikanten en de gemeentelijke overheid. Waarbij de
gemeenten en de kerken elkaar op de hoogte houden van allerlei ontwikkelingen
• Wijkgericht werken/ netwerkbijeenkomst Ridderbuurt
Vanuit huisartsenpraktijk Prelude wordt dit netwerk opgebouwd. Zorgverleners, in de breedste zin van
het woord, komen drie keer per jaar bij elkaar en presenteren hun activiteiten en hebben vervolgens
gelegenheid om nader kennis te maken.

Jaarverslag 2016-2017

22

