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JAARVERSLAG 2017  
 

Inleiding. 

Terugkijkend op alle activiteiten die in 2017 in onze gemeente hebben plaatsgevonden komt een 

passend lied naar voren: “Maak ons tot een stralend licht, een stralend licht voor de volken om 

ons heen”. Dit lied is zeker ook passend voor onze gemeente. De Vrije Evangelische Gemeente 

Oldebroek is een stabiele gemeente, waar aandacht is voor de leden en vrienden van deze 

gemeente. Maar die ook aandacht heeft voor de mensen om hen heen. Dit zie je o.a. terug in de 

zendelingen die uitgezonden zijn, de activiteiten van DOEK, de boodschappenpakkettenactie, 

website “Eerlijk over God”, enz. Zo wordt het stralende licht van onze Here Jezus via allerlei 

kanalen de wereld ingestuurd en zichtbaar gemaakt voor de mensen om ons heen. 

 

ACTIVITEITEN  
 

Diensten. 

In 2017 zijn rondom de diensten geen grote veranderingen doorgevoerd. In een tweetal diensten 

op zondagavond was er sprake van een vrije invulling. De ene dienst was een “getuigenissendienst” 

en de andere een “voorbedendienst”. Met name deze laatste was “bij wijze van proef”. De beide 

voorgangers waren bij deze dienst aanwezig om niet alleen voor, maar ook met zieken te bidden. 

Er zal in 2018 nog zo’n dienst gehouden worden, waarna geëvalueerd zal worden of er mee door 

gegaan wordt. 

Tussen de eerste dienst op zondag 1 januari en de laatste dienst op zondag 31 december zijn 

weer een groot aantal diensten gehouden. Er waren niet alleen reguliere diensten, maar ook 

diensten met een specifiek karakter, zoals doopdiensten, diensten voor school, kerk en gezin, 

Israëlzondag, evangelisatiezondag, zangdiensten, gezinsdiensten en avondmaaldiensten. Ook 

werden diensten voorbereid en georganiseerd door commissies. Er was dan sprake van 

Maranatha-diensten, of zomeravonddiensten, of diensten voor mensen met een verstandelijke 

beperking, of diensten voor doven en slechthorenden. In al deze diensten werd de Bijbel geopend 

en gezongen onder begeleiding van het orgel, een combo of een koperensemble. 

Traditiegetrouw is op 2e pinksterdag een zangdienst gehouden bij Kwekerij Hoekert. Aansluitend 

vond er een markt plaats voor “DOEK”. 

Ook is er medewerking verleend aan diensten in de Goede Herderkerk (scholendienst Biddag en 

dankdag) en aan de gemeenschappelijke dienst met Geloofsgemeenschap Luctor en Geref. Kerk. 

 

De belijdeniszondag was dit jaar op 9 april. Toen hebbe 11 personen in het openbaar belijdenis 

van hun geloof afgelegd: voor de Heer en voor de gemeente. ’s Morgens de belijdenisdienst en ’s 

avonds stond de dienst in het teken van getuigenissen. In verband met herstel van een operatie 

hebben 2 mensen later (4 juni) belijdenis van hun geloof afgelegd. 

 

Gebed.  

In de week van 2 tot en met 7 januari werd de jaarlijkse week der gebeden gehouden. Bij 

verschillende mensen thuis en ook in ons kerkgebouw werd samengekomen om te lezen uit de 

bijbel, samen te zingen, een korte overdenking te houden en samen te bidden. De jeugd heeft op 

13 januari een gebedsavond in het kerkgebouw gehouden. Zo zijn jong en oud betrokken bij één 

van de artikelen uit ons reglement: het gemeenschappelijk gebed, de kurk waar de gemeente op 

drijft. 

 

Conferentie. 

Van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 februari is de jaarlijkse Maranatha-conferentie 

gehouden. Bij deze jaarlijkse conferentie ligt het accent op de wederkomst van Christus. 

Hoofdthema was: “Eens zal op de Grote Morgen”. 
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In de middagdiensten verzorgde br. G. Tomassen de prediking. Hij sprak over de verwachting van 

Daniël (middag 1), Petrus (middag 2) en Paulus (middag 3). 

De avond werden verzorgd door: 

1. br. J. Brunt.   Thema: De komst van het Koninkrijk van God (Lukas 17: 20-37); 

2. br. M. Penning  Thema: De wijze en de dwaze meisjes (Mattheus 25: 1-13); 

3. ds. Niemeijer  Thema: Het oordeel van de Zoon (Johannes 5: 19-30) 

Muzikale medewerking was er van “Ailanthus” uit Wezep, Gemeentekoor “Een nieuw lied” en “Chr. 

Mannenkoor” uit Dronten. 

 

Beginselcursus, Gemeentelijke Bijbelstudie, Kairos en vaardighedentoerusting. 

In maart (14 en 21) en oktober (10 en 24) werd de beginselcursus gegeven. Deze cursus is 

bedoeld voor mensen die lid of vriend van de gemeente willen worden. Op twee avonden wordt de 

identiteit en de historie van de Vrije Evangelische Gemeenten en van onze gemeente behandeld. 

Enkele tientallen personen hebben deze cursus gevolgd. 

 

De gemeentelijke Bijbelstudie is in 2017 minder vaak gehouden dan in de jaren ervoor. Daarvoor i 

zijn de gezamenlijke Bijbelstudies met Luctor in de plaats gekomen. In totaal was er 10 keer de 

mogelijkheid om Bijbelstudie te volgen. 

Ook zijn er nog 3 vaardigheden- en toerustingsavonden gehouden. 

  

Activiteiten in de wijk. 

Traditionele wijkavonden, waarbij alle leden en vrienden uit de betreffende wijk uitgenodigd 

worden voor een bijeenkomst in ons kerkgebouw worden niet meer gehouden. In plaats daarvan 

wordt op locatie een activiteit georganiseerd, veelal in combinatie met een bbq. Op deze manier 

werd de onderlinge band versterkt.  

 

Zendingscommissie, Coördinatieteam Evangelisatie, De Oost Europa Kommissie en jeugdwerk. 

Ook in 2017 hebben verschillende commissies een groot aantal activiteiten georganiseerd. Nieuw 

was dit jaar de Sing-in op het terrein van de motorcross op “t Loo. Ook is het jeugdwerk onder 

de loep genomen en is er een nieuwe opzet voor de jeugd die De commissies die verantwoordelijk 

zijn voor zending, evangelisatie, DOEK en het jeugdwerk hebben ook in 2017 niet stilgezeten. 

Zowel in enkele diensten in onze eigen gemeente, als op Landgoed ’t Loo en tijdens 

openluchtdiensten is het Evangelie onder de aandacht gebracht. Leden van DOEK zijn afgereisd 

naar Oost Europa om hulp te verlenen. Ook de jeugd heeft aandacht gekregen middels 

zondagschool, (mini)-Vejo, enz. De vele activiteiten van deze commissies zijn in separate 

verslagen opgenomen, waarnaar graag verwezen wordt. 

 

Vrouwengespreksgroep Kades, Vrouwencontact en Mannengroep Bähler. 

Met uitzondering van de zomermaanden komen Vrouwengespreksgroep Kades en Vrouwencontact 

bij elkaar. Meestal wordt een spreker uitgenodigd en worden uiteenlopende onderwerpen 

behandeld. De bezoekers ervaren veel zegen naar aanleiding van de avonden en gunnen dat 

andere gemeenteleden ook: voel u vrij om ook één van de avonden te bezoeken. 

Helaas is door een gebrek aan belangstelling een einde gekomen aan Mannengroep Bähler.  

 

Meeleven, Interkerkelijk Ouderwerk Oldebroek 

De senioren vormen een belangrijk deel van onze gemeente. Verschillende bezoekdames en  

-heren zetten zich in om aandacht aan de senioren te geven. Ook is weer de jaarlijkse gezellige 

middag voor de oudere gemeenteleden georganiseerd met aan het eind van de middag een 

gezamenlijke broodmaaltijd.  

 



 

  

 

Bijlage 7 

Zorgdiaconaat. 

De diaconie houdt zich bezig met het zorgdiaconaat. De VEG Oldebroek heeft zich aangesloten 

bij het DPGO (Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek). De diaconie en de werkgroep financieel 

maatschappelijke ondersteuning bezoeken de bijeenkomsten van dit platform en doen in het 

maandblad verslag van de voortgang, 

 

Werkgroep financieel maatschappelijke ondersteuning. 

Inhoudelijk kunnen we over de activiteiten van deze werkgroep geen mededelingen doen. Maar 

samen met de diaconie wordt daar waar nodig hulp geboden door advies of financiële 

ondersteuning. 

 

Israël. 

Israël neemt een belangrijke plaats in onze gemeente in. We hebben een werkgroep met de naam 

Chaverim (wat betekend vrienden) die op allerlei manieren betrokken is bij het uitdragen van 

Israël binnen de gemeente. Dit jaar is in samenwerking met deze werkgroep een reis naar 

Auschwitz georganiseerd. Van 18 tot en met 21 oktober heeft een groep van bijna 50 personen 

een bijzondere reis meegemaakt naar een plek die historisch heel veel betekend heeft. 

 

Wandelgroep. 

De VEG Oldebroek heeft een wandelgroep van ongeveer 50 deelnemers die verschillende paden 

(Pieterpad, Marskramerpad, Zuiderzeepad) gelopen hebben. Dit jaar was het WaterReijkpad aan 

de beurt. Na de wandeling wordt afgesloten met een betaalbare warme maaltijd bij de kerk die 

verzorgd wordt door mensen die dat op hun beurt weer doen voor zending of andere goede 

doelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

 

Overige activiteiten. 

- Dinsdag 17 januari is samen met Luctor een avond voor Thuis Front Comités (TFC) en 

zendelingen gehouden in het gebouw van Luctor. Doel van deze avond was om het belang van 

een TFC te benadrukken en was er ruimte voor het stellen van vragen en van elkaar te leren; 

- Zaterdag 4 februari heeft DOEK een stamppottenbuffet georganiseerd om de financiën van 

DOEK op orde te houden; 

- Op 20 februari heeft ds. S. van de Velde een avond geleidt voor familie van mensen met 

(meervoudig) verstandelijke beperking; 

- Op donderdag 20 april is de 64e zangersdag voor koren uit Vrije Evangelische Gemeenten in 

Oldebroek gehouden. Ons koor “Een Nieuw Lied” was gastheer/gastvrouw; 

- Op vrijdag 21 april de jeugd een Italiaans buffet georganiseerd voor Margriet en Temjen en 

hun kinderen; 

- Op zaterdag 22 april was de mogelijkheid een rondleiding te krijgen door oud joods 

Amsterdam onder leiding van een gids van de stichting “Tot Heil des Volks”; 

- De jeugd heeft op zaterdag 13 mei de mogelijkheid geboden om de auto te laten wassen. 

Tevens kon er fruit gekocht worden; 

- Van 14 tot en met 24 juli heeft DOEK een jongerenreis naar Roemenië georganiseerd; 

- In Oldebroek heeft van 15 tot en met 17 augustus weer de vakantiebijbelweek en tienernacht 

plaatsgevonden; 

- Op zaterdag 2 september heeft de gemeentedag plaatsgevonden. Ook heeft de kerkenraad op 

deze dag een bezinning gehouden. De dag werd gezamenlijk afgesloten met een bbq. 

- Zaterdag 11 november stond in het teken van workshops en een gezamenlijke maaltijd. De 

gevraagde financiële bijdrage kwam ten bate van de zendingskas; 

- Op zaterdag 2 december was er weer “Kerst op het plein”: de markt, waarvan de opbrengst 

bestemd is voor de zendingswerkers; 

- De ouderen en eenzame mensen is gezellige avond met een 4-gangen diner aangeboden op 

vrijdag 15 december; 
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- De LOCO-commissie verzorgde op een aantal zondagen weer uitzendingen van kerkdiensten en 

muzikale en informatieve programma’s. De commissie was ook op zoek naar mensen die de 

commissie (o.a. presentator) wil versterken. 

 

BESTUURSZAKEN. 

 

Kerkenraad. 

Als gehele kerkenraad wordt er maandelijks vergaderd. Daarnaast is er maandelijks nog een 

vergadering van de kleine kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie. In 2017 zijn een aantal 

vacatures ingevuld, waardoor er aan het eind van het jaar nog maar één is voor wijkouderling. 

De kerkenraad heeft gemeend veel aandacht te moeten schenken aan onze jeugd. Daarover is de 

gemeente geïnformeerd en er is ook in de persoon van Artur Wieringa iemand in dienst genomen 

om “de kar te gaan trekken”. De eerste groep is na de zomer gestart in de nieuwe opzet en de 

reacties van zowel de jeugd als de ouders zijn positief. 

Het wijkgericht pastoraat heeft een andere naam gekregen, namelijk huisgroepen. De weg van 

geleidelijkheid zal worden bewandeld en per wijk wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en 

hoe snel het opgezet kan worden. Redenen om het op te starten zijn dat we een grote gemeente 

zijn en dat met huisgroepen de betrokkenheid vergroot kan worden. De doelen zijn ontmoeting, 

Bijbelstudie, als groep iets ondernemen, omzien naar zieken, ruimte voor gebed. Het is aan iedere 

kring/huisgroep vrij om hier invulling aan te geven. De wijkouderlingen zullen op zoek gaan naar 

coördinatoren die huisgroepleiders en deelnemers benaderen. 

 

In 2017 zijn een aantal belangrijke ter stemming aan de leden voorgelegd: 

- Na een lange periode van voorbereiding heeft de ledenvergadering gestemd over het voorstel 

van renovatie van het orgel. Dit voorstel heeft een meerderheid van stemmen gekregen en de 

orgelcommissie gaat nu een verdere invulling geven aan het voorstel. 

- De ledenvergadering heeft met meerderheid aangegeven in te stemmen met aankoop van het 

pand “van Asselt”. Vervolgstap is dat een aankoopcommissie samengesteld gaat worden en dat 

de randvoorwaarden beschreven gaan worden.  

- Ook heeft de ledenvergadering ingestemd met een wijziging van het huishoudelijk reglement. 

Dit geeft de kerkenraad de mogelijkheid om voor moeilijk in te vullen vacatures sneller te 

handelen en 1 kandidaat in plaats van 2 kandidaten voor te dragen ter stemming door de 

ledenvergadering. 

 

In 2017 zijn 4 extra ledenvergaderingen gehouden: 

- zondag 22 januari 

- maandag 15 mei 

- zondag 10 september 

- maandag 20 november  

Deze extra ledenvergaderingen stonden in het teken van verkiezingen voor ouderlingen of 

diakenen. Ook is er een voorstel gedaan om het reglement te wijzigen en een voorstel om het 

pand “van Asselt” aan te kopen. 
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Enkele cijfers. 

Het ledenaantal steeg van 674 naar 690. In het afgelopen jaar deden 13 mensen belijdenis van 

hun geloof. Er zijn 16 kinderen ingeschreven die in 2017 geboren zijn. In totaal zijn 12 kinderen 

gedoopt. In 2017 zijn 17 personen overleden die in de oudejaarsdienst zijn herdacht: 

6 januari  Aalt Veldhoen    85 jaar 

25 januari Gerrit Flier    89 jaar 

13 februari Hendrik van der Molen   87 jaar 

3 maart Eibert Bultman    70 jaar 

31 maart Greet Eghuizen-Posthuma  76 jaar 

21 april  Driesje van Hooren-van de Weide 77 jaar 

11 juni  Anneke de Heer   92 jaar 

21 juni  Willem van Egteren   75 jaar 

23 juni  Jacob Kroes    71 jaar 

1 juli  Bertha Kanis-van Nes   88 jaar 

10 juli  Drikus Flier    89 jaar 

14 augustus Dirkje Spronk-Franken  98 jaar 

7 oktober Aartje Docter-van Olst  96 jaar 

8 oktober Jolanda Dekker-Kolkman  46 jaar 

18 oktober Jaap Buning    65 jaar 

28 november Janny van Putten-van ‘t Hul  65 jaar 

10 december Evert Jan Hulzebosch   83 jaar 

 

TOT SLOT. 

Ieder maandblad begint met “Hartig & Gekruid” en vertrouwd één van de voorgangers zijn 

gedachten aan het papier toe. Logische titel als je kijkt naar hun achternamen. Maar ook 

inspirerend voor mensen die iets willen organiseren. Want met hartig & gekruid denk je ook aan 

eten. En dat was er in 2017 weer volop: na afloop van de wandeling van de wandelgroep, het 

stamppottenbuffet, wijkactiviteit met bbq, Italiaans buffet, gemeentedag met bbq, 4-gangen 

diner.  

In de bijbel wordt ook geregeld gesproken over eten of maaltijd. Als er een offer gebracht werd 

bijvoorbeeld. En natuurlijk het avondmaal. Maar ook toen de verloren zoon weer thuis kwam. Bij 

verschillende gelegenheden dus een veelzijdig middel om mensen bij elkaar te brengen. En dat is 

een mooie brug naar de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek: een veelzijdige groep 

mensen die mensen bij elkaar brengt op velerlei manieren met als grote doel mensen bij God te 

brengen en Zijn Naam groot te maken. 

 


