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JAARVERSLAG 2018  
 
Inleiding. 
 
Bij het samenstellen van dit jaaroverzicht en het nalezen van alle activiteiten die in 2018 in onze 
gemeente hebben plaatsgevonden wordt pas echt duidelijk dat er ook afgelopen jaar weer veel 
werk is verzet. We mogen dankbaar zijn voor zoveel vrienden en leden die zich binnen diverse 
commissies inzetten, maar ook voor alle talenten die elke zondag rondom de diensten worden 
ingezet op allerlei gebied. Onlangs werd er in een van de jeugddiensten gesproken over 
“verwevenheid” en dat we van vele losse eindjes een sterk geweven stof kunnen maken. En zo is 
het ook binnen onze gemeente, door samen onze talenten in te zetten, maar ook door aandacht te 
hebben voor de ander worden we uiteindelijk een sterk geheel. Vanuit die basis kunnen en mogen 
we uiteindelijk de grootheid van God nog meer zichtbaar maken in de wereld om ons heen. 
 
ACTIVITEITEN  
 
Diensten. 
In 2018 hebben we wekelijks weer onze ochtend, middag en avonddiensten mogen houden. Wat 
opvalt is de veelzijdigheid van de diensten, we mogen als gemeente een plek zijn waar iedereen 
zich thuis voelt. Rondom de diensten zijn geen grote veranderingen doorgevoerd. Wel zijn met 
ingang van september 2018 de middagdiensten verplaatst naar de avond. Deze wijziging geldt 
voor de Avondmaalsdiensten en de overige middagdiensten. Uitzondering hierop zijn de 
doopdiensten, de aangepaste diensten en de middagdienst van de zendingszondag. Deze blijven 
gehandhaafd op 14.30 uur. In de maanden juli en augustus zijn er op zondagochtend weer 
zomerkinderdiensten gehouden. In een tweetal diensten op zondagavond werd de invulling 
verzorgd door het combo. Er zijn afgelopen jaar 2 “voorbedediensten” gehouden. Beide 
voorgangers waren bij deze dienst aanwezig om niet alleen voor, maar ook met zieken te bidden. 
Ook waren er dit jaar 2 “ooggetuigendienst” verzorgd door het dramateam Zout en Peper. In de 
zomer werden weer de zomeravonddiensten gehouden en 2 keer een openluchtdienst.  
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, zomeravonddiensten, 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 waarbij de opbrengst bestemd was voor de activiteiten van “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 25 maart. Toen hebben 4 personen in het openbaar belijdenis 
van hun geloof afgelegd: voor de Heer en voor de gemeente. ’s Morgens was de belijdenisdienst 
en ’s avonds stond de dienst in het teken van getuigenissen. 
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Gebed.  
In de week van 8 tot en met 13 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 
12 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 20 tot en met donderdag 22 februari is de jaarlijkse Maranatha-conferentie 
gehouden. Bij deze jaarlijkse conferentie ligt het accent op de wederkomst van Christus. 
Hoofdthema was: “Als de Heiland zal verschijnen”. 
In de middagdiensten verzorgde Prof. Dr. W. Ouweneel de prediking. Hij sprak alle 3 de 
middagdiensten over het volk Israël, (n.a.v. Romeinen 9, 10 en 11). 
De avonddiensten werden verzorgd door: 

1. Ds. Niemeijer.   Thema: De dag van Christus (Fil:1 1-10); 
2. br. J. Brunt  Thema: De verschijning van Christus (2 Tim. 4: 1-8) 
3. Br. M. Penning  Thema: De overwinning van Christus (1 Kor 15 50-58) 

Muzikale medewerking was er van “The Spirit” uit Doornspijk, Gemeentekoor “Een nieuw lied” en 
het “Veluws Mannenensemble”. 
 
Beginselcursus, Gemeentelijke Bijbelstudie, Kairos en vaardighedentoerusting. 
In maart (13 en 20) en oktober (9 en 16) 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. 
Het afgelopen seizoen hebben we gemeentelijke Bijbelstudies weer samen met Luctor gehouden. 
De studies werden gehouden in Luctor. Thema dit seizoen was: Markante personen in de Bijbel 
In oktober en november werd er in ons kerkgebouw een Kaïroscursus georganiseerd. 
 
Activiteiten in de wijk. 
In de wijken zijn afgelopen jaar de eerste huiskringen opgestart, samen met leden en vrienden 
uit de wijk worden er diverse activiteiten georganiseerd om de onderlinge betrokkenheid te 
vergroten. Omzien naar elkaar is ook een belangrijk onderdeel van samen gemeente zijn.  
Ook is er in veel wijken op locatie een activiteit georganiseerd, veelal in combinatie met een bbq. 
Op deze manier werd de onderlinge band versterkt, en is er ruimte voor jong en oud. 
 
Zendingscommissie, Coördinatieteam Evangelisatie, De Oost Europa Kommissie en jeugdwerk. 
Ook in 2018 hebben verschillende commissies een groot aantal activiteiten georganiseerd.  
Zo zijn er afgelopen jaar diverse acties gecoördineerd, werden er avonden georganiseerd, reizen 
gemaakt en verbindingen gelegd tussen de zendingswerkers en de gemeente. Ook is de diaconie 
met zendingscommissie in overleg gegaan om te kijken waar mogelijk ondersteuning kan 
plaatsvinden. De commissies die verantwoordelijk zijn voor zending, evangelisatie, DOEK en het 
jeugdwerk hebben ook in 2018 veel werk verzet. 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 aan de jeugd is veel aandacht besteed, zoals bijvoorbeeld door het opstarten van 
“jeugdwerk nieuwe stijl” met Triple F en bijbelstudiegroep Uno. Daarnaast noemen we natuurlijk 
ook de zondagschool en het Krummelhuus. De jeugddienstcommissie zorgde weer voor de invulling 
van de jeugddiensten met aansprekende voorgangers en muziek. 
Alle activiteiten van de commissies in 2018 zijn in de bijlagen als jaarverslag terug te vinden. 
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Vrouwengespreksgroep Kades en Vrouwencontact. 
Vrouwengespreksgroep Kades en Vrouwencontact komen met uitzondering van de zomermaanden 
maandelijks 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. 
 
Comité Meeleven, Interkerkelijk Ouderenwerk Oldebroek 
De senioren vormen een belangrijk deel van onze gemeente. Verschillende bezoekdames en  
-heren zetten zich in om aandacht aan de senioren te geven. Er worden maandelijks gezellige 
middagen georganiseerd met een spreker of een programma. Verslagen hiervan worden met enige 
regelmaat gepubliceerd op onze website. 
 
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. Op 14 april werd een wandeling georganiseerd in Oud Joods 
Amsterdam gemaakt onder leiding van een gids van Tot Heil des Volks. Een verslag hiervan is te 
vinden op onze website. 
 
Wandelgroep. 
De VEG Oldebroek heeft een actieve wandelgroep van ongeveer 50 deelnemers die verschillende 
paden (Pieterpad, Marskramerpad, Zuiderzeepad) gelopen hebben. Ook dit jaar zijn er weer vele 
kilometers gemaakt. Verslagen van de wandeltochten worden met enige regelmaat op de website 
gepubliceerd. Loopt u ook een keer mee?  
De groep loopt 1 zaterdag in de maand ongeveer 25-30 km. 
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Overige activiteiten. 
 
- Dinsdag 30 januari is samen met Luctor een avond voor Thuis Front Comités (TFC) en 

zendelingen gehouden in ons kerkgebouw. Henk Brink heeft hier wat verteld over Gods visie 
over zending en het belang van zending en evangelisatie. 

- Zaterdag 17 februari heeft DOEK een stamppottenbuffet georganiseerd om de financiën van 
DOEK op orde te houden; 

- Van 9 t/m 17 maart heeft een delegatie van DOEK een voorjaarsreis gemaakt naar Roemenië. 
- Werkgroep Chaverim Israel heeft op dinsdag 20 maart een lezing georganiseerd gegeven door 

Frits Vaessen over de relatie jodendom-christendom  
- Donderdag 28 maart werd er in ons kerkgebouw door de werkgroep Zorg voor mensen met een 

beperking een avond georganiseerd over pleegzorg. 
- Op zaterdag 14 april gaf Chaverim belangstellenden de mogelijkheid een rondleiding te krijgen 

door oud joods Amsterdam onder leiding van een gids van de stichting “Tot Heil des Volks”; 
- Op pinkstermaandag 21 mei heeft DOEK weer een rommelmarkt georganiseerd bij kwekerij 

Hoekert. Vooraf werd er een zangdienst gehouden met overdenking door Br. Bernard Franken. 
- Van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni vond in ons kerkgebouw de nacht van gebed plaats. Hier werd 

in de mogelijkheid geboden om samen te bidden voor de vervolgde kerk. 
- In augustus is een aantal jongeren naar Roemenië afgereisd om mee te helpen bij de 

vakantiebijbelweek in Berveni. 
- In Oldebroek heeft op donderdag 23 augustus weer de tienernacht plaatsgevonden; 
- In augustus zijn we een pilot begonnen met GIVT, dit biedt de mogelijkheid om tijdens de 

collecte te betalen via een app op de smartphone. 
- Op zaterdag 1 september heeft de gemeentedag plaatsgevonden. Ondermeer met een 

fietstocht, orgelrondleiding en veiling ten behoeve van het orgelproject. De dag werd 
gezamenlijk afgesloten met een bbq in de tuin.  

- In oktober en november werd er een Kairoscursus georganiseerd. 
- Op 24 november heeft Jannine van der Pol een filmavond georganiseerd waarbij de opbrengst 

ten goede kwam aan haar werk bij ikzoekgod.nl 
- Op zaterdag 1 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 14 december; 
- 24 december is er weer gezongen bij zieken en bejaarden uit onze gemeente, de organisatie 

hiervan was zoals gebruikelijk in handen van ons gemeentekoor Een Nieuw Lied. 
- De LOCO-commissie verzorgde op een aantal zondagen weer uitzendingen van kerkdiensten en 

muzikale en informatieve programma’s.  
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BESTUURSZAKEN. 
 
Kerkenraad. 
Als gehele kerkenraad wordt er maandelijks vergaderd. Daarnaast is er maandelijks nog een 
vergadering van de kleine kerkenraad, een ouderlingenvergadering en een diaconievergadering.  
In 2018 zijn een aantal vacatures ingevuld, waardoor er aan het eind van het jaar weer een 
complete bezetting van de kerkenraad was. Ook zijn er binnen de diaconie weer een aantal taken 
herverdeeld. 
De kerkenraad heeft afgelopen jaar het thema “Betrokkenheid” op de agenda gezet. Daarvoor is 
een commissie opgezet die kijkt naar hoe we onderlinge betrokkenheid van leden en vrienden 
binnen de gemeente kunnen vergroten. Dit heeft betrekking op zowel geloofszaken als 
bijvoorbeeld bezoek bidstonden, en andere activiteiten, maar ook meer praktische zaken zoals 
aanvaarding ambten, beschikbaarheid voor ondersteunende taken en diverse werkzaamheden. 
 
In een aantal wijken krijgen de eerste huisgroepen vorm. 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 zijn op zoek gegaan naar coördinatoren die 
huisgroepleiders en deelnemers benaderen. 
 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering op 18 maart 2019 zijn er verkiezingen gehouden en is er 
een toelichting gegeven op voortgang project “orgel” en project ‘’pand van asselt”. Tevens is er 
een voorstel van een aantal leden binnengekomen met het verzoek om het thema vrouw in het 
ambt hoge prioriteit te geven. De kerkenraad heeft als reactie op dit voorstel een vervolgtraject 
uitgewerkt. 
 
In 2018 is 1 extra ledenvergaderingen gehouden: Deze extra ledenvergadering op zondag 16 
september stond in het teken van een verkiezing, waarbij de kerkenraad gebruik heeft gemaakt 
van de reglementswijziging door 1 kandidaat voor te stellen aan de ledenvergadering. 
 
Tijdens de najaarsledenvergadering op maandag 5 november is een verkiezing gehouden en 
hebben we afscheid genomen van een ambtsdrager.  
Ds. Kruithof heeft tijdens de vergadering een studie gehouden over het onderwerp “vrouw in het 
ambt”. Aan de hand van een presentatie is in hoofdlijnen uiteengezet wat de diverse Bijbelse 
standpunten, en de voor en tegenargumenten zijn omtrent dit onderwerp. Vervolgens is er voor 
de leden gelegenheid geweest tot het stellen van vragen.  
 
Raad van Advies VEG Oldebroek heet vanaf nu Klankbordgroep VEG Oldebroek  
De klankbordgroep heeft afgelopen seizoen weer enkele keren vergadert en is inmiddels weer 
compleet met een bezetting van 5 personen. De klankbordgroep is medeverantwoordelijk voor 
het bewaken van de identiteit van de VEG Oldebroek. De klankbordgroep heeft tot taak om 
signalen vanuit de gemeente op te pakken, te bespreken en eventueel voorzien van advies door te 
geven aan de kerkenraad. 
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Enkele cijfers. 
Het ledenaantal daalde iets van 690 naar 686. Op 31-12-2018 stonden er in totaal 792 vrienden 
bij onze gemeente ingeschreven. Tevens stonden op die datum totaal 468 kinderen ingeschreven. 
In het afgelopen jaar deden 4 mensen belijdenis van hun geloof. Er zijn 15 kinderen ingeschreven 
die in 2018 geboren zijn. In totaal zijn er in 2018 18 kinderen gedoopt.  
 
In 2018 zijn 15 personen overleden die in de oudejaarsdienst zijn herdacht: 

7 januari Zr. Willemien Kranenburg – van Hattem 49 jaar 
20 februari Zr. Gea van ’t Hof – Spijkerboer  55 jaar 
25 februari Br. Beert Bonestroo    84 jaar 
1 april  Zr. Klaasje Visch – Steenbergen  66 jaar 
5 mei  Br. Jacob Kwakkel    85 jaar 
13 juli  Br. Lubbert Wolf    79 jaar 
13 juli   Br. Johan Marinus Companjen   89 jaar 
14 juli   Zr. Riet van Oorschot    79 jaar 
19 juli  Br. Eibert Spijkerboer    83 jaar 
23 juli  Br. Gerrit Jan Stouwdam   80 jaar 
26 september  Br. Frank van ’t Hul    71 jaar 
29 oktober  Br. Wim Ponsteen    88 jaar 
7 december Zr. Marietje Stouwdam   77 jaar 
12 december  Br. Antoon Wijsbeek    79 jaar 
16 december  Zr. Jantje van Oene – van der Molen  85 jaar 
 

TOT SLOT. 
 
Afgelopen jaar hebben we ons binnen de kerkenraad beziggehouden met het thema 
betrokkenheid. Ondanks dat er op allerlei terrein nog veel handen gebruikt kunnen worden in 
onze gemeente mogen we bovenal ook dankbaar zijn voor alle talenten die in 2018 zijn ingezet. 
Zoals alleen al betrokkenheid van zoveel leden en vrienden tijdens de diensten; denk aan de 
combo’s, de beamerteams, organisten, kosters, koffieploeg, Bhv’ers en nog zo veel meer. Talenten 
waar we als Vrij Evangelische Gemeente trots op mogen zijn, maar waar we bovenal God voor 
mogen danken. 
 
 


