Jaarverslag 2016 Gereformeerde kerk “de Bron”
Wollegrasstraat 8, te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Zoals inmiddels traditie is geworden begonnen we het jaar met elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar” toe
te wensen tijdens de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.
In de maand januari werd weer de actie Kerkbalans gehouden, de toezeggingen van de gemeente
stemden het college van Kerkrentmeesters tot dankbaarheid, zeker gezien het feit dat de gemeente
in 2015 door natuurlijk verloop kleiner geworden is.
Op 24 januari werd in een feestelijke en drukbezochte dienst ds. den Braber parttime aan onze
gemeente verbonden.
Natuurlijk waren er ook iedere zondag de kerkdiensten. “Gewone” diensten, maar ook speciale
diensten. We denken dan aan de “tentdienst” die we samen met de Hervormde kerk en de Baptisten
gemeente organiseerden, de diensten van witte Donderdag tot en met Pasen, aan het afscheid van
kinderen van de kindernevendienst, de Israëlzondag, de gezamenlijke diensten van de 3 plaatselijke
kerken met de kinderen van de basisscholen, krabbelkerkdiensten en Kids4Churchdiensten, diensten
“rondom de kansel”, begrafenisdiensten en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waar we samen
met de familie de gemeenteleden herdachten die ons ontvallen zijn.
Dit alles zou niet kunnen plaatsvinden zonder de vele vrijwilligers die voor de erediensten actief zijn:
organisten, kindernevendienst, Kids4Church, kinderoppas, commissie bijzondere diensten en niet te
vergeten diegene die de liturgie uitwerkt. Bovendien zijn we in 2016 begonnen met het via de
(nieuwe) beamer projecteren van de complete liturgie en ook hiervoor is een enthousiaste groep
vrijwilligers gevonden die dit iedere week uitwerkt en projecteert.
Nog steeds kwam iedere donderdagmorgen de tuingroep bij elkaar om uiteraard de tuin te
onderhouden, maar ook om schoon te maken, onderhoud te plegen aan de gebouwen en bovenal
heel veel plezier te hebben samen.
Tijdens het winterseizoen werden er clubavonden gehouden en catechisatie gegeven, de jongere
groep in onze eigen kerk.
De JWC (JeugdWerkCentrale) organiseerde in de loop van het jaar diverse activiteiten zoals de
Lentefair, de startzondag en natuurlijk het Sinterklaasfeest voor de kinderen van de clubs. Bovendien
werd er samen met de commissie bijzondere diensten een kerstfeest voor alle leeftijden
georganiseerd.
Ook dit jaar werden de oudere gemeenteleden en de zieken bezocht door de dames van diaconia.
Bovendien bezochten ze alle gemeenteleden op hun verjaardag om een verjaardagskaart aan te
bieden namens de gemeente.
Één keer per maand werd er door de “kookgroep” voor ouderen en alleen gaanden een heerlijke
maaltijd samengesteld. Er schoven gemiddeld zo’n 20 - 25 mensen aan om gezellig met elkaar te
eten, het nieuws door te nemen maar bovenal om elkaar te ontmoeten.

Kortom: opnieuw een veelheid aan activiteiten. Dank aan een ieder die zich in het afgelopen jaar in
welke vorm dan ook heeft ingezet!
Deze opsomming is ongetwijfeld niet compleet maar geeft in ieder geval wel een indruk van de vele
activiteiten die er zijn.

Voorzitter, Jannie Lensen-Botter.

