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Algemene inleiding voor jaarverslag
En alweer is er een jaar voorbij...
Opnieuw was Gods Trouw zo duidelijk aanwezig.
Een jaar waarin we te maken hebben gehad met zowel lief als leed.
Mooi om dan samen gemeente te zijn, elkaar te bemoedigen, troosten,
voor en met elkaar in gebed gaan en samen het goede te vieren.
Afgelopen jaar weer nieuwe sprekers mogen horen en oude bekenden
mogen verwelkomen.
Ook zijn er nieuwe gezichten in de gemeente bijgekomen, mooi om te
zien.
Bijzondere studies mogen horen over de eindtijd, Israël. Belangrijk om ons te blijven voeden.
Ook de identiteitscursus heeft velen erg goed gedaan.
Ook sprak God tot velen van ons tijdens de diensten, door Zijn Woord, aanbidding, getuigenissen...
Martin en Rodé kondigden aan dat God hen voor andere zaken gaat roepen.
Dit werd meerdere keren bevestigd door sprekers en gemeenteleden. Een spannende fase.
Waarin God deuren zal openen.
In september het 15 jarig jubileum gevierd! Wat een feest!
Ook werd er dit jaar geëvangeliseerd op meerdere manieren, rondom kerst met flyers en
kadoosjes. Rondom Halloween werden er ook kadoosjes uitgedeeld met een Boodschap van Leven
en Hoop.
Veel is er samen gewerkt met andere kerken uit Den Bosch door middel van Beraad van Kerken.
Ook in Bulgarije is er ontwikkeling genoeg, een Bulgaars team dat is opgestaan, Bulgaarse delegatie
die bij ons op bezoek was.
En kortgeleden genoten van een mooi gemeenteweekend.
Daartussen door nog tal van andere activiteiten en bijzonderheden
geweest, maar teveel om nu op te noemen.
Het belangrijkste wat we door alles heen weer mochten ervaren:
GOD IS TROUW, GOD IS GENADIG, GOD IS LIEFDE EN GOD IS GROTER
DAN WIJ KUNNEN BEDENKEN!
We hadden hier zonder Hem zeker niet gestaan.
Alle dank en eer aan Hem!

Huiskerk Vught
We weten ons rijk gezegend, met bijeenkomsten waarin lofprijzing, en het samen delen van wat de
Heer ons geeft in ons leven en in Zijn woord, centraal staat. Dat Brigitte de aanbidding nog steeds
kan verzorgen, vaak met versterking van Elise en Zoë, is heel mooi!
We hopen op, en bidden voor groei.
Dit jaar op 1 maart is Opa Kees naar Jezus gegaan, in de leeftijd van 91 jaar! Wij denken met
blijdschap terug aan al de momenten waarin wij de liefde van Jezus mochten delen met elkaar. In zijn
leven werd duidelijk dat God een plan heeft met je leven, ook op hoge leeftijd.
In onze diensten zijn zowel jong als ouder, vertegenwoordigd. Daarbij is het een uitdaging om voor
iedereen het Woord toegankelijk te laten zijn. Voor de kinderen is het (ook) van belang dat zij zich
betrokken weten in de dienst. Emmanuel en Yanat bedienen om beurten de laptop bij de aanbidding.
De aansluiting op de kinderdiensten in Den Bosch gaat via overleg met Roz. Steeds vaker blijft
Emanuel bij het Woord aan tafel zitten omdat het voor hem ook begrijpelijk is. Yanat volgt dezelfde
methode als in Den Bosch. De kinderen hebben ook een belangrijker plaats in het delen van wat God
doet in hun leven.
Dit jaar zijn we er bij de indeling van diensten mee door gegaan, om eens in de maand een
gezamenlijke dienst in Den Bosch te houden. Dat is positief bevallen, omdat dit de mogelijkheid
biedt, op de gezamenlijke momenten een spreker “van buiten” te vragen. In de gezamenlijke
diensten vieren we dan ook (in ieder geval) het avondmaal; daarbuiten vieren we het naar eigen
keuze (individueel of gezamenlijk).
Vooruitblik voor dit jaar; tevens gebedspunten:
- De dienst als moment van aanbidding en horen wat God spreekt door Zijn woord en Geest,
blijven bovenaan staan
- Geestelijke groei en groei in aantal
- Hoe de kinderen betrokken houden in de dienst, is een belangrijk
aandachtspunt
- Hoe we als gemeente een lichtend licht en zoutend zout kunnen zijn in
de wereld, gaat een steeds belangrijker onderwerp zijn. In ieders
persoonlijke leven, maar ook in zending en evangelisatie.
- Meer werkers in de wijngaard zijn nodig. Zeker nu Rode en Martin
aangegeven hebben dat God hen iets nieuws gaat geven (al weten ze
nog niet wat)
- Zorg voor de ouderen, ook als zij niet meer in de dienst kunnen komen
De huiskring in Esch: We hebben afgelopen jaar te maken gehad met een teruggang in deelnemers.
Dit maakt dat een opzet voor Bijbelstudie gedragen wordt door een kleine groep (3 a 4 personen).
Bezinning en gebed zijn hiervoor nodig. Volharden in geloof is een opdracht die niet zomaar gegeven
is!

Huiskerk Den Bosch
Afgelopen jaar hebben we mogen genieten van Gods liefde.
We mochten God ervaren in het woord in de getuigenissen en in de aanbidding die heel vaak een
eenheid waren, afgestemd door wat de Heilige Geest door de week in de verschillende personen
legde, een eenheid zonder dat we het van te voren wisten.

We hebben ook minder leuke momenten gekend, momenten wanneer we mensen langdurig
moesten missen door ziektes. We zijn wel blij dat we wisten dat we er voor elkaar waren, dat we
elkaar gebed konden vragen, dat we een bemoedigend woordje of kaartje voor elkaar hadden en
voor elkaar konden bidden! We zijn samen een gezin van broers en zussen in leuke momenten maar
gelukkig ook in de droevige momenten.
We hebben een aantal nieuwe gezichten mogen begroeten en afscheid
mogen nemen van bepaalde mensen. Ook dit hoort bij het familie zijn.
We hebben ook gezien dat er mensen opstaan voor bepaalde taken:
algemene leiding, techniek en ontbijt. God is bezig in de diensten.
Voor 2018 hopen we groei te zien.
Groei in geloof mede door de cursus identiteit die we begin dit jaar hebben
afgesloten.
Groei in het uitstappen in de weg die God voor ons klaar heeft liggen.
En misschien ook wel groei in het aantal bezoekers/leden van de huiskerk in Den Bosch.
We blijven ons openstellen voor de wijk, de deuren staan op zondag altijd open voor mensen die zin
hebben in een bakje koffie/thee of een luisterend oor zoeken. Ook werkt de Noorderpoort hier mooi
aan mee door mensen over onze kerk en zondagse bijeenkomsten te vertellen en uit te nodigen.
We blijven ook in 2018 vooruitkijken en houden onze ogen hierbij gericht op Jezus en het werk wat
Hij in Den Bosch begonnen is.

Senioren
Als Senioren vinden we het een voorrecht om met elkaar op te trekken. In 2017
hebben we daarbij ingespeeld op elkaars mogelijkheden en zo "meebewogen"
met elkaars levens. Dit betekende ook het gebruik van diverse locaties om
elkaar te ontmoeten, want God is gelukkig overal! Uitgaande van onze levens
en inspelend op vragen en noden die op het moment belangrijk voor ons zijn.
Hierbij steun zoekend in het Woord van God en bij de levenservaringen van elkaar. Elkaar tot steun
zijn en in liefde met elkaar God blijven zoeken en eren is voor 2018 de hoofdgedachte. We genieten
van alles wat God ons door elkaar geeft en mogen Jezus steeds beter leren kennen.

Aanbiddingsteam
Voor het aanbiddingsteam was ook het jaar 2017 weer een jaar van groei. Gemiddeld om de week
komen we samen om ons te verdiepen in aanbidding, te oefenen en ons voor te bereiden op
gezamenlijke diensten. Gemiddeld twee keer per jaar nemen we als team deel aan een extra
activiteit om zo verder toegerust te worden.
In het voorjaar zijn we in dit kader wederom naar het Zangfestijn van Opwekking geweest, waar
jaarlijks de opnames voor de nieuwe CD worden gemaakt. Op deze manier
kunnen we de nieuwe liederen vast leren kennen en kunnen we deze in de
gemeente inbrengen.
Daarnaast mochten we in september voor de tweede keer deelnemen aan
Hemeltijd, een weekend waarin we als team de kans kregen om weer even
helemaal opgeladen te worden. Tijdens dit weekend is ook het verlangen
geboren om in de gemeente meer aandacht te besteden aan het onderwerp
Aanbidding. Vanuit dit verlangen is in maart 2018 een gemeenteweekend
rondom dit thema georganiseerd.
Als team hopen we dan ook dat we het verlangen om God te aanbidden mogen blijven uitdragen en
dat we mensen enthousiast mogen maken om zelf hierin stappen te zetten.

Twintigers en tieners
2017 was het derde jaar van de 20ers groep. Het is een jaar geweest met best veel verandering.
Linda is aan het eind van de 2016/17 seizoen verhuisd en Roz en Arie zijn door gegaan als leiding.
Bijna alle leden van de bestaande tiener groep zijn 18 geworden in 2017 en hebben besloten om over
te stappen naar de 20ers (inloop leeftijd vanaf 18). Vanwege het feit dat er weinig jeugd in de tiener
groep bleef is er besloten om iedereen de kans te geven om over te stappen. Sinds september 2017
komt de jeugd in een groep samen.
Wij streven naar een omgeving met openheid een eerlijkheid waar er ruimte is om de delen, te
bidden en in geloof te groeien. Door de nieuwe samenstelling van de groep is er behoefte aan
opnieuw relaties te bouwen. Een verder doel voor 2018 is contacten te leggen met jeugdgroepen van
andere kerken in Den Bosch en omgeving.
Momenteel komt de groep ongeveer 1 keer in de maand samen. Geplande onderwerpen voor 2018
zijn het Vaderhart van God en gebed. De groepsleden krijgen ook de kans
om onderwerpen zelf voor te stellen.
Aan de wisselende opkomst merken we dat er veel strijd is rond de jeugd.
Volharden en genieten van de zegen die God geeft op de bijeenkomsten
blijft van groot belang.
Ook gebed van de gemeente voor de jeugd is nodig.

Kinderwerk
In 2017 waren er regelmatig kinderen in beide huiskerken. In Den Bosch was er bijna elke week een
aparte kinderdienst tijdens het woord. In Vught werden de kinderen bij het woord betrokken of
kregen ze een opdracht met een Bijbels thema (kleurplaat , puzzel, werkboek). Kinderwerk heeft ook
plaats gevonden tijdens gezamenlijke diensten. Thema's en 2016/17 waren o.a. helden van de Bijbel,
Gebed (met het onze vader als rode draad) en de schepping ( met gebruik van een werkboek).
Wij blijven focussen op Bijbels onderbouwde onderwijs kijkend naar de jaarkalender en specifieke
thema's ( o.a. aanbidding). Wij proberen kinderwerk elke week aan te bieden. Wij vinden het
belangrijk dat er aandacht is voor:
•

•
•
•
•
•
•

Creativiteit/ afwisseling in activiteiten ( wij
gebruiken o.a. knutselen, drama, muziek, verhalen en spelletjes
om de boodschap over te brengen).
Gebed voor en met elkaar.
Aanbidding
Betrokkenheid van de kerk door kinderen hun verhaal te laten
doen.
Een veilige omgeving bieden waar kinderen hun verhaal kunnen
delen en over Jezus kunnen leren.
Respect voor elkaar
Jezus als vriend persoonlijk gaan leren kennen.

Bulgarije
De voornemens ten aanzien van tweedehands goederen transport zijn in 2017
waargemaakt, evenals de financiële ondersteuning voor gemeentestichting
naar Kalin. Ondanks de hartoperatie van Albert hebben de activiteiten in
Bulgarije gewoon doorgang kunnen vinden. Vanuit de gemeente hebben Arie
en Annelique deelgenomen aan de outreaches naar Romadorpen. Het
zomerkamp voor jongeren heeft doorgang gevonden; alleen Albert en Sjannie
hebben daar vanuit de gemeente aan deelgenomen. Er was bijzondere
ondersteuning door drie jongeren uit Bulgarije, die deel zijn geworden van de
voorbereidingsgroep. Een heel bijzondere samenwerking, die het zomerkamp mede tot een succes
maakte, maar ook continuïteit waarborgt voor de toekomst. Vanuit de gemeente is er geen gebruik
gemaakt om een oriëntatiereis te maken. We hebben twee groepen met Bulgaarse Roma-meisjes
een week Engelse les kunnen aanbieden. De eerste week was met een helemaal nieuwe groep,
waarvoor we een Bulgaarse lerares, Rositza, hebben kunnen inschakelen. De tweede week was met
de groep van vorig jaar; we hadden een superondersteuning vanuit de gemeente in de person van
Roz. Het idee is ook ontstaan om de drie jongeren uit te nodigen in het gemeenteweekend; in 2018
gerealiseerd. Dit waren de activiteiten waar de gemeente direct bij betrokken was. Albert en Sjannie
hebben nieuwe contacten gelegd met diverse andere kerken en daar dienstbaar geweest door
relaties te leggen, te spreken en deel te nemen aan activiteiten.
Er is alle reden om met grote dankbaarheid terug te zien op 2017; de ondersteuning vanuit de
gemeente was in allerlei opzicht werkelijk groots.
Er is een duidelijk zichtbaar proces van discipelschap gaande: dat willen
we graag voortzetten in 2018. Dat drie jongeren uit Bulgarije het
jongerenkamp mede voorbereiden is daar een uiting van. We willen
graag de activiteiten van het afgelopen jaar voortzetten. Een vraagstuk
blijft hoe we de betrokkenheid van de gemeente kunnen handhaven:
een ambassadeur voor Bulgarije zou niet misstaan. De sponsoring van
het jongerenkamp blijft noodzaak, omdat de meesten jongeren uit de
Romadorpen het bedrag van 80 Euro niet kunnen opbrengen. Ook voor
het komend jaar zouden we weer graag twee weken Engelse les organiseren, waarbij hulp vanuit de
gemeente welkom is. En ondersteuning bij het kamp en de outreaches blijft van harte welkom. Er is
een nieuwe brochure “Zending Bulgarije 2018” beschikbaar, waar de overige informatie in staat.

