Jaarverslag seizoen 2019-2020
Waardevol Leven Gemeente, 24 september 2020

Gemeenteavond 14 oktober 2019
We begonnen het nieuwe seizoen met een gemeenteavond op maandag 14 oktober.
Hierin werd het jaarthema “Vul dit huis met uw glorie” toegelicht. De beroepingscommissie legde de
gang van zaken uit omtrent het zoeken naar een nieuwe voorganger.

Bijzondere weekenden
Het was de bedoeling om dit seizoen 4 conferenties met betrekking tot een bepaalde groep in onze
gemeente te houden.
Op 2 november begonnen we met een vrouwendag met het thema “Precious” met als gastspreekster
Astrid Feddes. Een hele geslaagde dag!
Op 1 maart was Christian Tan bij de tieners en jong volwassenen op de Superzondag, met als thema:
“Be your best selfie”.
De tweede conferentie was een toerustingsweekend op 13, 14 en 15 maart. Dat was ook het begin
van de corona-crisistijd, met als gevolg dat we onze kerkdiensten niet meer mochten houden in de
grote zaal, maar alles werd gelivestreamd. Herman Boon sprak bij de kinderwerkers en
belangstellenden op vrijdagavond (minder dan 100 mensen mocht toen nog), dit werd ook via
livestream uitgezonden. Net als de diensten van de zaterdag en zondagochtend. Al met al toch een
geslaagd en leerzaam weekend!
De geplande mannendag op 4 april met als spreker Wim Hoddenbagh ging vanwege Covid-19 niet
door. Op zondag sprak hij d.m.v. een filmpje wel in de ochtenddienst.
En het concert van InSalvation op tour met hun nieuwe CD ‘Exodus’ bij ons in de gemeente op 5 april
ging niet door.
Op 2 juli hebben we een extra gemeenteavond waarin werd verteld dat Christiaan Beukema en
Karlien Elzes als voorganger en mede-voorganger worden voorgesteld. Er gaat een periode van twee
weken in na de vergadering, waarin gemeenteleden bezwaren mogen indienen, gegrond op Bijbelse
waarden. Na de zomervakantie beginnen Christiaan en Karlien dan als (mede-) voorganger.

Sprekers die verder dit seizoen bij ons hebben gesproken:
Van ‘buiten’: Stef Schagen, Daniël Renger, Astrid Feddes, Esther Vorsterman van Oijen, Mattheus van
der Steen, Kees Goedhart, Christian Tan, Coen Nuijten, Gerard de Groot, Wim Hoddenbagh, Ruben
Flach.
En uit onze eigen gelederen: Jonathan Vergauwen, Christiaan Beukema, Wiebrand van Weerden,
Karlien Elzes.
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We beginnen het seizoen met twee startzondagen op 1 en 8 september; thema: elkaar eren’
we hebben interactief gebeden door het gebouw heen. Het jaarthema voor dit seizoen is
“Vul dit huis met Uw glorie”
Zondag 6 oktober is de Israël-zondag en gaat Wiebrand voor
Op maandag 14 oktober hebben we de jaarlijkse gemeenteavond
Zaterdag 2 november vindt onze vrouwendag plaats o.l.v. Astrid Feddes
Op maandag 4 november houden we de financiële avond
Op 8 en 9 november wordt de musical “Op zoek naar Judas” uitgevoerd in ons gebouw, een
evenement georganiseerd door de Missionaire werkgroep Loppersum
Op zondag 10 november is er een opdraagdienst waarin 6 kinderen worden opgedragen
Op zondag 24 november hebben we een doopdienst met 6 dopelingen
Zondagavond 1 december is er een worshipnight o.l.v. de band New Life United
Op 24 december hebben we een kerstnachtdienst met onze eigen band en het thema
‘Waymaker’
Op 25 december hebben we een gezinskerstfeest met onze FUN-zondag-band, een
kerstverhaal en cadeaus voor de kinderen
Op zondag 29 december hebben we een dankbaarheidsdienst met meerdere getuigenissen
Vanaf 1 januari 2020 is ons gebouw rookvrij, ook het plein is een rookvrij gebied.
Van 19 t/m 26 januari doen we mee aan de Week van Gebed; thema “Buitengewoon”
Op 2 februari gaan de tieners naar ‘Simply Jesus’ in de Martiniplaza met David de Vos en
Mark Stoorvogel
Zondag 1 maart is de Superrzondag met Christian Tan, een geweldige dag voor de tieners en
jongeren
Vanaf het weekend van 14-15 maart gaan we de diensten livestreamen i.p.v. samen te
komen in de kerk vanwege het coronavirus.
Ook de woensdagen komen erbij, omdat alle wekelijkse activiteiten stil komen te liggen.
Extra video’s worden opgenomen en op ons YouTube-kanaal gezet voor de kinderen en een
serie ”Getuigenissen & Bemoedigingen”.
We hebben geen zomerstop dit jaar, de diensten gaan gewoon door via de livestream

Door-de-weekse-activiteiten
Door de week zijn er tot 12 maart vele afdelingen bijeen geweest of tijdens de zondagse diensten
actief geweest. Vanaf 15 maart gingen vergaderingen en teambijeenkomsten niet door of vanaf huis
d.m.v. een virtuele ontmoeting (via Zoom o.i.d.).
Een groep van ongeveer 20 mensen heeft een discipelschapstraining gevolgd via Cleansing Stream.
Op woensdag en zaterdag werd de cursus gegeven in de gemeente met als afsluiting een conferentie
tijdens een weekend in de Kroeze Danne. Een aantal deelnemers van deze groep is verder gegaan
met een coachtraining.
In januari is opnieuw een groep gestart met de discipeltrainingcursus, maar vanwege de corona-crisis
moest dit worden onderbroken.
Als je alle afdelingen en teams wilt zien, ga dan eens kijken op de website, het zijn er echt heel veel!
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Actie jeugd
De tieners zijn heel actief geweest afgelopen seizoen voor Pas cu Pas, een stichting die zich inzetten
voor Roma jongeren in Reghin (Roemenië) en omliggende dorpen. Klaas en Marieke zijn in contact
gekomen met Frans van Lieshout, de leider van het project, en hebben de tieners uitgedaagd om
daar te gaan helpen. Dat gaan ze doen in de herfstvakantie van 2020. Ze willen in ieder geval een
bedrag van €10.000,= meenemen en daar hebben ze allerlei acties voor georganiseerd gedurende
het hele jaar: oud ijzer verzamelen, stroopwafels -, broodjes knakworst -, broodje hamburger -,
hortensia-verkoop, zwemmen, lege flessen-actie. Update: de reis in de herfstvakantie is eerst
uitgesteld, ook in verband met corona.

Oudstenraad
De oudsten zijn van 26 tot 30 september naar Lodewijk en Petra in Canada geweest en hebben daar
ook pastor Schneider ontmoet. Het was een indrukwekkende tijd met veel gesprekken en adviezen.
Er zijn daar in de zondagdienst profetieën over de oudsten uitgesproken, die later met de gemeente
zijn gedeeld.

Veranderingen
Pieter en Jenny Snieder zijn gestopt met afdelingshoofd Gebed en hebben het stokje overgedragen
aan Henk en Judith Dijk.

We hebben 1 doopdienst gehad, waarin 6 mensen gedoopt zijn:
•

Op 24 november zijn Jolien Dekker, Eddie Doorn, Annemarie Klaassens, Gert Jan en Siebrig
Bakker en Gertjan van der Veen gedoopt.

We hebben 1 opdraagdienst gehad, waarin 6 kinderen zijn opgedragen:
Op 11 oktober zijn Judith Bos, Lana Bol, Lijoyja Knez, Sifra Hammenga, Juda Stulp en Ralph Broekema
opgedragen.

Er zijn 5 kinderen geboren:
•

Op 22 augustus is Sifra Mirjam Hammenga geboren, dochter van Menko en Teuniëlle

•

Op 12 oktober is Lana Bol geboren, dochter van Benjamin & Gerlinda

•

Op 27 april is Raffael Emmanuel Groeneveld geboren, zoon van Jos en Josien

•

Op 28 mei is Rosalynn Zuidema geboren, dochter van Mark en Chanika

•

Op 11 juli is Joanne Milou Meima geboren, dochter van Mark en Mariska

We hebben 2 jubilea gevierd:
•

Op 14 september waren Rik & Erna Schutte 25 jaar getrouwd

•

Op 11 oktober waren Wim & Wies Bosscher 45 jaar getrouwd
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Er zijn 2 huwelijken ingezegend:
•

Op 16 juni is het huwelijk van Colin Gnodde en Linda Zwiers ingezegend

•

Op 10 juli is het huwelijk van Arnaut Bol en Gerda Kooistra ingezegend

We mochten 24 nieuwe mensen welkom heten (tenminste zij die zich ingeschreven hebben in
mijnWLG).
Harold en Crista Veenstra hebben afscheid genomen van de gemeente na jarenlang deel van onze
gemeente te zijn geweest.

Zo heeft ieder lid weer een steentje bijgedragen aan de bouw van Gods Koninkrijk, ieder op zijn eigen
plaats en op zijn eigen manier. We willen dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar inzet.

Loppersum, 24 september 2020

Ina Venema- Kuiper
(secretaresse Waardevol Leven Gemeente)
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