
JAARVERSLAG 2017 

 

1. VAN DE VOORGANGER 
2017 was toch wel het jaar van het bouwen aan de Open Hof. Wat een feest om na vele jaren van 
zoeken, nadenken en bidden weer een eigen ‘huis’ te hebben in Harderwijk. Mooi om te zien hoe dit 
proces weer nieuw ontdekte gaven en talenten van gemeenteleden boven water heeft gehaald. 
Kostbaar om te merken dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid om contact te krijgen met de 
wijk. Wat een zegen dat we met andere kerken mogen samenwerken in dit proces. 
Als ik dit op me in laat werken, dan klinkt 2017 niet zozeer als een jaar dat is afgesloten, maar meer 
als een opmaat voor wat er gaat komen. Spannend toch? Samen mogen we, terugkijkend, ons met 
Paulus uitstrekken naar wat gaat komen: Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid 
dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen 
waarvoor ik gevangen zit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. (Kol 4:2-4) Veel leesplezier. 
 

2. VAN DE RAAD 
De raad richt zich vooral op het algemene beleid voor de gemeente en het ondersteunen van de 
voorganger in zijn onderwijzende en pastorale taken. Oudsten onderhouden daarom nauw contact 
met de taakveldleiders, die het grootste deel van het uitvoerende werk in de gemeente op zich 
nemen. Daarnaast is de raad betrokken bij gesprekken met nieuwe en vertrekkende leden en 
vrienden. Ook heel wat praktische zaken vragen de aandacht van de raad, zoals secretariële en 
financiële zaken.  
In 2017 heeft de raad veel aandacht besteed aan de verbouwing en in gebruik name van de Open 
Hof. Een ander belangrijk besluit dat de leden namen op voorstel van de raad was het aanstellen van 
een jeugdwerker voor twee dagen per week. De taakvelden jeugd en zorg hadden onze bijzondere 
aandacht en we hebben gewerkt aan een vernieuwd document met de visie, de missie en de 
identiteit van de gemeente. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 

- missie, visie en identiteit van de gemeente opnieuw geformuleerd 
- Open Hof opgeknapt, verbouwd en in gebruik genomen 
- jeugdwerker aangesteld 
- werkgroep bijzondere erediensten gestart 
- werkgroep missionair gebruik van de Open Hof gestart 
- contact onderhouden met alle taakveldleiders 

 
3 KRONIEK 2017  
Op 1 januari 2017 telde de gemeente 290 leden, 78 vrienden en 219 gezinsleden, in totaal 587 

mensen. 

Op 31 december 2017 telde de gemeente 296 leden, 71 vrienden en 208 gezinsleden, in totaal 575 

mensen. 

 

VERSLAGEN VAN TAAKVELDEN, WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 

 
4 MUZIEKTEAM 

OVER HET TEAM 
Het muziekteam, bestaande uit zangleiders, zangers, muzikanten, geluidsmensen en beamisten 
verzorgen muziek, beeld en geluid in de diverse (ere)diensten van de BGH. 

2017 IN CIJFERS 
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Meer dan 50 diensten begeleid 
4 nieuwe mensen in het team  
4 mensen die het team verlieten 
Meer dan 300 liederen gebeamd 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Mensen dichter bij God brengen door de diensten muzikaal te ondersteunen met muziek, geluid en 
beeld.  
Het is gelukt om voor alle verschillende diensten een team van muzikanten, geluidsmensen en een 
beamist beschikbaar te hebben. Dat lukte ook voor rouwdiensten en andere bijzondere diensten in 
het Morgencollege en de Open Hof. Steeds weer vinden nieuwe mensen een plekje in het team als 
vervanging voor mensen die ons verlieten vanwege studie, huwelijk, verhuizing en wijzigingen in 
opnamemogelijkheden. 
Diensten worden digitaal opgenomen, waardoor er minder ruis in de opname is. 

 

5 WERKGROEP BIJZONDERE EREDIENSTEN  

OVER HET TEAM 
Wij zijn als werkgroep gestart in het voorjaar van 2017. Onze missie was nog niet helemaal duidelijk, 
maar alle werkgroepleden hebben het verlangen om de diensten te voorzien van meer creativiteit en 
ook qua vormgeving en dergelijke te verbeteren. Op die manier willen we de diensten (en evt. 
andere activiteiten) aantrekkelijk(er) maken, zodat mensen de gemeente en God (weer) weten te 
vinden. 

2017 IN CIJFERS 
De eerste activiteit die we hebben opgepakt was de jeugddienst op 19 maart, daarna hebben we een 
optreden van theater Hens over Pontius Pilatus geïnitieerd, de afsluiting van het seizoen en de 
startzondag zijn op een eenvoudige manier wat ‘opgeleukt’, de opening van de Open Hof is in 
samenwerking met de raad georganiseerd en als laatste was de kerstdienst voor ons het hoogtepunt 
van het jaar.  

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Aangezien we nog geen concrete doelen hadden, was het voor ons nog wat ‘zoeken’, maar we zijn 
tevreden over de dingen die we hebben gedaan. Toch zijn we het meest trots op de opening van de 
Open Hof, waarbij veel mensen van buitenaf ons gebouw wisten te vinden en er een fijne, open sfeer 
hing en natuurlijk de kerstdienst op kerstochtend, waarbij alles wat we van tevoren bedacht hadden 
samen kwam en een prachtig geheel vormde. 

 

6 KINDERWERK JOY4JESUS 

2017 IN CIJFERS 

Het afgelopen jaar hebben we met zo’n 33 gemeenteleden gedurende 48 zondagen J4J mogen geven 
aan kinderen van groep 1 tot en met 8. Hierbij hebben we naar verhalen geluisterd over Jezus, Mozes 
en Aaron, Titus, Jeremia, Jona, en uiteraard de verhalen rond Kerst, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. 

DOELEN 

Deze doelen hebben we bereikt 

Iedere zondag mogen we de kinderen meenemen in een verhaal uit de Bijbel. Doel is dat ze daarbij 
de verhalen gaan leren kennen en onthouden, maar vooral gaan begrijpen wie God en de Here Jezus 
voor hen persoonlijk wil zijn. We praten samen door over het verhaal, en bidden samen waarbij we 
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bijvoorbeeld de oudere kinderen zelf laten bidden in kleine groepjes. Daarnaast is er veel tijd voor 
gezelligheid; samen een knutselwerkje maken, spelletjes doen of ‘los gaan’ in de gymzaal. 
 

7 JEUGDWERK  

OVER HET TEAM 
Jeugdwerk lijkt voor zich te spreken. Wij mogen het jeugdwerk doen, leiden, en organiseren. Maar 
wat houdt dat eigenlijk in? Een van de mooiste bedieningen kan ik wel zeggen. Wij mogen jongeren 
zien groeien in hun geloofsleven en lopen met hen mee in hun zoektocht naar wie God is, en wat dat 
voor hen betekent. Wij mogen meemaken dat jongeren een keus maken voor God en hun levensreis 
met Hem vervolgen. Ik kan ook wel zeggen dat wij jongeren mogen discipelen en hen mogen leren 
hoe ze een discipel kunnen zijn. Hierin mogen wij ook zelf het voorbeeld zijn en kijken wij ook 
constant naar hoe wij zelf discipel zijn.  
Maar hoe doen we dat eigenlijk? Vorm geven aan het jeugdwerk begint met de vraag waarom willen 
we jeugdwerk in de kerk hebben. Samen denken we vanuit dit uitgangspunt na over de visie en 
geven we vorm aan de invulling hiervan.  

2017 IN CIJFERS 
We hebben momenteel elke twee weken een jeugdavond gericht op connectie, groei, en gebed. 
Daarnaast hebben wij altijd de leukste activiteiten. Denk hierbij aan jeugdweekend, Sirkelslag, 
Opwekking, Teenstreet, KWA, McDonaldsdate, spelletjesavonden en dat soort dingen.  
Afgelopen seizoen mochten we starten met een jeugdweekend waar ruim vijftig jongeren waren, en 
ongeveer tien leiders. Wat een zegen om zo’n grote groep tieners te mogen verwelkomen op een 
weekend, samen de bijbel te bestuderen en veel plezier te hebben. Ook gaaf om te vermelden is dat 
we afgelopen jaar drie nieuwe jongeren mochten verwelkomen als lid van de gemeente toen ze zich 
lieten dopen; drie jongeren die ervoor gekozen hebben om hun leven aan God te geven en met Hem 
te wandelen.  

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
We kunnen een heleboel opnoemen waar we dankbaar voor mogen zijn. Het team is weer stabiel, 
we hebben een ontzettend mooi jeugdweekend gehad, er zijn mooie relaties opgebloeid onder 
jongeren. Mooi om terug te kijken en te zien hoe God heeft gewerkt afgelopen jaar. Een mooie  
 

8 KRINGEN  

OVER HET TEAM 
Ons doel is dat alle christenen in onze gemeente zullen groeien in hun liefde voor God, in hun liefde 
voor elkaar en in hun liefde voor de buitenstaander. Het middel om deze doelstelling te bereiken is 
de kring, bestaande uit ongeveer tien mensen, waaronder één leider, die elkaar trouw opzoeken om 
te groeien in hun liefde voor God, in hun liefde voor elkaar en in hun liefde voor de buitenstaander. 
(Bron: Bill Donahue, Gemeente in kringen) 

2017 IN CIJFERS 
In 2017 zijn twee kringen opgehouden te bestaan. In Harderwijk Drielanden is een nieuwe kring 
ontstaan. De vrouwenkring, de Alpha-cursus en de Bètakring hebben zich in 2017 aangesloten bij het 
taakveld. Eind 2017 vielen er 17 kringen onder het taakveld. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Voor het seizoen 2017-2018 hebben de meeste kringen ervoor gekozen voor de gespreksavonden 
aan te sluiten bij de prekenserie over het boekje 10 woorden van leven van Patrick Nullens. 
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9 INTROKRING 

OVER HET TEAM 
De introkring is een kennismakingstraject met de Baptistengemeente Harderwijk. Voordat 
iemand lid of vriend wil worden, volgt zij of hij eerst de introkring. De introkring is 
vrijblijvend; het verplicht niet tot aansluiten bij de gemeente. 
In 5 avonden worden de volgende onderwerpen besproken: 

1. God, Jezus, mens en het begin van het Baptisme 
2. Leven als volgeling 
3. Doop en gemeente 
4. De Heilige Geest en leiding in de gemeente 
5. De organisatie van onze gemeente 

Tijdens de laatste avond kan iedereen aangeven hoe hij denkt verder te gaan in de 
Baptistengemeente of daarbuiten. 

2017 IN CIJFERS 
In het voorjaar hebben negen mensen de introkring gevolgd. Zij hebben zich vervolgens allen 
aangesloten bij de Baptistengemeente Harderwijk. In het najaar waren er dertien cursisten, 
verspreid over twee introkringen. Twee van hen hebben zich laten dopen. Van de overige 
cursisten zijn de kennismakingsgesprekken met de raad nog gaande. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
De introkring geeft duidelijkheid over de identiteit van de gemeente. We hopen dat de 
avonden helpen om weloverwogen en goed geïnformeerd een besluit te nemen om al dan 
niet lid of vriend te worden. Daarnaast hopen we dat opgemerkt wordt hoe welkom 
iedereen is. 
In 2017 is het cursusboekje helemaal nagelopen op correctheid en actualiteit. Zo zijn het 
cursusmateriaal, de filmpjes en de gesprekken tot zegen van de gemeente. 
 

10 VROUWENWERK 

OVER HET TEAM 
Wij komen vijfmaal in het voorjaar en vijfmaal in het najaar om de veertien dagen op de 
woensdagmorgen samen om Gods Woord te bestuderen,  elkaar op te bouwen en te bemoedigen. 
Tevens is er tijd om elkaar te ontmoeten. Indien nodig wordt er individuele hulp door ons geboden.  

2017 IN CIJFERS 
Als leidinggevend team komen wij op de maandagmiddag voor de bijeenkomst bij elkaar om de les 
voor te bereiden, elkaar op te bouwen en te bidden voor de morgen en voor de vrouwen persoonlijk. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Tweeëntwintig vrouwen hebben samen Gods Woord bestudeerd. Er zijn onderling hele leuke relaties 
ontstaan. Iedere serie sluiten we af met een gezellige morgen, verzorgd door de vrouwen zelf.  

 
11 MANNENWERK 

OVER HET TEAM 

Het mannenwerk is gericht op de saamhorigheid en het opbouwen van de mannen binnen de 
gemeente. 

2017 IN CIJFERS 
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De mannen zijn 1 keer bijeengekomen in 2017 op een activiteit. Het mannenweekend werd 
afgeblazen wegens te laag aantal aanmeldingen. 

DOELEN 

Deze doelen hebben we bereikt 

We organiseerden in het weekend van 19-21 mei 2017 een mannenweekend in De Veenhorst te 
Midlaren. Het thema was: ‘Ontmoeten’, met jezelf, met elkaar en met God. Helaas hadden slechts 20 
mannen zich aangemeld voor het weekend, terwijl 35 aanmeldingen een financiële break-even 
zouden opleveren.  
Op zaterdag 20 mei was er van 9.00 uur - 16.00 uur mannenklussen georganiseerd in De Open Hof, 
gevolgd door een gezellige BBQ. Een gezellige, zeer geslaagde invulling van deze zaterdag. 
 

12 SENIOREN 

OVER HET TEAM 
De seniorenwerkgroep organiseert seniorenmiddagen voor de ouderen in de gemeente.  
Deze middagen zien er ongeveer als volgt uit: 
Eén keer in de maand, meestal op de eerste donderdagmiddag van de maand, komen de senioren bij 
elkaar. Er zijn dan gemiddeld zo’n 20 tot 25 mensen vanaf ongeveer 70 jaar. Er wordt begonnen met 
koffie of thee en gelegenheid om gezellig met elkaar te praten. Vervolgens wordt de middag geopend 
met gebed en een meditatie en daarna worden er een paar liederen gezongen. Aansluitend is er dan 
een programma wat erg varieert. Soms wordt geprobeerd een activiteit buiten te organiseren 
waarbij er rekening mee wordt gehouden dat ook de mensen die wat minder mobiel zijn het gezellig 
kunnen hebben. Ook is er af en toe een gezamenlijk etentje. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
We hebben in de Open Hof een mooie huiskamer om bij elkaar te komen. We scheppen voor de 
ouderen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, elkaar aandacht en gezelligheid te geven,  lief en leed  

 

13 WERKGROEP MISSIONAIR WERK OPEN HOF 

OVER HET TEAM 
Wij bedenken activiteiten welke vanuit de Open Hof kunnen worden georganiseerd met een 
missionair karakter. De uitvoering hiervan wordt dan door de gemeente gedaan.  

2017 IN CIJFERS 
In 2017 zijn we bij elkaar geweest na de opening van de Open Hof. We hebben verschillende 
activiteiten bedacht die niet moeilijk zijn om bij aan te haken voor gemeente leden.  

DOELEN 
Plannen voor de nabije toekomst 
Een aantal keer per jaar Time for kids organiseren op vrijdagmiddag/avond voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar in samenwerking met de Hervormde gemeente. 
Een aantal keer per jaar een vrouwenochtend/avond organiseren waarbij wordt geknutseld, waarbij 
we buurtvrouwen uitnodigen om aan te haken.  
Een aantal keer per jaar de Open hof openstellen voor de buurt en daar een doe-activiteit aan 
koppelen.  
Meedraaien met House of Joy voor de mannen vanuit het AZC 
Meedoen met activiteiten in de buurt om zo open te staan voor de buurt.  
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14 ZENDING  

OVER HET TEAM 
De werkgroep zending motiveert de BGH om betrokken te zijn bij zending in de breedste zin van het 
woord. Wij geloven dat God ieder van ons talenten en gaven heeft gegeven om Zijn blijde boodschap 
bekend te maken op verschillende manieren. 
 Als BGH hebben we een aantal zendingsdoelen gekozen waar we ons voor willen inzetten.  
Er wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor deze doelen. Dit gebeurt door acties, 
presentaties, maar ook tijdens de collecten met behulp van een PowerPointpresentatie. 
Daarnaast stimuleert de werkgroep de BGH heel praktisch om te zien naar de medemens. Er worden 
Presentdagen georganiseerd en een werkreis/kinderkamp naar Moldavië en producten ingezameld 
voor de voedselbank. 
Als werkgroep zijn we zijdelings betrokken bij het Platform Vluchtelingenwerk in Harderwijk. Dit 
organiseert onder andere de internationale kerkdiensten, waarin de BGH ook participeert. Daarnaast 
zijn wij als werkgroep betrokken bij of hebben zitting in de verschillend thuisfrontteams van de 
zendelingen. 

2017 IN CIJFERS 
De actie Hoop voor 200 gezinnen in Malawi bracht het mooie bedrag van €5000 op. 
De actie voor het kinderkamp in Moldavië bracht €3100 op. 
De meewerkdagen bij het inpakken van pakketten voor de Voedselbank hebben een positieve 
uitwerking gehad. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Afgelopen jaar is de betrokkenheid bij de zendingsdoelen groter geworden, doordat iedere kring een 
zendingsdoel geadopteerd heeft. Dit heeft als resultaat gehad dat er meer persoonlijk contact is 
ontstaan tussen kring en zendingsdoel. 
Afgelopen zomer is er een mooi kinderkamp in Moldavië neergezet. 
Er zijn meewerkmomenten geweest bij de Voedselbank 
Mooi waren presentaties van zendelingen die met verlof waren en acties met mooie opbrengsten. 
Er zijn mooie internationale diensten voor de vluchtelingen gehouden. 
 

15 ONDERWIJS 

OVER HET TEAM 
Mede door een ruime ziekteperiode van de taakveldleider, heeft het taakveld Onderwijs een relatief 
rustig jaar gehad. 

2017 IN CIJFERS 
Onderwijs laat zich niet goed in cijfers uitleggen. Onderwijs heeft te maken met voorwaarden 
scheppen om de geestelijke groei van de gemeenteleden te bevorderen, in nauwe samenwerking 
met de raad en de andere taakvelden.  

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Het belangrijkste was de betrokkenheid bij de uitwerking van het jaarthema van de Tien Woorden, 
waar we hebben meegedacht over materiaal voor de kringen en de combinatie met de zondagse 
preken. Ook werd van elk hoofdstuk in het boekje een samenvatting gemaakt, die aan de kringen 
werd verstuurd.  
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16 ZORG 

OVER HET TEAM 
Het taakveld Zorg omvat de hulpverlening aan mensen die in geestelijke, sociale of praktische nood 

verkeren. Praktische hulp noemen we diaconaat, gesprekken noemen we pastoraat. De zorg wordt 

uitgeoefend door vrijwilligers die gemotiveerd zijn om belangeloos de medemens te steunen. Zorg is 

voor een korte periode, tot de hulpvrager weer op eigen kracht voort kan. In de gemeente wordt 

doorverwezen naar professionele zorg en hulpverlening indien een situatie dat vraagt.  

Het taakveld in verdeeld in de volgende teams die verderop allemaal verslag doen over 2017: 

 

 
 

17 PASTORALE TEAM 

OVER HET TEAM 
Het pastorale team bestaat uit acht werkers. Zij zijn geïnteresseerd in de medemens en willen graag 
meedenken als je vragen hebt, of als het even tegenzit. Je kunt zelf contact opnemen met iemand uit 
het team voor een gesprek. Vaak is één gesprek voldoende, maar de ervaring leert dat in sommige 
situaties een paar gesprekken helpen om beter tot de kern komen. De pastoraal werkers gebruiken 
de Bijbel en gebed: God spreekt door Zijn Woord en samen kunnen we biddend je situatie voor de 
Heer brengen.  
Naast de persoonlijke gesprekken houdt het pastorale team ook regelmatig contact met de mensen 
die om voorbede hebben gevraagd middels de gebedsbrief. 
Het team wordt regelmatig gecoacht om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de hulpvragen. 
 

18 BEZOEKTEAM 

OVER HET TEAM 
Het bezoekteam bezoekt regelmatig ouderen en chronisch zieken, die de zondagse diensten 
en activiteiten van de gemeente niet kunnen bijwonen, ongeveer een keer per maand. Ieder lid komt 
namens de gemeente en is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het bezoek. Het is belangrijk 
om goed te luisteren en ook om te delen wat er in de gemeente speelt voor zo ver dat mogelijk is. 
Ook is het van belang aan te sluiten bij het geloofsleven van degene die bezocht wordt, iets te delen 
uit de Bijbel of een lied te zingen en af te sluiten met gebed.  

DOELEN 
Plannen voor de nabije toekomst 
Het is gebleken dat sommige ouderen en/of alleengaanden, die wel naar de diensten komen, ook 
graag bezoek vanuit de gemeente willen ontvangen. Daar gaan we aandacht aan besteden. 
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19 NETWERKTEAM 

OVER HET TEAM 
Het Netwerk bezoekt bij toerbeurt intensief broeders/zusters in de gemeente die door psychische 
omstandigheden moeilijk betrokken kunnen zijn bij de gemeente en zich geïsoleerd voelen.  Maar 
ook degenen die om heel andere redenen tijdelijk  extra ondersteuning nodig hebben, worden door 
het netwerk met een bepaalde regelmaat  bezocht.   

2017 IN CIJFERS 
Momenteel zijn er vier netwerken waarin dertien netwerkers actief zijn.  Een netwerk bestaat 
meestal uit 6 personen. De netwerker gaat eenmaal in de zes weken op bezoek.   
 

20 HUWELIJKSTEAM  

OVER HET TEAM 
Als team willen met elkaar nadenken hoe we samen dienstbaar kunnen en mogen zijn als het gaat 
om relaties. In de eerste plaats door ons gebed. Ook door meer bekendheid te geven aan de 
PreMarriage Course en de Marriage Course. Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, omdat we 
nu een echt team hebben met vier echtparen voor deze cursussen. 

2017 IN CIJFERS 
Twee stellen volgden de PreMarriage Course, vier echtparen volgende de Marriage Course. 

DOELEN 
Plannen voor de nabije toekomst 
Ons hoogste doel is, dat ieder echtpaar de Mar-course zou volgen. Wij zien samen verlangend uit hoe 
God ons gaat gebruiken de komende tijd. U gaat vast meer van ons horen!! 
 

21 GESPREK EN GEBED 

OVER HET TEAM 
Iedere zondagmorgen na de dienst staat het team van Gesprek en Gebed klaar voor wie behoefte 
heeft aan een luisterend oor, bemoediging en desgewenst voorbede. In de hal, rechts naast de 
infotafel, is een statafel met een uitnodigend opschrift. Je kunt een praatje aanknopen met een van 
de broeders en zusters die dienst doen, herkenbaar aan een badge. In het verzorgingslokaal 
daarachter is ruimte om eventueel in alle rust verder te praten of te bidden. Het team maakt deel uit 
van het taakveld pastoraat.  
 

22 BLOEMENTEAM 

OVER HET TEAM 
Elke zondag worden de bloemen uit de dienst als felicitatie of bemoediging naar iemand gebracht, in 
het geval van een verjaardag van 75+, bij ziekte, geboorte of een ander speciale situatie. Meestal 
wordt het brengen van de bloemen gecombineerd met een bezoekje. 
 

23 INTERNE VERTROUWENSPERSONEN 

OVER HET TEAM 
De BGH is verantwoordelijk voor veiligheid binnen activiteiten die zij onderneemt. Wanneer één van 
de leden/vrienden in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook bij activiteiten 
van de kerk, is het van belang dat de weg naar een intern vertrouwenspersoon (IVP) goed bekend is. 
Door de vertrouwenspersoon zal zorgvuldig geluisterd worden, waarna hulp geboden kan worden. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
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In het najaar van 2017 is deze werkgroep gestart met oriëntatie bij kerken/gemeenten en de 
Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Ook is een plan van implementatie gemaakt binnen de 
BGH. 
 

24 GEBEDSGROEPEN 

OVER HET TEAM 
In de gemeente zijn verschillende gebedsgroepen actief. 
 

25 GEBOUWENBEHEER 

OVER HET TEAM 
Als team gebouwen zorgen wij ervoor dat het Morgen College en de Open Hof gebruikt kunnen 
worden voor de erediensten en alle andere activiteiten die georganiseerd worden door de BGH, 
maar ook door huurders.  

2017 IN CIJFERS 
Het taakveld gebouwen is nog vrij nieuw. Na ruim een halfjaar bouwen en verbouwen hebben wij op 
13 november 2017 de officiële opening gehad van de Open Hof en sindsdien groeit het aantal 
activiteiten. Wij zijn hier heel dankbaar voor. 
 

26 COMMUNICATIE 

OVER HET TEAM 
Het taakveld communicatie verzorgt alle communicatiemiddelen van de BGH en bestaat uit 
verschillende teams: het websiteteam onderhoudt de website; het nieuwsbriefteam stelt elke week 
de nieuwsbrief samen; de redactie van Thuis maakt elk kwartaal het tijdschrift van de BGH; de 
ledenadministratie houdt de wijzigingen in de ledenlijst bij; elke maand verschijnt het 
Maandoverzicht; er wordt papieren post verstuurd; we maken de Gemeentegids; we fotograferen 
belangrijke gebeurtenissen; er worden af en toe folders en flyers gemaakt. 

2017 IN CIJFERS 
We hebben 46 wekelijkse nieuwsbrieven verstuurd. 
We hebben 72 pagina’s gevuld voor Thuis met 24 artikelen, interviews en reportages. 
We hebben 11 maandoverzichten samengesteld. 
De website is uitgebreid met een agenda. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Als ‘olie in de machine’ de nodige informatie zo goed mogelijk delen met iedereen, ten dienste van 
alles wat er in de gemeente gebeurt. 
TEAM 
Coördinator a.i.: Geertje Plug 
Websiteteam: Jan van ’t Ende, Sander Noorman, Arjan Robbemond 
Nieuwsbriefteam: José Hammenga, Arjan Robbemond, André van Winssen, Maarten van de Fliert 
Redactie Thuis: Christiaan Kats (vormgeving), Alja de Klerk, Geertje Plug, Marjolein Schrijver, Ralph 
Stoové, Anneke Verhagen 
Ledenadministratie, papieren post en Gemeentegids: Esther Woning en Riet Schrijver 
Maandoverzicht: Jim Groeneveld 
Fotografen: Ruud Donker, Gerard Groothuis, Christiaan Kats, Rinus van Meer, Tünde Snijders 
Vormgeving: Margreet Kattouw, Christiaan Kats 

VACATURES 
We zoeken een taakveldleider voor dit prachtige taakveld! 
Bij Thuis is ruimte voor nieuwe redactieleden, want Anneke stopt en Alja gaat minder doen. 


