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1. VAN DE VOORGANGER 

Merkbaar aanwezig 
Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest 
van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie 
kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Johannes 14:16-17 

 
Als je buren de muziek keihard aanzetten is dat niet zo prettig. De buren zijn weer ‘merkbaar 
aanwezig’ zeggen we dan tegen elkaar. Als raad zijn we dit jaar bezig met het boekje van David Fitch 
dat deze titel draagt: Merkbaar aanwezig.  
Fitch daagt ons uit om merkbaar aanwezig te zijn. Niet als irritant, aandacht vragend of 
overheersend. Nee, merkbaar aanwezig zijn is heel bewust vanuit je afhankelijkheid van Jezus 
tevoorschijn komen in de intieme groep van de gemeente, bij jezelf thuis en op de plekken waar jij, 
en daarmee ook Jezus, te gast bent. 
Aan de ene kant is het kinderlijk eenvoudig. Moet je daar nu echt een boek over lezen? Tegelijk 
merken we in ons raadswerk maar ook in ons persoonlijk leven hoe moeilijk het is om je leven, je 
huis, je kerk open te zetten voor de ander. Te luisteren, betrokken te zijn, merkbaar aanwezig te zijn. 
Als raad willen we hierin groeien en verlangen we naar manieren om als gemeente merkbaar 
aanwezig te zijn.  
Een jaarverslag is een spiegel van hoe het met ons gaat en waar we mee bezig zijn. Een intern 
document dat iets zegt over onszelf. En wat een kostbare dingen gebeuren er. Wat zijn er veel 
mensen betrokken en begaan bij het werk in de BGH. Wat zijn er veel zegeningen te tellen. We zijn 
merkbaar aanwezig geweest in elkaars leven en in dat van anderen. Maar ik hoop ook dat dit 
document iets oproept, ons blijft uitdagen. Kerk zijn in deze tijd vraagt van ons om ons leven elke 
keer weer open te stellen voor de aanwezigheid van God en in dat bewustzijn elke dag, heel gewoon, 
aanwezig te zijn in het leven van anderen. Blijf je meedoen? 
 

2. VAN DE RAAD 
De raad heeft zich het afgelopen jaar nog meer proberen te richten op het algemene beleid voor de 
gemeente en het ondersteunen van de voorganger in zijn onderwijzende en pastorale taken.  
We hebben gezocht naar nieuwe wegen om contact met te houden met de taakveldleiders en 
werkgroepleiders, die het grootste deel van het uitvoerende werk in de gemeente op zich nemen. De 
eerste stapjes zijn gezet om ook te zorgen voor verbinding tussen taakvelden onderling, vooral waar 
er raakvlakken zijn in het werk. 
De leden namen het belangrijke besluit dat voortaan zowel leden als vrienden aanwezig zijn bij 
ledenvergaderingen. 
Gesprekken met nieuwe leden en vrienden zijn dit jaar overgedragen aan een aantal echtparen. Heel 
wat praktische zaken vroegen de aandacht van de raad, zoals secretariële zaken en het voorbereiden 
van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de voorganger. We besloten het contract met de 
jeugdwerker te verlengen. 
Wat genoten we van de Open Hof! Heel wat activiteiten zijn daar in 2018 ontplooid. Het gebouw 
wordt intensief gebruikt, zowel voor onze eigen activiteiten, voor missionaire projecten als door 
andere organisaties. 
We kozen ‘Succes in de kerk’ als thema voor het seizoen 2018-2019, omdat we wilden nadenken over 
wanneer een kerk in Gods ogen ‘succesvol’ is. Helaas lukte het niet goed om het jaarthema heel 
concreet uit te werken. We besloten in overleg met de werkgroep ethiek het onderwerp 
homoseksualiteit te gaan bespreken in de gemeente en werkten aan de voorbereiding daarvan. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 

- de belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd ondanks wisselingen en vacatures in de raad  
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- een hecht team gevormd met openheid over ons persoonlijke discipelschap 
- begin gemaakt met nieuwe wegen in contact met taakveldleiders en werkgroepleiders 

 

3 KRONIEK 2018  
Op 1 januari 2018 telde de gemeente 296 leden, 71 vrienden en 208 gezinsleden, in totaal 575 

mensen. 

Op 31 december 2018 telde de gemeente 300 leden, 74 vrienden en 208 gezinsleden, in totaal 582 

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. 

2018 IN CIJFERS 
Meer dan 50 diensten begeleid 
4 nieuwe mensen in het team  
2 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, trouwdiensten en andere 
bijzondere diensten in het Morgencollege en de Open Hof. Steeds weer vinden nieuwe mensen een 
plek in het team als vervanging voor mensen die ons verlieten vanwege studie, of andere reden. 
Diensten worden digitaal via het mengpaneel opgenomen. Hierdoor is er minder ruis in de opname. 
De opnamen worden gebruikt voor thuis terugluisteren (CD) voor broeders/zusters die de dienst niet 
kunnen bezoeken en om preken op de website van de gemeente te plaatsen.  
 

5 WERKGROEP BIJZONDERE EREDIENSTEN  

OVER HET TEAM 
Wij zijn als werkgroep gestart in het voorjaar van 2017.  
Sinds het voorjaar van 2018 hebben we onze missie als volgt geformuleerd: 
De Werkgroep Bijzondere Erediensten faciliteert en initieert erediensten en bijzondere activiteiten 
met als doel die te versterken en het evangelie op een frisse manier over te brengen. Het team zet 
zich in op organisatorisch, creatief en inhoudelijk vlak. Kernwoorden hierbij zijn: kwaliteit, echtheid, 
gemeenschap en creativiteit.  

2018 IN CIJFERS 
Omdat het team flink was uitgedund, hebben we het aantal en intensiteit van activiteiten moeten 
beperken. Met Pasen is de dienst vrij eenvoudig gehouden. Wel is er gebruik gemaakt van 
beeldmateriaal van ‘The biggest story’. Alle bezoekers kregen aan het eind van de dienst een narcis 
mee met een kaartje eraan.  
Op 23 september is de startzondag gehouden. Daarvoor had de werkgroep ‘De vliegende Speeldoos’ 
uitgenodigd om in een dag een musical in te studeren met alle kinderen. Dit was een grote activiteit, 
waar erg veel werk in is gaan zitten, maar die wel fantastisch mooi was! De zendingswerkgroep had 
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ondertussen in de Open Hof een maaltijd + veiling georganiseerd, dus dat was een mooie 
samenwerking. De dag eindigde met het optreden van de kinderen met hun musical over Esther. 
En als laatste hadden we de kerst-inloop voor de wijk in de Open Hof op Kerstavond. Hieraan hebben 
bijna 80 mensen vanuit de gemeente meegewerkt! Het was een bijzondere avond. Mooi was, dat 
alles wat er die avond is gedaan op Kerstochtend ook weer kon worden ingezet, hetgeen veel 
voorbereiding en organisatie scheelde.  

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Vooral de startzondag (musical) en de kerst-inloop pasten erg goed in onze missie.  

Voor de startzondag viel het echter nogal tegen dat het zo moeilijk was om aan medewerkers en 

kinderen te komen. Gelukkig is het uiteindelijk wel gelukt, maar het heeft wel de vraag bij ons 

opgeroepen of we dit nog weer eens moeten doen, omdat het enorm veel werk met zich meebrengt 

en we ons afvragen of de gemeente hier wel op zit te wachten (gezien de moeite om medewerkers 

en deelnemende kinderen te vinden).  

De kerst-inloop was daarentegen zeer bemoedigend qua aantal medewerkers. Of we ons doel 

bereikt hebben m.b.t. het bekend maken van het evangelie (en ook een beetje onszelf als BGH), 

weten we niet zeker. Er waren wel mensen vanuit de wijk, maar we hadden op meer gehoopt. Dit 

heeft echter ook tijd nodig en de timing op kerstavond was wellicht niet ideaal, omdat er dan al 

zoveel te doen is. Toch heeft het ons wel enthousiast gemaakt voor een dergelijke activiteit, omdat 

het heel mooi is als je als gemeente met elkaar zoiets neer kunt zetten. Daar zijn we trots op! 

 

6 KINDERWERK JOY4JESUS 

OVER HET TEAM 
In september is er een nieuwe taakveldleider voor het kinderwerk aangesteld. Na een oproep voor 
meer leiding voor het kinderwerk zijn er nu voor elke groep voldoende kinderwerkers.  

2018 IN CIJFERS 
Elke zondag is er Joy4Jesus. 
Er zijn ruim 30 kinderwerkers voor 4 groepen. Ook is er een aantal tieners dat meehelpt. 
We mochten na de zomervakantie 6 nieuwe kinderwerkers welkom heten voor groep 5/6. 
De grootte van de groepen wisselt nogal per zondag. We hebben wel een zondag gehad dat er 4 
kinderen waren, maar ook zondagen dat er wel 18 kinderen waren. 
DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Het afgelopen jaar hebben weer veel kinderen op hun eigen niveau de verhalen uit de bijbel mogen 
horen. Ons doel is dat de kinderen begrijpen wie de Here Jezus is en wat Hij voor elk kind wil 
betekenen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Vertel het maar’. Voor de jongere groepen is het 
onderwerp soms best pittig, maar dat wordt wel aangepast. De kinderen van groep 1/2 en 3/4 
hebben de verwerking meestal in de vorm van een knutselwerkje. Voor de kinderen van groep 5 t/m 
8 zijn er andere manieren voor verwerking, bijv. een spel. 
Naast Joy4Jesus zijn er met Advent, Kerst, en Pasen speciale momenten voor de kinderen. 
De JUIST VOOR JOU diensten stonden op een laag pitje dit jaar, maar in 2019 willen we dit weer 
oppakken. 
Bij Joy4Jesus werd er dit jaar gespaard voor een project in Malawi. Tot nu toe is daar ruim €1300 
voor gespaard.  
 

7 JEUGDWERK  

OVER HET TEAM 
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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? Vormgeven 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.  

2018 IN CIJFERS 
2018 was het eerste jaar onder leiding van onze jeugdleider. 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, Gala, Teenstreet, KWA, spelletjes 
en inspirerende sprekers. Dat gebeurt zowel tijdens de jeugddiensten als tijdens de eigen avonden. 
Afgelopen seizoen mochten we starten met een jeugdweekend waar ruim 60 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 2 nieuwe jongeren mochten verwelkomen als lid van de gemeente toen ze zich 

lieten dopen; twee jongeren die ervoor gekozen hebben om hun leven aan God te geven en met 

Hem te wandelen.  

Ook de twee jeugddiensten van dit jaar waren erg indrukwekkend, doordat de betrokkenheid van de 
tieners erg hoog was. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
We kunnen een heleboel opnoemen waar we dankbaar voor mogen zijn. Het team is weer stabiel, al 
zijn we wel op zoek naar nieuwe jeugdleiders. 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. 
 

8 KRINGEN  

OVER HET TEAM 
De kring is een belangrijke plek in de gemeente waar we elkaar zien, voor elkaar bidden en elkaar 
aanmoedigen in geloof. We vinden het belangrijk dat iedereen zich persoonlijk gekend voelt. (Bron: 
website BGH). 
2018 IN CIJFERS 
Het aantal kringen dat onder het taakveld valt is in 2018 toegenomen van 17 naar 19. Dat er bij alle 
kringen mensen bereid zijn de kring te leiden of te coördineren is ook een reden tot dankbaarheid. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Gedurende 2018 is er gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van een toerustingcursus rond het 
kringenwerk. Intentie was (potentiële) kringleiders verder toe te rusten en belangstellenden in de 
gelegenheid te stellen meer over de verschillende facetten van het kringenwerk te leren.  
 
In 2018 is vijf keer een kringleidersoverleg georganiseerd. Gemiddeld was er een opkomst van ca. 13 
kringvertegenwoordigers. 

 

9 INTROKRING 
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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. 

2018 IN CIJFERS 
In het voorjaar hebben 7 mensen de introkring gevolgd. Zes van hen hebben zich vervolgens 
aangesloten bij de Baptistengemeente Harderwijk. Eén persoon heeft meer tijd nodig om tot een 
keuze te komen en bezoekt regelmatig de dienst. In het najaar waren er 8 cursisten. Drie van hen 
hebben zich aangesloten bij de Baptistengemeente Harderwijk. Met vier cursisten zijn de 
kennismakingsgesprekken met de bezoek-echtparen nog gaande. Eén persoon heeft meer tijd nodig, 
gaat naar een kring en bezoekt regelmatig de dienst. 

DOELEN 
De introkring geeft een stuk 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. 
 

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.  

2018 IN CIJFERS 
Tussen 18 tot 22 vrouwen bezoeken de vrouwenkring. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
We komen zowel in het voorjaar als in het najaar 5 á 6 maal om de veertien dagen samen voor een 
studie en sluiten daarna af met een gezellige morgen. In het voorjaar hebben we een bezoek 
gebracht aan de Diaconessen in Amerongen en in het najaar een gezamenlijke maaltijd met elkaar 
genuttigd. 
 

11 MANNENWERK 

OVER HET TEAM 
2018 was voor de mannen van de Baptisten gemeente een rustig jaar. Een oproep aan onze 
broeders het stokje over te pakken om een mannenweekend te organiseren is nagenoeg 
onbeantwoord gebleven. Daarom helaas in 2018 geen mannenweekend. Wel heeft een aantal 
motorliefhebbers een toertocht gemaakt in het najaar. De BGH kent een flink aantal 
motorrijders. Met een tiental mannen is er in het najaar een mooie tocht georganiseerd en 
gereden. Zeker voor herhaling vatbaar. In 2019 zal de haalbaarheid van een mannenweekend in 
het najaar onderzocht worden. 

12 SENIOREN 
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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 
te delen en elkaar zo nodig te bemoedigen.  
 

13 WERKGROEP MISSIONAIR WERK OPEN HOF 

OVER HET TEAM 
Wij bedenken activiteiten welke vanuit de Open Hof kunnen worden georganiseerd met een 
missionair karakter. In subgroepen worden deze activiteiten uitgevoerd.  
2018 IN CIJFERS 
In 2018 zijn de verschillende groepen aan het werk gegaan. Er zijn 4 werkgroepen. De werkgroep 
Time4kids, de werkgroep Women Meet&Greet, de werkgroep House of Joy en de werkgroep 
Pannenkoekentijd.  

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Time4kids is gestart en is 5 keer per jaar georganiseerd. Het is op een vrijdagmiddag/avond voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar in samenwerking met de Hervormde gemeente. Er komen gemiddeld zo’n 
45 kinderen.  
We hebben ongeveer elke maand Meet & Greet georganiseerd, waarbij wordt geknutseld, we elkaar 
ontmoeten en we steeds meer van ons geloof kunnen delen. Er komen internationale vrouwen uit de 
buurt en het Azc. Er komen ongeveer 25 vrouwen per avond.  
Drie keer is er een pannenkoekentijd georganiseerd, daarbij wordt de Open hof opengesteld voor de 
buurt.  Hierbij komen gemiddeld 50 personen, veelal vanuit de buurt.  
Eens in de 14 dagen is er  House of Joy voor de mannen vanuit het AZC, hier draaien af en toe 
mensen vanuit de BGH in mee.  

 

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. 
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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. 

2018 IN CIJFERS 
De actie van de veiling voor de zendelingen tijdens het startweekend bracht het mooie bedrag van 
€6000 op. 
De actie voor het kinderkamp in Moldavië bracht €3100 op. 
Voor de aankoop van een stuk land voor het werk van Jeugd met een Opdracht van Z. kwam een 
bedrag van € 6000 binnen. 
De meewerkdagen bij het inpakken van pakketten voor de Voedselbank hebben een positieve 
uitwerking gehad. Daarnaast zijn er verschillende geldinzamelingen acties geweest voor de 
zendingsdoelen. 

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. Daarnaast heeft de groep op 
verschillende manieren zich ingezet bij het werk van Hart voor Moldavië, zoals het ouderenwerk, 
houthakken voor de winter. 
Mooi waren presentaties van zendelingen die met verlof waren. De opbrengsten van de acties die 
gehouden zijn waren zeer positief. 
Er zijn mooie internationale diensten voor de vluchtelingen gehouden. 
Tijdens de Presentdag in het najaar heeft een groep een mooie schilderklus geklaard. 

 

15 ONDERWIJS 

OVER HET TEAM 
Het team bestond ook dit jaar uit één persoon, hoewel het plannen en overleggen van de activiteiten 
plaatsvond in nauw overleg met de oudstenraad en evt. betrokken andere taakveldleiders. 

2018 IN CIJFERS 
Wat ik vorig jaar hier zei, geldt nog steeds. 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. Dit is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking is daarom ook belangrijk. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Een van de doelen was betrokkenheid bij en advisering van het kringmateriaal. Dit jaar zijn we er niet 
in geslaagd om een boekje te vinden die door alle kringen gebruikt kon worden, maar kon er uit 
diverse boekjes worden gekozen. Omdat de meeste boekjes wel over het onderwerp Efeze brief 
gingen, kon elke kring het boekje kiezen wat het beste bij hen paste. 
Daarnaast hebben we op 8 februari 2018 de workshopavond Leef je Bijbel georganiseerd die door 
ruim 40 mensen werd bijgewoond. Hierbij waren er een zestal verschillende thema’s die werden 
uitgewerkt in een workshop of presentatie, waarbij interactief kon worden deelgenomen. Het 
populairste onderwerp was Bible journaling. De andere onderwerpen waren: Lectio Divina; 
Mediteren, mag dat?; Nieuwe inspiratie voor persoonlijk Bijbellezen; Hoe maak je een eenvoudige 
Bijbelstudie en De kracht van het verhaal. De reacties van de deelnemers waren veelal positief. 
Op 16 mei 2018 is er een studieavond met als spreker Henk Bakker georganiseerd. Dit in 
samenwerking met de Werkgroep Ethiek. Het thema van de avond was Hermeneutiek van de 



 
9 

christelijke ethiek. De volgende zaken kwamen aan de orde: Ethiek heeft te maken met hoe we ons 
moeten of kunnen gedragen en christelijk omdat we ons willen laten leiden door wat de Bijbel ons 
daar over te zeggen heeft. Hermeneutiek maakt duidelijk welke kloven (in tijd en cultuur en 
Bijbeluitleg) er zijn om dit goed te kunnen begrijpen en legt ook uit waarom we hier verschillend over 
kunnen denken. Neem bijvoorbeeld de verschillende visies op relaties en seksualiteit. Maar ook hoe 
we met elkaar omgaan in de maatschappij en het milieu. Henk heeft ook aanzetten gegeven hoe je 
als gemeente kan proberen om een “ethisch fundament” te leggen, d.w.z. kijken waar je een 
gemeenschappelijk standpunt over kan bereiken. Ook deze avond werd goed bezocht en 
gewaardeerd. Het zette in ieder geval aan om eens dieper na te denken over een aantal zaken (de 
uitleg van bepaalde Bijbelteksten die wel of niet cultuurgebonden kunnen zijn). 

Dit is (nog) niet gelukt 
Het vinden van nieuwe leden voor het taakveld onderwijs. We hopen hier in 2019 verandering in te 
brengen. 

Plannen voor de nabije toekomst 
Naast de jaarlijkse terugkomende activiteiten zoals adviseren over kringonderwijs en evt. 
studieavonden, willen we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer doelgroep gericht 
onderwijs te gaan geven. De nadruk zal zoveel komen te liggen op discipelschap. 

TEAM  
Als eerste punt van het nieuwe jaar gaan we aan de slag met het werven van nieuwe leden voor 
onderwijs. Ook wordt onderzocht of er andere manieren zijn om onderwijs gemeente breed vorm te 
gaan geven voor diverse doelgroepen en op diverse niveaus.  
 

16 ZORG 

OVER HET TEAM 
In de Baptistengemeente zijn verschillende mogelijkheden om iemand een helpende hand te bieden. 
We geloven dat we elkaar tot steun mogen zijn. Sommige mensen in de kerk kunnen goed helpen op 
praktisch gebied, anderen kunnen goed helpen wanneer er vragen zijn over leven en geloof. 
Doel van de zorg is dat iemand verder komt, en met zijn of haar levenservaringen, gaven en talenten 
anderen weer voort kan helpen.  
De Baptistengemeente wil een veilige kerk zijn waar ieders grenzen gerespecteerd worden. De 
gemeente is daarom aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). 
Pastorale werkers zijn leden en vrienden van de gemeente die lange tijd, in weer en wind, met God 
door het leven gaan. Ze belijden dat de Bijbel richting geeft in het leven en ze zijn trouw aan de 
gemeente. Wat hen in de gesprekken ter ore komt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld in de raad 
of in het pastoraal team. Voor een voorspoedige voortgang van de gesprekken kan het zinvol zijn als 
de pastor wel op de hoogte is. Als iemand hiertegen bezwaar heeft, dan wordt hiermee rekening 
gehouden. 
Iedere werker beloofd geheimhouding over wat hem of haar vertrouwelijk wordt toevertrouwd. De 
werker ondertekent dit schriftelijk. 

ORGANISATIE  
De pastorale zorg voor volwassenen is onderverdeeld in vijf vormen.  

1. De basiszorg is de ongeorganiseerde aandacht die je voor elkaar hebt.  
2. De persoonlijke zorg is georganiseerd in de vorm van het kringenwerk. Iedereen hoort bij een 

kring en de meesten spreken en zien elkaar regelmatig.  
3. De derde vorm van zorg betreft het situaties waar dikwijls langere tijd hulp, bemoediging en 

troost nodig is. Medewerkers van de verschillende teams zoeken deze mensen op.  
4. De vierde vorm van zorg wordt uitgevoerd door het pastoraal team. Dit team bestaat uit 

predikant, pastor en pastoraal werkers. Hier betreft het dikwijls specifieke 
aandachtsgebieden zoals ernstig zieken, rouw, geestelijke nood, enzovoorts.  

5. De vijfde vorm is de specialistische zorg. 
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De zorg in de Baptistengemeente is ondergebracht in verschillende teams: 

 
 

17 PASTORALE TEAM 

OVER HET TEAM 
Pastoraal werkers bezoeken mensen in het kader van tweedelijnspastoraat. Wanneer iemand met 
vragen zit en niet goed verder komt, kan hij iemand van het pastoraal team uitnodigen om er samen 
over te spreken en te bidden. Soms is het waardevol om vaker met elkaar af te spreken, een 
gesprekstraject kan helpen om beter tot de kern te komen. Van belang is hoe de Bijbel heel 
persoonlijk kan spreken en hoe dit situaties die vastzitten kan beïnvloeden. 
Het pastorale team houdt contact met de mensen die om voorbede hebben gevraagd middels de 
gebedsbrief. 
 

18 BEZOEKTEAM 
Het bezoekteam bezoekt ouderen en chronisch zieken. De contacten zijn langdurig, dikwijls niet 

intensief. Teamleden gaan soms mee met oudsten. Ook wordt bij geboortes eenmalig kraambezoek 

gebracht 

19 NETWERKTEAM 
Mensen met langdurige psychische of psychiatrische nood en mensen die geruime tijd de 
gemeenteactiviteiten niet meer kunnen bezoeken en eenzaam zijn, worden bezocht door het 
netwerkteam. Voor ieder zorgadres is een groepje werkers die om beurten op bezoek gaan. De 
contacten zijn langdurig en intensief.  
 

20 HUWELIJKSTEAM 
Dit team biedt steun op het gebied van huwelijksproblematiek. Stellen kunnen met een echtpaar uit 
het team in gesprek komen en samen spreken en bidden over de situatie. Van groot belang is de 
Marriage Course, elk stel dat deze cursus volgt wordt er enorm door verrijkt. Het team verzorgt ook 
de Pre-marriage Course, deze is bedoeld voor stellen die overwegen om te trouwen. 
 

21 GEBEDSTEAM  
Het team bestaat uit een aantal leden die na afloop van elke dienst beschikbaar zijn voor gesprek en 
gebed.   
Eens per kwartaal is er een avonddienst voor ontmoeting en gebed rond pastorale nood en ziekte.  
Elke maand komt een gebedslijst uit met mededelingen rond ziekte, zorg en andere mededelingen 
waarvoor gebeden of gedankt kan worden. 
Zes gebedsgroepjes zijn door de week actief.  
 

Taakveld Zorg

Diaconaal 
team

Bezoek
team

Netwerk

team
Gebedsteam 

en 
gebedsbrief

Pastoraal 
team

Huwelijks
team

Team 
vertrouwens

personen

Team 

St. Jansdal
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22 VERTROUWENSPERSONEN 
De BGH is verantwoordelijk voor veiligheid binnen de activiteiten die zij onderneemt. Wanneer 
één van de leden/vrienden in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook bij 
de 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. Onze gemeente kent 2 vertrouwenspersonen.  

Het afgelopen jaar hebben de vertrouwenspersonen verschillende kennismakingsgesprekken 
gedaan; bij de raad, de taakveldleiders, de kringleiders, de ledenvergadering en de jeugdleiding. Hoe 
meer bewustwording verkregen kan worden, zal verder uitgewerkt worden in nauwe samenwerking 
met Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). 
 

23 TEAM ST. JANSDAL 
Een aantal werkers assisteren bij de kerkvieringen in het ziekenhuis St. Jansdal. Zij halen patiënten op 
en ontvangen deze in de zaal, drinken na afloop een kopje koffie met hen en brengen ze weer terug 
naar de kamers. De vieringen vallen onder de Geestelijke Verzorging van het ziekenhuis. 
 

24 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. 
 

25 GEBEDSGROEPEN 

OVER HET TEAM 
In de gemeente zijn verschillende gebedsgroepen actief. 
 

26 GEBOUWENBEHEER 

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

2018 IN CIJFERS 
Het taakveld gebouwen heeft in 2018 zijn eerste volledige jaar gedraaid. We kunnen dankbaar 
terugkijken op dit jaar. Het gebruik van het Morgen College gaat naar tevredenheid voort. In de 
winter blijft alleen de temperatuur en de tocht onderwerp van gesprek. Wij proberen hier met het 
college een oplossing voor te vinden. 
De activiteiten in de Open Hof zijn enorm uitgebreid. Niet alleen de activiteiten voor onze eigen 
leden/vrienden, maar we hebben als gemeente ook een duidelijke plaats ingenomen in de wijk/stad. 
Je kunt hierbij denken aan de activiteiten van House of Joy (voor mannen uit het AZC), Women meet 
& greet (voor vrouwen uit het AZC), Kids Time (alle kinderen uit Harderwijk), Pannenkoekentijd 
(iedereen), Be Happy (repeteren kinderkoor), Week van gebed (iedereen), Muziekteam (wekelijks 
oefenen) en verhuur aan diverse leden voor verjaardagen, doopfeesten, babyshowers en jubilea. 

 

27 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 
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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; we maken de Gemeentegids; we fotograferen belangrijke gebeurtenissen; er 
worden af en toe folders en flyers gemaakt.  

2018 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. 

DOELEN 
Deze doelen hebben we bereikt 
Zoveel mogelijk informatie zo goed mogelijk gedeeld met iedereen binnen de BGH. 
De presentaties op zondagochtend aangepast aan de nieuwe huisstijl. 
Een begin gemaakt met de overstap naar een ander systeem voor de ledenadministratie. 
Een themanummer van Thuis gemaakt over de Open Hof, ook voor de inwoners van Stadsdennen. 
Een begin gemaakt met een digitale jaarplanner die voor iedereen is in te zien. 
Een begin gemaakt met maatregelen in het kader van de nieuwe privacywetgeving. 


