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Voorwoord
Na het uitzoeken van het nieuwe project in 2016 zijn we in 2017 goed begonnen met het
nieuwe project ‘Christenen in het Midden Oosten, mensen van hoop’. Als kick-off van het
project is Feije Duim uitgenodigd om op zondag 3 september het een en ander te vertellen
over zijn ervaringen in dit gebied met de plaatselijke bewoners.
In dit jaarverslag is verder in detail te lezen hoe aan diensten en acties dit jaar vorm is
gegeven.
Zoals ieder jaar was er ook in 2017 een verandering in de samenstelling van de commissie,
van Jenny Minkjan hebben we als trouw lid afscheid genomen. Helaas was het nog niet
gelukt om nieuwe mensen te vinden. We vertrouwen erop dat dit in 2018 wel gaat lukken.
Door de vrijwillige bijdragen die vele van onze kerkleden periodiek aan Kerkinactie
overmaken, zijn er mooie bedragen te besteden aan projecten en noodhulp. Daar staat
tegenover dat er ook steeds meer beroep op ons gedaan wordt. In een wereld waarin zoveel
onrust en ellende is, is dit niet verwonderlijk en we zijn dankbaar dat we aan veel van deze
verzoeken hebben kunnen voldoen.
Voor 2018 hebben we enkele leuke plannen en hopen we dat we de kerken in Syrië verder
kunnen ondersteunen met onze bijdragen.
Tot zover het voorwoord, indien gewenst geven wij graag een nadere toelichting.
Henrike Wemekamp
Voorzitter
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Jaarverslag Taakgroep Projecten en Activiteiten
CHRISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
Vanuit KiA zijn we begonnen met dit project te steunen. Om dit wat soepeler aan te duiden
hebben we het de ondertitel : “Mensen van Hoop” gegeven.
Hiervoor hebben we in beide kerken een plakkaat gemaakt wat op de zendingsbussen hangt,
zodat bekend is waarvoor de collecte bestemd is. We merken dat dit verhelderend en
motiverend werkt.

40 DAGEN BOEKJE
Het Veertigdagenboekje met als titel “Sterk en Dapper” is weer samengesteld door de familie
Lantink. Vele commissie- en gemeenteleden hebben eraan bijgedragen. De boekjes zijn
uitgedeeld in de kerken en bezorgd in het “Flierborg”, “Lindenborg” en bij “Thuisgenoten”.
Dit is altijd een fijn werkje, want mensen waarderen dit zeer, niet in het minst vanwege het
contact!

PAASGROETENACTIE
In 2017 hebben we 300 kaarten besteld, en dit jaar zijn ze zo goed
als allemaal uitgedeeld. We hebben ze nu vóór de dienst uitgereikt
en zo hebben veel gemeenteleden één of meer kaarten
meegenomen en verstuurd.
Het thema dit jaar was ook hier “Sterk en Dapper“.
De kaarten zijn verstuurd aan Nederlandse en buitenlandse
gevangenen en mensenrechtenorganisaties. Ze komen voort uit een
project onder gedetineerden. Onder leiding van de predikant wordt
het thema besproken en maken ze de afbeeldingen. Vanuit de
Protestantse kerk in Nederland zijn er in totaal 60.000 kaarten verstuurd. Niet alleen de
gedetineerden maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van
deze Paasgroet uitgaat.
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INLEVEREN KAARTEN, POSTZEGELS, CARTRIDGES EN TELEFOONS

Ook in 2017 hebben weer heel veel mensen hun postzegels, oud geld, kaarten, volle
cartridges en oude mobiele telefoons ingeleverd. Ook al hebben veel kaarten helaas geen
waarde, toch zijn er nog drie grote dozen vol met kaarten en postzegels en vele oude
telefoons en gebruikte inktpatronen weggebracht. Er is een inleverpunt in Vriezenveen en
van daaruit komt alles bij Kerk in Actie in Utrecht terecht.
Het afgelopen jaar is er door Kerk in Actie en de GZB in totaal een recordopbrengst van
€ 41.289,= ‘verdiend’ aan deze artikelen. Een bedrag, eigenlijk onmisbaar in het leven van
mensen ver weg.
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Jaarverslag Taakgroep Erediensten KiA
Dit jaar stonden de diensten veelal in het teken van het nieuwe project:
‘MENSEN VAN HOOP, Christenen in het Midden-Oosten’
De Taakgroep Erediensten heeft in 2017 de volgende diensten mede voorbereid:
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2016
We noemen deze zondag eerst nog even omdat op deze zondagmorgen ons nieuwe project
is gepresenteerd aan de gemeente. Feije Duim, medewerker Kerk in Actie in het MiddenOosten, was aanwezig en heeft een toelichting gegeven over de situatie in Syrië. Hij heeft
daarbij een filmpje getoond. Bovendien heeft hij de gemeente een Aramees Kyrië gebed
aangeleerd.
ZONDAG 5 FEBRUARI 2017, WERELDDIAKONAATZONDAG.
Gezamenlijke morgendienst in ”Irene”.
Thema van de dienst was: World Servants
Als KerkinActie Vroomshoop hadden we besloten dat deze dienst
geheel door de groep World Servants ingevuld mocht worden. Zij
konden in deze dienst hun project presenteren.
De voorganger in de dienst was Ds. David Kroeze.
De collecte was bestemd voor het werelddiakonaat

ZONDAG 4 JUNI MEI 2017, 1STE PINKSTERDAG.
Gezamenlijke zendings-morgendienst in “Het Anker”
Voorganger was Ds. J.A. Antonides.
Muzikale medewerking: Kopergroep Harmonie Vroomshoop
Organist: dhr. J.C. Labrijn.
De collecte was voor project: Sterkere kerken in Nicaragua
ZONDAG 8 OKTOBER 2017, WERELDDIAKONAATZONDAG.
Gezamenlijke morgendienst in “Het Anker”
Thema van de dienst was ons project: Mensen van Hoop, Christenen in het Midden-Oosten
Voorganger in de dienst was Ds. J.A. Droogendijk.
Organist: Dhr. J.C. Labrijn
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Gedicht: Uw handen zijn wij, Heer

Uw mensen zijn wij Heer,
op hoop van zegen hier, daar uitgestrooid
op velden over wegen van de wereld
Samenklonterend in uw kerken
Bang voor geweld, voor aanslagen,
Bang voor rechteloze machteloosheid
onder de Hamans van deze wereld
Geïsoleerd en in de steek gelaten
door wie ooit vrienden waren.
Cynisch, oud, moe en uitzichtloos.
Die afgehouwen stronk
Je gelooft het niet,
Je durft niet eens te kijken,
Daar groeit een twijg, een blad, een bloem
Van mensen die niet zwijgen
Die handen strekken
en armen buigen om een mens
Kerken die gaan staan
Die veilig opengaan, en branden
Van Gods vuur voor mensen.
Wij blijven hier klinkt in het oosten
Wij gaan niet weg maar
Zullen Gods naam heiligen
Door hier te zijn, en door
God’s handen uit te strekken
naar de naakte, de hongerige en de zieke,
de gevangene, de argeloze.
Zij zullen ons aanvallen,
Proberen te vernietigen, maar het zal niet gaan
Zoals zij denken
In heel het oosten klinkt de roep
De roep tot heil en recht
De roep van al die uitgestrooide mensen
Samen geklonterd in hun kerken.
Hun roep klinkt door en door
Tot in het westen, net als ooit.
Je gelooft het niet
Je durft niet eens te kijken
God, zegen hen, ons, Uw
handen zijn wij Heer, tot zegen, amen.
Tekst: Feije Duim, Kerk in Actie
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ZONDAG 12 NOVEMBER 2017, ZENDINGSZONDAG.
Gezamenlijke avonddienst in ”Het Anker”.
Thema van de dienst was ons project: Mensen van Hoop, Christenen in het Midden-Oosten
Voorganger in de dienst was Ds. F. Schipper
Organist: Dhr. J.C. Labrijn.
De collecte was bestemd voor de najaarszendingsweek van KerkinActie (China).

Geloofsbelijdenis:
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
Henri Nouwen
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Financieel verslag
CONTROLEVERSLAG DE HEER B.J. KLEINJAN
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BALANS
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Financieel verslag 2017: rekening / begroting
REKENING BEGROTING REKENING
2016
2017
2017

BEGROTING
2018

ONTVANGSTEN
1.282,37

1.500,00

1.809,79

1.500,00

19.540,23
6.873,00
530,00

20.000,00
7.000,00
500,00

19.804,93
5.934,51
511,23

19.000,00
6.000,00
500,00

1.003,32

1.000,00

0,00

0,00

11,90
1.010,03
2.731,35
407,64
1.392,49
1.221,34

200,00
1.300,00
1.700,00
0,00
0,00
2.300,00

5,09
1.298,13
1.743,25
0,00
0,00
2.341,85

200,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00

36.003,67

35.500,00

33.448,78

33.000,00

1.457,37

1.500,00

1.934,79

2.000,00

PROJECTEN

11.319,54

15.000,00

16.041,31

15.000,00

ALGEMEEN
Diversen
Giften
Saldo Rabobank (betaal)
Saldo Rabobank (spaar)
Saldo SKG

343,53
17.500,00
1.298,13
1.743,25
2.341,85

500,00
13.500,00
1.750,00
750,00
2.500,00

229,31
9.500,00
1.851,27
0,00
3.892,10

500,00
10.000,00
1.500,00
0,00
4.000,00

36.003,67

35.500,00

33.448,78

33.000,00

EREDIENSTEN
OVERIGE INKOMSTEN
Vrijwillige bijdrage
Zendingsbussen
Giften

PROJECTEN
ALGEMEEN
Diversen
Saldo Rabobank (betaal)
Saldo Rabobank (spaar)
Saldo ING (zakelijk)
Saldo ING (betaal)
Saldo SKG

1-jan
1-jan
1-jan
1-jan
1-jan

TOTAAL ONTVANGSTEN
UITGAVEN
EREDIENSTEN

TOTAAL UITGAVEN

31-dec
31-dec
31-dec
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Toelichting Erediensten
Ontvangsten
Voorjaarszendingsdienst
Pinksterzendingsdienst
Najaarszendingsdienst

€
-

828,99
415,85
564,95

-------------€ 1809,79
Uitgaven
Afdracht Voorjaarscollecte
Afdracht Pinkstercollecte
Afdracht Najaarscollecte
Kopergroep Harmonie

€ 828,99
- 415,85
- 564,95
- 125,00
-------------€ 1.934,79

Toelichting Giften
Ontvangsten
Particuliere giften

Uitgaven
World Servants
Rode Kruis, St. Maarten
Rode Kruis, Zuid Azië
St. Interserve, Alida Boessenkool
Help Roemenië Stichting
St. My Beloved, Rianne Binnenmars
Ruama
Samenwerkende Hulp Organisaties

€

511,23

€

2000,00
- 2000,00
2000,00
250,00
250,00
250,00
- 250,00
- 2500,00
---------------€ 9500,00
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Toelichting Projecten
Uitgaven
40-dagenboekje
Paasgroetenactie
Midden-Oosten

€
907,50
133,81
- 15.000,00
--------------€ 16.041,31

Toelichting Diversen
Ontvangsten
Rente bedrijfsspaarrekening

€

Uitgaven
Vergaderkosten
Bankkosten
SKG kosten
Prikbord

€
-

5,09

40,10
98,41
60,80
30,00
--------------€
229,31
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Namenlijst commissieleden KerkinActie Vroomshoop
Hier volgt een overzicht van de leden van de Commissie KerkinActie Vroomshoop d.d. 31
december 2017.
Stuurgroep:
Henrike Wemekamp
Willeke Diek
Pia Lantink
Taakgroep Erediensten
Heddie Drent (diaken)
Hanneke Lambers
Ina Dogger
Gerrit Jansen

voorzitter
notulist / secretariaat
penningmeester
Taakgroep Projecten en Activiteiten
Ruth Schipper
Erik Hekman
Frits van Laar
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