Jaarverslag 2012 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Met dit verslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente verantwoording af naar
de Algemene Kerkenraad van Assen. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat ook in 2012 het
kerkenwerk binnen de Sionsgemeente goede voortgang mocht hebben. Hierin zien we de
goede hand van onze God, Hij gaat ook in onze gemeente nog steeds door met Zijn werk om
zondaren tot geloof en bekering te roepen. Zondag aan zondag mocht het Woord nog klinken.
De kerkenraad hoopt en bidt dat het werk in het afgelopen jaar tot Gods eer en tot opbouw
van uw persoonlijk geloof mag zijn geweest.
Algemeen:
- In 2012 zijn er 113 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente, dit is inclusief de diensten op bid- en
dankdag.
- In de middagdienst van 29 januari heeft er bevestiging van ambtsdragers plaats
gevonden.
- Het Heilig Avondmaal is zoals gewoonlijk weer 4 keer in het midden van de gemeente
gehouden. Vooraf gegaan door een voorbereiding- en afgesloten met een
dankzeggingdienst.
- Er is in de middagdienst een enkele keer uit de catechismus gepreekt, het is de
bedoeling om in 2013 ook weer gastpredikanten te vragen uit de catechismus te
preken.
- Zondagmorgen 22 april 2012 is het winterseizoen 2011/2012 afgesloten, voorganger
in deze dienst was ds. B.J. van Assen.
- Er is in 2012 geen kerkdienst via RTV Assen uitgezonden, dit heeft te maken met
personele problemen bij de oproep.
Zondagmorgen 07 oktober 2012 is het winterseizoen officieel van start gegaan in een
dienst waarin onze eigen predikant voor ging.
- Na afloop van de dienst op zondagmorgen 23 december heeft ds. H. Born uit Rouveen
een preekbespreking met een groep jongeren uit Zetten-Andelst gehouden.
- Op 1e kerstdag is er om 17.00 uur in De Bron een kerstsamenkomst geweest waaraan
jongeren en ouderen hebben mee gewerkt.
Gemeentenieuws:
- Op zondag 29 januari zijn de broeders H. van der Haar en A. Kruize resp. in het ambt
van ouderling kerkrentmeester en diaken bevestigd. We mochten verwonderd zijn dat
beide vacatures die waren ontstaan toch direct weer ingevuld konden worden. De
Heere zij hiervoor gedankt. Verder wensen we de bevestigde broeders opnieuw Gods
zegen toe in hun ambtelijk en persoonlijk leven.
- Ook hebben we in deze dienst afscheid moeten nemen van de broeders H. Prins en J.
van Essen die zich beide niet meer herkiesbaar hadden gesteld. Aan een goede periode
van samen werking kwam een einde. We willen deze broeders nogmaals bedanken
voor hun inzet en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.
- De jaarlijkse gemeenteavond is op 22 februari gehouden. Ds. B.J. van Assen hield een
referaat over de mogelijkheden binnen onze kleine gemeente om missionair gemeente
te zijn. Er was een goede opkomst. Bij het huishoudelijk gedeelte kwamen geen
bijzonderheden naar voren.
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Zondag 06 mei hebben we helaas afscheid moeten nemen van de familie J. van Essen,
zij zijn vertrokken naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Marcel ten Klooster heeft op 27 mei belijdenis gegaan in de GKV, hij is nu daar ook
lid geworden.
In juni mochten we ons gemeentelid Jasper van Beek feliciteren met het behalen van
zijn VWO diploma. We wensen hem veel succes toe in zijn verdere studie.
Zaterdag 06 oktober hebben we het nieuwe winterseizoen geopend met een leuk
programma vanuit “de ark” ons nieuwe onderkomen voor het winterwerk. Eén groep
heeft een fietstocht gemaakt en een andere groep heeft naar een presentatie van dhr.
A.M. Satters geluisterd over de sterrenhemel. Deze middag hebben we afgesloten met
een warme maaltijd. De opkomst was goed ondanks dat een aantal gemeenteleden was
verhinderd.
Er is dit jaar één catechisatie groep gevormd waar 5 jongeren deel vanuit maken.
De Bijbelkring mag zich met gemiddeld 10 leden verheugen in een goede
belangstelling. Met dankbaarheid kunnen we melden dat we 2 nieuwe leden mochten
verwelkomen. Besproken wordt het boekje van dr. P.F. Bouter over de psalmen.
De gesprekskring wordt bezocht door 7 leden, ook hier mochten we een nieuw lid
verwelkomen. Behandelt wordt het boekje Roeping en Verkiezing van dr. C. van
Sliedregt.
De kring rond het Heilig Avondmaal is in 2012 drie keer bijeen geweest in de week
van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Deze kring staat voor zowel avondmaalals niet avondmaalgangers open. We zouden graag nog wat meer gemeenteleden zien
op deze avonden, het is goed om met elkaar na te denken over voor wie het Heilig
Avondmaal is bedoeld.
Zondag 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met dankbaarheid
mochten we melden dat er in het afgelopen kerkelijk jaar geen gemeenteleden zijn
overleden. Na afloop van deze dienst hebben we nog een kopje koffie met elkaar
gedronken.
Ook op de zondagen 22 april en 08 juli hebben koffie of fris met elkaar gedronken na
afloop van de morgendiensten in De Schulp.
Maandag 17 december is er weer een kerstmiddag voor ouderen in de gemeente
georganiseerd in de ark onder leiding van ds. B.J. van Assen en ouderling van der
Haar. Het was een mooie middag met een redelijke goede opkomst, dit samen zijn is
met een broodmaaltijd afgesloten.

Kerkenraadcommissie:
De kerkenraadcommissie heeft in 2012 veel tijd moeten steken in o.a.:
- Zieken en ouderen bezoek met name door onze predikant.
- Reguliere huisbezoek.
- Voorbereiding en uitvoering van het winterwerk.
- Alles steeds weer regelen rond de voortgang en invulling van de wekelijkse
erediensten.
- Opstellen beleidsplan 2013-2016.
- Bijwonen van verschillende kerkenraad- en andere ambtelijke vergaderingen.
- Het verspreiden van CD’s met kerkdiensten aan ouderen en zieken.
- Veel aandacht om kosten binnen onze gemeente te beperken ivm steeds moeilijker
wordende financiële situatie op de langere termijn.
- Steeds weer zoeken naar wegen en mogelijkheden om de trouw en betrokkenheid van
de gemeenteleden bij het kerkenwerk verder te vergroten.

Tenslotte:
De kerkenraad wil iedereen bedanken voor haar of zijn inzet in 2012 voor het kerkenwerk
binnen de Sionsgemeente. In het bijzonder willen we ds. B.J. van Assen bedanken voor zijn
grote inzet voor onze gemeente. Naast de bewogen prediking heeft hij vele bezoeken moeten
afleggen bij zieke en oudere gemeenteleden. Hiervoor hartelijk dank en Gods zegen
toegewenst op uw werk. Maar we denken aan onze kosters en organisten die toch steeds weer
hun werk met liefde hebben gedaan om de erediensten gaande te houden. Hartelijk dank. U
als gemeente willen we ook bedanken voor de over het algemeen trouwe opkomst in de
erediensten, catechisatie en kringwerk. Als kleine gemeente kunnen u ook in de toekomst niet
missen in onze erediensten. Bovendien roept God ons om getrouw te zijn onder de
woordverkondiging. Het geloof is door het horen van het gepredikte woord zegt de bijbel ons,
wie zou dan gemakkelijk weg blijven als de gezondheid ons niet verhinderd. Maar bedenk
aub wat een verdriet u onze God doet door gemakkelijk weg te blijven. Het eerste doel van
een eredienst is dan ook om God te loven en te prijzen als onze schepper en (her)schepper.
Laten we ook het komende jaar God steeds weer aanroepen of Hij ons genadig wil zijn in Zijn
zoon Jezus Christus. De Heere is getrouw en heeft nog nooit iemand beschaamd die op Zijn
ontferming en genade blijft hopen.
Assen, februari 2012.
J.Otten, scriba Sionsgemeente.

