
          Jaarverslag 2013 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen. 
 

Inleiding: 
Met dit jaarverslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente zoals ieder jaar 

verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad van Assen. Als kerkenraad zijn we ook 

weer dankbaar dat in 2013 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente goede voortgang mocht 

hebben. Hierin zien we de dat  God onze gemeente nog steeds met Zijn trouwe zorg omringd. 

Zondag aan zondag hebben we de lof en eer aan God mogen brengen voor Zijn genade in de 

Heere Jezus Christus en waarbij ook steeds de oproep tot geloof en bekering heeft geklonken. 

De kerkenraad hoopt en bidt dat het werk in het afgelopen jaar tot Gods eer en tot opbouw 

van de gemeente mag zijn geweest. 

  

Algemeen: 

- In 2013 zijn er 110 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente, dit is inclusief de diensten op Goede 

Vrijdag, Hemelvaartsdag, bid- en dankdag en de oudejaarsdienst. 

- Zondag 30 januari 2013 mochten we gedenken dat de Hervormde Evangelisatie in 

Assen 50 jaar geleden was opgericht. Hieraan is ook eind januari een artikel in de 

Waarheidsvriend gewijd. 

- Het Heilig Avondmaal is zoals gewoonlijk 4 keer in het midden van de gemeente 

gehouden. Vooraf gegaan door een voorbereiding- en afgesloten met een 

dankzeggingdienst. De kring rond het Heilig Avondmaal is in 2013 drie keer bijeen 

geweest. 

- Op 25 februari hebben we onze jaarlijkse gemeenteavond gehad. Spreker op deze 

boeiende avond was ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn. Hij vertelde over zijn 

werk als krijgsmacht predikant in Afghanistan. Na de pauze was ons huishoudelijk 

gedeelte aan de orde. Het was een zeer goede avond met elkaar. 

- In de middagdienst is de catechismus prediking ook weer enkele keren door 

gastpredikanten opgepakt, het is de bedoeling om ook in 2014 weer de bedoeling om 

weer regelmatig catechismus te preken. Inmiddels zijn we gevorderd tot zondag 17. 

- Zondagmorgen 24 maart 2013 is het winterseizoen 2012/2013 officieel afgesloten, 

voorganger in deze dienst was ds. B.J. van Assen. 

- Dr. C. van Sliedregt  is op 25 april bij de afsluiting van de gesprekskring aanwezig 

geweest. Als schrijver van het gebruikte boekje “Roeping en Verkiezing” heeft hij ons 

de nodige achtergrond informatie verstrekt over zijn beweegredenen om dit boekje te 

schrijven. 

- Op 03 juli hebben we als gesprekskring samen met de catechisanten op informele 

wijze het seizoen met een gezellig etentje afgesloten. Rekening man! 

- Op zaterdagmiddag 28 september hebben we de jaarlijkse startmiddag van het 

winterwerk in Balloo gehouden.  Hierbij zijn we de schaapskudde op het Baloërveld 

wezen bewonderen. Vervolgens hebben we met elkaar heerlijk gegeten in Balloo. De 

opkomst was goed. 

-  Zondagmorgen 06 oktober 2013 is het winterseizoen officieel van start gegaan in een 

dienst waarin onze eigen predikant ds. B.J. van Assen is voor gegaan.  

- Op maandag 16 december is er een kerstmiddag gehouden in de ark. De opkomst en 

sfeer was erg goed. Deze middag is met een broodmaaltijd afgesloten.  

- Op 1
e
 kerstdag is er om 17.00 uur in De Bron een kerstsamenkomst voor heel de 

gemeente geweest waaraan jongeren en ouderen hebben mee gewerkt. 

-  Het jaar is op 31 december afgesloten met een kerkdienst waarin Dr. J. Kommers uit 

Harderwijk  is voorgegaan. In deze dienst stond de lofprijzing uit Psalm 103 centraal. 



Gemeentenieuws: 

- Op 02 januari 2013 werd de familie van Assen verblijd met de geboorte van hun dochter’ 

  Noëlle Rhodé. We wensen de ouders veel vreugde en wijsheid toe bij de opvoeding. 

- Op 25 februari is ons gastlid broeder T. Uuldriks uit Zuidlaren na een kort ziekbed op 88 

  jarige leeftijd overleden. De begrafenis heeft plaats gevonden vanuit de Christelijk 

  Gereformeerde Kerk te  Zuidlaren.      

- Zondag 17 maart is de dochter van de familie van Assen in Oude Pekela gedoopt. In deze 

  feestelijke dienst is ds. B.J. van Assen zelf voorgegaan. 

- De vier jaarlijkse kerkvisitatie heeft op 22 april plaats gevonden. De kerkenraad heeft een 

  positief gesprek met de visitatoren gehad waarin zij hun waardering uitspraken over de vele 

  activiteiten die er in onze kleine gemeente plaats vinden. Een gemeentelid heeft in een 

  gesprek met de visitatoren aangegeven veel waardering te hebben voor het werk van 

  de kerkenraad. Dit is uiteraard een bemoediging voor de kerkenraad om door te gaan.  

- Op 23 maart zijn broeder en zuster Feijen formeel tot onze gemeente toegetreden. Dit 

  bericht is met grote vreugde in de gemeente ontvangen en we wensen hen een gezegende tijd 

  onder ons toe. 

- Maandag 18 maart is broeder Stout op 85 jarige leeftijd overleden. Vrijdag 22 maart heeft 

  ds. B.J. van Assen de rouwdienst in Vries geleid waarna de begrafenis heeft plaats 

  gevonden. 

- Op dinsdag 14 mei mocht het echtpaar Deuten uit Rolde gedenken dat ze 50 jaar waren 

  getrouwd, zij hebben dit in de familie kring herdacht. We wensen hen Gods zegen toe op 

  hun verdere  levenspad. 

- Begin juni mocht Hendrik Karssens slagen voor zijn MBO diploma.  We feliciteren hem 

  hiermee nogmaals van harte. 

- In juni is ons gemeentelid Janine van Vreeswijk naar Scherpenzeel in Gelderland verhuisd. 

  Zij is daar ook weer in een beschermde woonomgeving terecht gekomen. We wensen haar 

  Gods onmisbare zegen toe in haar nieuwe woonomgeving. 

- Op 23 juni is ons gastlid Wilma van Driesten op de jonge leeftijd van 42 jaar plotseling 

  overleden. Zij verbleef in de Lutherhof.  De begrafenis heeft plaats gevonden vanuit haar 

  thuis gemeente in Barneveld. We wensen haar ouders en verdere familie troost toe om dit 

  smartelijk verlies te dragen. 

- In september mochten we de familie Moesker formeel als gastleden verwelkomen in onze 

  gemeente. Dit was weer een grote vreugde voor onze kleine gemeente. Dankbaar zijn we 

  ook over het trouw meeleven van u met al onze activiteiten. Gods onmisbare zegen 

  toegewenst voor tijd en eeuwigheid 

- Tijdens dit winterseizoen wordt op de Bijbelkring het boekje over de Jakobus brief 

   behandelt. De opkomst van deze kring is met 13 a 14 leden zeer goed te noemen. 

-  De gesprekskring behandelt dit seizoen het boekje van ds. A. Markus wat over 

   Discipelschap gaat. Ook hier mochten we nieuwe leden verwelkomen. Op dit moment zijn 

   er 9 gemeenteleden die deze kring bezoeken. Uiteraard blijven nieuwe leden welkom. 

-  De catechisatie groep bestaat op dit moment uit 5 catechisanten waarvan er één heeft 

   aangegeven in het voorjaar belijdenis van het geloof te willen afleggen. Dit is zeer  

   verheugend nieuws voor onze gemeente. In dit alles zien we dat God door gaat met Zijn 

   werk. 

-  Maandag 16 december is zuster Stout op 85 jarige leeftijd overleden in Maasbree. Zij is op 

   vrijdag 20 december begraven in Vries. In de rouwdienst is ds. J.T. Vos-Butijn uit De Bilt 

   voorgegaan. We condoleren de kinderen en kleinkinderen met  het verlies van hun beide 

   ouders binnen 9 maanden.  

-  Maandag 30 december mocht het echtpaar Huurman gedenken dat zij 60 jaar waren 

   getrouwd.  Ondanks het verdriet over de dementie van mw. Huurman is het toch een feit om 



   dankbaar voor te zijn om zolang voor elkaar gespaard te zijn. We wensen hen Gods 

   nabijheid toe in de avond van hun leven. 

 

Kerkenraadcommissie: 
De kerkenraadcommissie heeft  in 2013 o.a. veel tijd gestoken in:  

- Zieken en ouderen bezoek met name door onze predikant. 

- Voorbereiding en uitvoering van het winterwerk. 

-     Preekvoorziening in verband met de wekelijkse erediensten. 

- Opstellen en vaststellen van het beleidsplan 2013-2016. 

- Bijwonen van ambtelijke vergaderingen, waaronder de ambtsdragervergadering en het 

overleg kleine gemeente op zaterdag 13 april in Hoevelaken. 

- Het verspreiden van CD’s met kerkdiensten en de kerstgroet door de diakenen. 

- Financiën van de Sionsgemeente. 

- Bijwonen van de vergaderingen van de Algemene kerkenraad door broeder ten 

Klooster. 

- Vacature kerkenraad en gebruikers overleggen van De Schulp. 

- Crisis Pastoraat en regulier Huisbezoek. 

 

Tenslotte: 

Zoals u hebt gehoord of gelezen is er in het afgelopen jaar best veel de revue gepasseerd. Veel 

zaken om dankbaar voor te zijn zoals het toegenomen kerkbezoek in de middagdiensten en 

het groeiend aantal leden van de Bijbel- en gesprekskring. Nieuwe gemeenteleden die we 

mochten verwelkomen. Laten we God de dank brengen voor al deze weldaden  aan onze 

gemeente bewezen. Het is enkel en alleen onverdiende genade. Daarnaast zijn er ook de 

nodige zorgen over o.a. de vergrijzing van de gemeente en het minimale aantal jongeren in 

onze gemeente, verder blijven ook de financiën onze aandacht vragen voor de toekomst. Maar 

alles overziende is er over 2013 verwondering en diepe dankbaarheid voor alles wat we uit 

Gods hand hebben ontvangen. Hem, de drie-enige God zij alle lof en eer. 

De kerkenraad wil verder iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2013 binnen de 

Sionsgemeente.  In het bijzonder willen we ds. B.J. van Assen bedanken voor zijn bewogen 

prediking en grote inzet in het pastoraat voor onze gemeente. De kerkenraad hoopt dat u ook 

in het komende jaar met veel zegen mag arbeiden in onze gemeente. Vervolgens willen we de 

families Slotboom van harte bedanken voor belangeloos beschikbaar stellen van de ark voor 

de catechisatie en het kringwerk. Ook willen we onze kosters en organisten noemen die toch 

ook steeds weer met veel inzet in de gemeente hun werken doen. U en jullie, als gemeente, 

willen we bedanken voor de over het algemeen trouwe opkomst in de erediensten, catechisatie 

en kringwerk. Als kleine gemeente roepen we u en jullie op om ook in de toekomst trouw je 

plaats  in de gemeente in te nemen tot eer van God en heil van uw eigen ziel. De kerkenraad 

vraagt aan  u allen om veel te bidden voor de voortgang van de evangelie verkondiging 

binnen onze gemeente. De kerkenraad wil haar werk doen in diepe afhankelijkheid van God. 

Ons gebed voor de gemeente  is met Psalm 4 dan ook: Verhef over ons het licht van Uw 

aangezicht, Heere! 

 

Assen, februari 2014. 

J. Otten, scriba Sionsgemeente. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


