Jaarverslag 2014 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Met dit jaarverslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente zoals ieder jaar weer
verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad van Assen. Als kerkenraad zijn we
dankbaar dat ook in 2014 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente doorgang mocht vinden.
Hierin zien we de trouw van onze God over de gemeente. Iedere zondag mocht nog tot
tweemaal toe het Woord worden verkondigd, waarbij de oproep tot geloof en bekering steeds
weer heeft geklonken.
De wens van de kerkenraad is dat het werk in het afgelopen jaar tot eer van Gods en tot
opbouw van de gemeente mag zijn geweest.
Algemeen:
- In 2014 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.
- Het Heilig Avondmaal is in 2014 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 de week van
voorbereiding drie keer bijeen geweest.
- Op 03 maart is de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Spreker op deze leerzame
avond was ds. A.D. de Goijert uit Nijkerk. Hij vertelde over het werk van de Stichting
Messiasbelijdende Joden. Na de pauze was ons huishoudelijk gedeelte aan de orde.
Het was een avond met een goede opkomst.
- In de middagdiensten is in 2014 acht keer uit de catechismus gepreekt.
- Zondagmorgen 06 april 2014 is het winterseizoen 2013/2014 officieel afgesloten,
voorganger in deze dienst was ds. B.J. van Assen. Aansluitend hebben we met elkaar
nog een kopje koffie gedronken.
- Op 1e Paasdag heeft in de middagdienst Els-Eline Moesker belijdenis van haar geloof
afgelegd. Dit was een hoogtij dag voor onze gemeente. Na afloop hebben we met bijna
de gehele gemeente een gezamenlijke broodmaaltijd genoten.
- Na afloop van de morgendienst op 29 juni hebben we nog één maal voor de
zomervakantie met elkaar een kopje koffie gedronken.
- In de morgendienst van 06 juli hebben we na 12.5 jaar op grond van de kerkorde
afscheid moeten nemen van diaken ten Klooster. Ds. B.J. van Assen heeft hem
bedankt voor al deze jaren trouwe dienst.
- Op zaterdagmiddag 27 september hebben we de jaarlijkse startmiddag van het
winterwerk in Balloo gehouden. Na de koffie hebben we met elkaar een Bijbel quiz
gedaan waarbij de Bijbel kennis zwaar werd getest. De middag werd afgesloten met
een heerlijke Chinese maaltijd. De opkomst was met 25 personen goed te noemen.
- Zondagmorgen 28 september 2014 is het winterseizoen officieel van start gegaan in
een dienst waarin onze eigen predikant ds. B.J. van Assen is voor gegaan.
- Zondagmorgen 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we de
namen genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de
dood. Na afloop hebben we met de aanwezige families een kopje koffie gedronken.
- Op woensdag 17 december is de jaarlijkse kerstmiddag in de ark gehouden, de
opkomst was erg goed. Deze middag is zoals gewoonlijk met een broodmaaltijd
afgesloten.
e
- Op 1 kerstdag is er om 17.00 uur in De Bron een kerstzangdienst voor heel de
gemeente geweest. Ds. Wilschut heeft een korte meditatie verzorgd.

-

Het jaar is op 31 december afgesloten met een kerkdienst waarin Ds. N. Noorlander
uit Onstwedde is voorgegaan. In deze dienst stond het gedenkboek uit Esther 6
centraal.

Gemeentenieuws:
- Begin januari hebben we afscheid moeten nemen van mw. ten Voorde, zij is verhuist naar
Putten. Dichter bij de kinderen wensen we mw. ten Voorde Gods zegen toe in haar nieuwe
woon omgeving.
- Op 28 januari heeft het echtpaar Slotboom-van Duuren hun 50 jarig huwelijksjubileum
samen met hun kinderen en kleinkinderen gevierd.
- Eind januari hebben we formeel broeder en zuster de Groot uit Annen verwelkom geheten
als nieuwe leden van onze gemeente. We hopen dat ze een goede tijd in de Sionsgemeente
mogen hebben onder de zegen van de Heere.
- Op 25 februari overleed zuster Huurman-Verboom op de leeftijd van 82 jaar. Na een
rouwdienst, geleid door ds. B.J. van Assen, in de Boskamp is haar lichaam op begraafplaats
de Boskamp begraven.
- In februari mochten we broeder en zuster Wilschut formeel welkom heten in onze
gemeente. We wensen hen Gods zegen toe en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in
onze gemeente.
- In februari is de nieuwe gemeentegids van de Sionsgemeente uitgekomen.
- Na 11 jaar is Elly Karssens gestopt met het beheren van het verjaardagfonds. Nogmaals
willen we haar bedanken voor dit belangrijke werk op de achtergrond. Gelukkig hebben we
Janny Kruize bereidt gevonden om deze taak op zich te nemen. We wensen haar veel
vreugde toe in dit stukje gemeentewerk.
- In mei heeft de diaconie een nieuwe memorecorder aangeschaft voor het opnemen van de
kerkdiensten. Hierdoor is de kwaliteit van de opnames sterk verbeterd.
- Woensdag 18 juni zal in ons aller geheugen gegrift blijven, voorafgaand aan de
gezamenlijke afsluiting van de catechisatie en kringwerk werd broeder H. Prins getroffen
door een ernstige hersenbloeding en werd hij met spoed na het ziekenhuis vervoerd.
- Na enkele weken verpleegd te zijn in verpleeghuis Anholt overleed broeder H. Prins op 25
juli. We wensen zuster Prins en de kinderen nogmaals de kracht van God toe om dit
verlies te kunnen dragen. Op 30 juli is, na een rouwdienst waarin ds. B.J. van Assen stil
stond bij Psalm 34, het lichaam van broeder Prins op de begraafplaats in Zuidlaren
begraven.
- Begin augustus hebben Dirk-Jan en Linda Jelsma het lidmaatschap van onze gemeente
opgezegd. De kerkenraad betreurt dit besluit uiteraard maar wensen hen Gods zegen toe in
hun nieuwe gemeente.
- Op 10 oktober werd ons predikanten echtpaar verblijd met de geboorte van hun zoon
Samuel. We wensen dit jonge echtpaar Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
- De catechisatie wordt dit seizoen door 4 jongeren bezocht. Zij komen trouw naar de
catechisatie. Het aantal catechisanten baart de kerkenraad voor de toekomst wel zorgen.
- Op de Bijbelkring wordt het boekje van P.L. de Jong over de aartsvaders behandeld. De
opkomst is met gemiddeld 15 leden zeer goed.
- De gesprekskring behandelt het boekje Discipelschap van ds. A. Markus. Ook hier mogen
we met een gemiddelde opkomst van 8 leden dankbaar en verwonderd zijn.
- Zaterdag 22 november heeft de gemeente in gebouw Rehoboth te Oude Pekela het geboorte
feest van Samuel van Assen mogen vieren.
- Zondag 28 december is de kleine Samuel van Assen in de morgendienst in Oude Pekela
gedoopt. In deze dienst mocht ds. B.J. van Assen zelf voorgaan.

Kerkenraadcommissie:
De kerkenraadcommissie heeft in 2014 o.a. tijd besteed aan:
- Organisatie en voortgang van de erediensten.
- Zieken en ouderen bezoek met name door ds. B. J. van Assen.
- Voorbereiding van het winterwerk.
- Bijwonen van de ambtsdragervergadering, Jaarvergadering GB en studiedag GB.
- Financiën van de kerkrentmeester en de diaconie.
- Invulling vacatures kerkenraad.
- Crisis Pastoraat en regulier Huisbezoek.
- Bijwonen AK vergaderingen door diaken Kruize.
- Kerstgroet voor de ouderen en het verspreiden van CD’s.
Tenslotte:
In 2014 is veel gebeurd in onze gemeente, vreugde volle zaken werden afgewisseld met zeer
verdrietige dingen. Maar we mogen in alles zien dat God ook in onze gemeente nog steeds
door gaat om zondaren tot Christus te brengen. De kerkenraad doet een dringend beroep op u
allen om ook in 2015 weer trouw onder de Woord verkondiging te komen. Bedenk hoeveel
verdriet we de Heere doen als we onze plaats onnodig leeg laten, maar we doen ook schade
aan onze eigen ziel.
De kerkenraad wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2014 binnen de Sionsgemeente. In het bijzonder willen we ds. B.J. van Assen bedanken voor zijn grote inzet voor
onze gemeente. De kerkenraad hoopt dat ds. B.J. van Assen ook in het komende jaar met veel
zegen mag arbeiden in onze gemeente. Vervolgens wil de kerkenraad de familie Slotboom
van harte bedanken voor belangeloos beschikbaar stellen van de ark voor catechisatie en het
kringwerk. Ook een woord van dank aan onze kosters en organisten die een zo belangrijke rol
vervullen in de erediensten. Tenslotte wil de kerkenraad u als gemeente bedanken voor de in
het algemeen zeer trouwe opkomst in de erediensten, catechisatie en kringwerk. De
kerkenraad vraagt of u de voortgang van het kerkenraad in de gebeden voor Gods aangezicht
wil brengen. In diepe afhankelijkheid van God wil de kerkenraad ook in 2015 de gemeente
dienen en brengen aan de voeten van onze Heere Jezus Christus. Als kerkenraad slaan we
onze ogen naar het gebergte heen van waar wij onze hulp verwachten.
Assen, februari 2015.
J. Otten, scriba Sionsgemeente.

