Jaarverslag 2015 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Met dit jaarverslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente over het jaar 2015
verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad en de leden van de Sionsgemeente.. Als
kerkenraad zijn we dankbaar dat ook in 2015 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente door
kon gaan. Hierin zien we dat ook in 2015 de Heere over Zijn gemeente waakt. Iedere zondag
mocht nog tot tweemaal toe het Woord worden bediend, waarbij de gekruisigde en opgestane
Christus steeds weer centraal mocht staan.
De kerkenraad heeft getracht om door middel van de prediking zondaren tot Christus te
brengen.
Algemeen:
- In 2015 zijn er weer 110 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente, daarnaast is er op 1e kerstdagmiddag
een zangdienst geweest met een korte meditatie van ds. H.J.C.C.J. Wilschut.
- Het Heilig Avondmaal is in 2015 zoals gewoonlijk 4 keer in het midden van de
gemeente gehouden.
- Op zondag 04 januari zijn de broeders ten Klooster en Otten opnieuw bevestigt in het
ambt van resp. diaken en ouderling. In deze dienst is ds. B.J. van Assen voorgegaan.
Na afloop hebben we met elkaar een kopje koffie gedronken.
- Op 05 februari is de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Spreker op deze avond was
ds. Wilschut. Hij stond stil bij het thema: ‘Geestelijke weerbaarheid’. Na de pauze
was het huishoudelijk gedeelte aan de orde. Het was een avond met een goede
bespreking en opkomst.
- In de middagdiensten is in 2015 negen keer uit de catechismus gepreekt, we zijn nu
gevorderd tot zondag 35.
- Zondagmorgen 29 maart 2015 is het winterseizoen 2014/2015 officieel afgesloten,
voorganger in deze dienst was ds. B.J. van Assen. Aansluitend hebben we met elkaar
een kopje koffie gedronken.
- Op 1e Paasdag en 1e kerstdag hebben we een aantal liederen voor de dienst gezongen.
- Zondagmiddag 12 juli heeft ds. B.J. van Assen een dienst geleid onder
verantwoordelijkheid van de Sionsgemeente in de Arendshorst.
- Op zaterdagmiddag 26 september hebben we de jaarlijkse startmiddag van het
winterwerk in Balloo gehouden. De spreker heeft ons namens Ichtusreizen in beeld en
geluid iets laten zien van de gehandicapten reizen die zij organiseren naar het
buitenland. De middag werd afgesloten met een overvloedige maaltijd. De opkomst
was met ongeveer 25 personen goed te noemen.
- Zondagmorgen 27 september 2015 is het winterseizoen officieel van start gegaan in
een dienst waarin onze toen nog eigen predikant ds. B.J. van Assen is voor gegaan.
- Zondagmorgen 18 oktober heeft ds. B.J. van Assen in de morgendienst afscheid
genomen van de Sionsgemeente ivm zijn vertrek naar Nieuwe Tonge en Herkingen.
Aan het eind van de dienst heeft ouderling van der Haar nog een kort dankwoord
gesproken.
- Zondagmorgen 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we in
het bijzonder de naam van broeder J.W. Slotboom genoemd. Hij is ons in het
afgelopen kerkelijk jaar ontvallen door de dood. In deze dienst is ds. J. Boer uit
Ermelo voor gegaan. Na afloop hebben we met de aanwezige familie een kopje koffie
gedronken.

- Het jaar is op 31 december afgesloten met een kerkdienst waarin Dr. J. Kommers uit
Harderwijk is voorgegaan. In deze dienst is stil gestaan bij vers 5 uit Psalm 37.
Gemeentenieuws:
- Op zaterdag 03 januari was de gemeente uitgenodigd om naar Oude Pekela te komen voor
de nieuwjaarsreceptie en om de verjaardag van ds. B.J. van Assen te vieren.
- Op 20 januari bereikte ons het droeve nieuws dat broeder J.W. Slotboom van de Platolaan
na een kort ernstig ziekbed is overleden. We wensen zijn vrouw en kinderen Gods troost en
nabijheid toe in dit grote verlies.
- Dinsdag 27 januari is voorafgaand aan de begrafenis van broeder Slotboom in De Bron een
rouwdienst gehouden waarin ds. B.J. van Assen is voorgegaan. Hij mediteerde uit Joh 14
vers 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen….
- In mei mochten Annerieke Holland en Werner Boele slagen voor hun examen, nogmaals
onze felicitaties hiervoor. We hebben God hiervoor mogen danken en we wensen hen
succes met hun verdere studies.
- Zondag 10 mei was een hoogtij dag voor ons gemeentelid ds. Wilschut en zijn vrouw. Hij is
op deze datum bevestigt als predikant van de gemeente Een, Sebaldeburen en Leek.
- Op 04 juni hebben we met de kringleden en catechisanten het seizoen met een etentje bij De
Witte Brug afgesloten. De opkomst was goed evenals de sfeer en het eten.
- Half juni werden we verrast met het nieuws dat ds. B.J. van Assen een beroep had
ontvangen naar de gemeente Nieuwe Tonge en Herkingen.
- Per 01 juli is zuster Broos-Bos als gastlid tot onze gemeente toegetreden. De kerkenraad
wenst haar de zegen des Heeren toe onder de woordverkondiging.
- Na enkele weken van afwegingen kwam het bericht op 14 juli dat ds. B.J. van Assen
gemeend had het beroep te moeten aannemen. Ondanks het teleurstellende
bericht hebben we ds. B.J. van Assen van harte gefeliciteerd met zijn nieuwe gemeente.
- Op maandag 12 oktober hebben we in De Bron een afscheidsavond gehouden voor de
familie van Assen. Het werd een zeer geslaagde avond met de nodige toespraken en
cadeaus. Verblijdend was ook dat bijna de gehele gemeente hierbij aanwezig was, hieruit
bleek nogmaals dat ds. B.J. van Assen een grote plaats heeft ingenomen in onze gemeente.
- Door het vertrek van ds. B.J. van Assen heeft de kerkenraad voor het winterseizoen moeten
zoeken naar een oplossing. Deze is gelukkig gevonden doordat ds. Wilschut en prop. Geerts
bereid waren om beide een stukje van het winterwerk voor hun rekening te nemen.
- De catechisatie wordt gegeven door proponent J.A.A. Geerts en wordt dit seizoen door 4
jongeren trouw bezocht.
- De Bijbelkring wordt geleid door ds. Wilschut. Hij behandelt de Nederlandse geloofs
belijdenis. De opkomst is met ongeveer 12 leden goed.
- De gesprekskring behandelt het boekje van ds. C.G. Vreugdenhil over ‘Vrucht dragen voor
Hem’. Ook hier mogen we met een gemiddelde opkomst van 10 leden niet ontevreden zijn.
- Proponent Geerts leidt ook de kring rond het Heilig Avondmaal in de wintermaanden.
- Ds. Wilschut neemt verder het crisispastoraat in onze gemeente voor zijn rekening.
- Maandag 21 december heeft de jaarlijkse kerstmiddag in de ark plaats gevonden onder
leiding van ouderling van der Haar. De opkomst was goed, de bijeenkomst is zoals
gewoonlijk met een broodmaaltijd afgesloten.
Kerkenraad:
De kerkenraadcommissie heeft in 2015 veel tijd moeten besteden aan:
- Organisatie, voortgang en invulling van de erediensten.
- Zieken, huis- en ouderen bezoek.

-

Bijwonen van de ambtsdragervergadering, Jaarvergadering GB en studiedag GB.
Financiën van de gemeente, waaronder een gesprek met de GB over ondersteuning.
Voorbereidingen rond het afscheid van ds. B.J. van Assen binnen de Sionsgemeente.
Bijwonen formele afscheid- en intrededienst van ds. B.J. van Assen.
Voorbereiding en invulling winterwerk 2015/2016.
Bijwonen AK vergaderingen door broeder Kruize.
Kerstgroet voor de ouderen en het verspreiden van Cd’s door de diaconie.
Voorbereidingen beroepingswerk.

Tenslotte:
Ook in 2015 is er weer veel gebeurd in onze gemeente, vreugde volle zaken werden
afgewisseld met verdrietige dingen. Maar we mogen God dankbaar zijn dat we als gemeente
veel goede momenten in prediking en kringwerk uit Zijn hand hebben mogen ontvangen. De
kerkenraad doet een dringend beroep op u en jullie allemaal om ook in 2016 weer trouw
onder de Woord verkondiging te komen om God te loven en te prijzen voor Zijn
onuitsprekelijke gave in Zijn zoon Jezus Christus. Bovendien werkt de Heere het zaligmakend
geloof door het horen van het gepredikte woord, wie zou dan onnodig zijn plaats op zondag
leeg laten.
De kerkenraad wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2015 binnen de Sionsgemeente. In het bijzonder een woord van dank aan ds. Wilschut en proponent Geerts die in
de vacaturetijd het nodige werk in onze gemeente doen. Vervolgens wil de kerkenraad de
familie Slotboom weer hartelijk bedanken voor belangeloos beschikbaar stellen van de ark
voor catechisatie en het kringwerk. Ook een woord van dank aan onze kosters en organisten
die in 2015 weer een belangrijke rol vervulden in en rondom 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 het beroepingswerk ook in
uw gebeden aan de troon der genade wil brengen, laten we smeken of de Heere in 2016 de
gemeente van Oude Pekela en Assen weer wil voorzien van een eigen herder en leraar.
Hierbij moeten we wel altijd blijven beseffen dat dit geen vanzelfsprekende zaak is maar voor
100% Gods genade aan de gemeente bewezen als dit zal gebeuren. De kerkenraad hoopt ook
in 2016 de gemeente in afhankelijkheid van Gods Geest te leiden en te weiden in de grazige
weiden van het Woord tot eer van God en mocht het zijn tot zaligheid van alle gemeenteleden.
Assen, februari 2016.
J. Otten, scriba Sionsgemeente.

