
          Jaarverslag 2016 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen. 
 

 

Inleiding: 
Met dit jaarverslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente over het  jaar 2016 

verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad en de leden van de Sionsgemeente. Als 

kerkenraad zijn we dankbaar dat ook in 2016 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente goede 

voortgang mocht hebben. Hierin zien we de trouw van de Heere over de Sionsgemeente.  

Zondag aan zondag mocht tot tweemaal toe het Woord worden bediend, waarbij steeds het 

verlossingswerk van Christus steeds centraal stond. 

Het was steeds de bede van de kerkenraad dat zondaren door het werk van de Heilige Geest 

tot geloof in Jezus Christus mochten komen. 

  

 

Algemeen en bijzondere erediensten: 

- In 2016 zijn er  109 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente. 

-  Zondag 03 januari was de eerste dienst in 2016, ds. D. Dekker uit t’Harde heeft in 

deze dienst een zegen over het nieuwe jaar gevraagd.  

- Het Heilig Avondmaal is in 2016 zoals gewoonlijk 4 keer in het midden van de 

gemeente gehouden. Twee keer is er in 2016 in de week van voorbereiding een kring 

avond rond het Heilig Avondmaal gehouden die geleid is door ds. J.A.A. Geerts. 

- Op zondag 17 januari zijn de broeders H. van der Haar en A. Kruize opnieuw in het 

ambt bevestigt als resp. ouderling kerkrentmeester en diaken. Deze dienst werd geleid 

door onze oud predikant ds. B.J. van Assen.  

- In de middagdiensten  is in 2016  maar vier keer uit de catechismus gepreekt, we zijn 

nu gevorderd tot zondag 40.  

- Zondagmiddag 10 april  is het winterseizoen 2015/2016 officieel afgesloten, 

voorganger in deze dienst was ds. J.A.A. Geert.  

- Op 1e Paasdag en 1e Kerstdag hebben we weer een aantal liederen voor de dienst 

gezongen.  

- Zondagmiddag 15 mei, 1e Pinksterdag, is de toen te beroepen proponent M.G.M. 

Mudde uit Nijkerk in de dienst voor gegaan. Helaas was er in Oude Pekela 

onvoldoende steun voor dit beroep.  Dit was tot grote teleurstelling van proponent 

Mudde. We hopen dat hij spoedig een ander beroep mag ontvangen zodat zijn 

verlangen om een eigen gemeente te dienen in vervulling mag gaan.   

- Zondagmiddag 03  juli heeft ds. A.D.P. Zijlstra uit Hellendoorn een dienst geleid in de 

Arendshorst onder verantwoordelijkheid van de Sionsgemeente.  

- Zondagmorgen 02 oktober 2016 is het winterseizoen officieel van start gegaan in een 

dienst waarin ds. J.M. Viergever uit Onstwedde  is voor gegaan.  

- Zondagmiddag 23 oktober  is proponent N.F.L. de Leeuw uit Lienden, als de te 

beroepen predikant,  voor gegaan in de dienst. Het thema van de preek was: “Gelovig 

werkzaam met het Woord”. 

- Zondagmorgen 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we stil 

gestaan bij de overleden gemeenteleden. Het betrof zuster D. Zwiers-deRode en 

broeder J. Huurman In deze dienst is ds. M. Aangeenbrug uit Apeldoorn 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 Ds . J. Harteman uit 

            Kampen is voorgegaan. In deze dienst is stil gestaan bij Hebreeën 13 vers 8: Jezus  

            Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 



Gemeentenieuws: 
-  Zaterdag 06 februari bereikte ons het bericht dat zuster D. Zwiers-deRode na een tijd van 

   afnemende krachten op de hoge leeftijd van 89 is overleden. Donderdag 11 februari is de 

   rouwdienst in de Boskamp gehouden waarin Kd.  Geerts uit Heiligerlee is voor gegaan.  

   Tijdens deze dienst is stil gestaan bij Psalm 91. 

-  Maandag 15 februari hebben we de jaarlijkse gemeenteavond gehad. Voor de pauze heeft 

   toenmalig proponent J.A.A. Geerts een inleiding gehouden over “Het geloof in God de 

   Schepper van hemel en aarde”. Na de pauze hebben we stil gestaan bij ons huishoudelijk 

   gedeelte. 

-  Zondag 19 juni hebben we in de voorbede God gedankt dat Erik Holland geslaagd was voor 

   zijn VWO examen. We wensen hem veel succes met zijn verdere studie in Groningen. 

-  Dinsdag 28 juni overleed broeder J. Huurman op de leeftijd van 89 jaar in verzorgingstehuis 

   “De Slingeborgh”.  De rouwdienst en begrafenis heeft plaats gevonden op zaterdag 02 juli 

    op begraafplaats “De Boskamp”in Assen. De rouwdienst is geleid door ds. Wilschut. In de 

    dienst is stil gestaan bij Psalm 23. 

-  Per 01 juli heeft het kostersechtpaar Hendrikse hun taak overgedragen aan de familie 

   Feijen. We willen Johan Annie  nogmaals hartelijk bedanken voor bijna 30 jaar kosterschap 

   van de Schulp. Bij het ouder worden in alles Gods zegen toegewenst. We hopen dat Wim en 

   Annemarie nu met veel vreugde dit werk doen. 

-  Zondag 31 juli mocht het echtpaar Kraima gedenken dat zij 60 jaar waren getrouwd. 

   Dankbaarheid mocht er zijn voor trouw van God over u leven en dat van uw (Klein) 

   kinderen. We mochten hen Gods zegen voor de toekomst wensen, bijzonder is dat zij het 

   kosterschap van De Bron nog steeds kunnen doen ondanks het klimmen van de jaren. 

-  Op zaterdagmiddag 24 september hebben we de jaarlijkse startmiddag gehouden. Spreker in  

   de Bron was dhr. Veldman over Hendrik de Kock. De middag werd  afgesloten met een 

   Chinese maaltijd in Rolde. De opkomst was hierbij met ongeveer 30 personen erg goed. 

-  Per 01 oktober mochten we zuster W. Grutter als lid van de gemeente  begroeten. We  

   wensen haar Gods zegen toe in het midden van de gemeente. 

-  Zaterdag 29 oktober heeft de hoorcommissie, waar ouderling Otten van deel uit maakte, het 

   beroep weg gebracht naar prop. de Leeuw. Na een hartelijke ontvangst en goed gesprek ging 

   de hoorcommissie met een positief gevoel naar huis. Zaterdag 12 november kwam het 

   verblijdende telefoontje dat prop. de Leeuw het beroep aannam, dit tot grote vreugde van de 

   kerkenraad en de gemeente.  

-  Doordat er aan het begin van het winterseizoen 2016/2017 nog geen eigen predikant was 

    hebben we weer een beroep gedaan op ds. Wilschut en ds. Geerts voor het winterwerk. 

-  De catechisatie en gesprekskring wordt weer gegeven door ds. J.A.A. Geerts uit Zalk,  

   ook heeft hij de kring rond het Heilig Avondmaal op 01 december geleid. De opkomst is 

   met gemiddeld 10 leden voor onze kleine gemeente redelijk goed te noemen. Op de 

   gesprekskring zijn actuele onderwerpen afgewisseld met het boekje “Vrucht dragen voor 

   Hem”. 

-  De Bijbelkring is onder leiding van ds. Wilschut weer verder gegaan met de behandeling 

   van de Nederlandse Geloofs Belijdenis. De opkomst is met gemiddeld 12 leden goed. 

-  Ds. Wilschut neemt verder ook tot de komst van onze nieuwe predikant  het crisispastoraat 

   in onze gemeente voor zijn rekening.   

- Dinsdag 20 december heeft de jaarlijkse kerstmiddag in de ark weer plaats gevonden onder 

   leiding van ouderling van der Haar. De opkomst was ook nu goed, de bijeenkomst is zoals 

   gewoonlijk  met een broodmaaltijd afgesloten. 

- Zaterdag 24 december is er met een aantal gezamenlijke kerken een Kerstzangdienst 

  georganiseerd in de Maturiakerk waarbij ook aandacht was voor de rand en niet kerkelijke 

  mensen. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. 



Kerkenraad: 
De kerkenraadcommissie heeft in 2016 veel van haar tijd moeten besteden aan: 

      -     Voortgang en invulling van de erediensten tijdens vacature tijd. 

- Zieken, huis- en ouderen bezoek. 

-     Bijwonen van de (ambtsdrager)vergaderingen. 

- Alles rond de Financiën van de Sionsgemeente. 

- Bijwonen afscheid- en intrededienst van ds. J.A.A. Geerts. 

- Beroepingswerk en alles daar omheen. 

- Voorbereiding en invulling winterwerk 2016/2017. 

- Bijwonen AK vergaderingen door broeder Kruize, sinds 01 december heeft diaken ten 

Klooster dit weer op zich genomen. 

- Kerstgroet voor de ouderen en het verspreiden van Cd’s door de diaconie. 

 

Tenslotte: 

Ook in 2016 is er weer veel gebeurd in onze gemeente, naast verdrietige dingen waren er ook 

veel vreugdevolle zaken. De dank hiervoor gaat uit naar de Heere. De kerkenraad doet ook 

weer voor het jaar 2017 een dringend beroep op u allen om ook in 2017 trouw onder de 

Woord verkondiging te zijn tot eer van onze God en zaligheid van uw eigen ziel. 

De kerkenraad wil iedereen weer bedanken voor zijn of haar inzet voor het kerkenwerk in 

2016. In het bijzonder een woord van dank aan ds. Wilschut en ds. Geerts voor hun grote 

inzet voor onze gemeente in de vacaturetijd waardoor het werk grotendeels doorgang kon 

vinden. Vervolgens wil de kerkenraad de familie Slotboom weer bedanken voor het 

belangeloos beschikbaar stellen van de ark voor catechisatie en het kringwerk. Ook een woord 

van dank aan onze kosters en organisten, deze keer een bijzonder woord van dank aan Henk 

en Dinie van der Haar die steeds weer als organisten de erediensten begeleiden. Hoe zou dit 

zonder hen gemoeten hebben? We hopen dat ze nog jaren de gezondheid mogen ontvangen 

om zo de gemeente te dienen. Tenslotte  wil de kerkenraad u als gemeente bedanken voor de 

trouwe opkomst in de erediensten, catechisatie en kringwerk. De kerkenraad vraagt of u het 

werk van de kerkenraad ook in 2017 in uw voorbede wilt gedenken. Als kerkenraad zien we 

uit naar de overkomst van ds. N.F.L. de Leeuw, we hopen samen in 2017 de gemeente te 

dienen in afhankelijkheid van de zegen des Heeren.  

 

Assen, januari 2017. 

J. Otten, scriba Sionsgemeente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


