Jaarverslag 2017 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Met dit jaarverslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente over het jaar 2017
verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad en de leden van de Sionsgemeente. Als
kerkenraad zijn we dankbaar dat ook in 2017 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente
voortgang mocht hebben. Hierin zien we de trouw van God over onze gemeente. Zondag aan
zondag mocht weer tot tweemaal toe het Woord worden bediend, waarbij steeds werd
opgeroepen om ons geloof en vertrouwen alleen op de belofte van de Heere te stellen.
Algemeen en bijzondere erediensten:
- In 2017 zijn er 112 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente.
- In 2017 is het Heilig Avondmaal zoals gewoonlijk 4 keer in het midden van de
gemeente bediend. In de week van voorbereiding was er steeds een kring waarbij stil
werd gestaan bij een gedeelte uit het Avondmaalsformulier.
- Op zondag 05 februari is ds. de Leeuw voor de eerste keer bij ons voorgegaan als
eigen predikant.
- In de middagdiensten is in 2017 acht keer uit de catechismus gepreekt, we zijn nu
gevorderd t/m zondag 47.
- Zondagmorgen 26 maart is het winterseizoen 2016/2017 officieel afgesloten,
voorganger in deze dienst was onze eigen predikant. Na afloop hebben we nog koffie
met elkaar gedronken.
- Op 1e Paasdag en 1e Kerstdag hebben we een aantal liederen voor de dienst gezongen.
- Zondagmiddag 11 juni heeft ds. de Leeuw een dienst geleid in de Arendshorst onder
verantwoordelijkheid van de Sionsgemeente.
- Zondag 25 juni heeft ouderling van der Haar mede namens de Sionsgemeente de
afscheidsdienst van M. Noorderijk uit Tiendeveen bijgewoond.
- Zondagmiddag 16 juli heeft ds. de Leeuw onder verantwoordelijk van de kerkenraad
van de Sionsgemeente een kerkdienst in Lemele geleid in het kader van de vakantie
weken gehandicapten.
- Zondagmorgen 13 augustus heeft proponent van der Meulen uit Genemuiden onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Sionsgemeente ook in boven genoemd
kader een dienst geleid in Elsloo. In de middagdienst was deze groep te gast in onze
gemeente. In deze dienst is toen voorgegaan ds. B.J. van der Kamp uit Harderwijk.
- Zondagmorgen 08 oktober 2017 is het winterseizoen officieel van start gegaan in een
dienst waarin onze eigen predikant is voor gegaan.
- Op zondagmorgen 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk, is ds. de Leeuw
voorgegaan. Dankbaarheid mocht er zijn dat er in het afgelopen kerkelijk jaar geen
gemeenteleden zijn overleden. Na afloop hebben we met elkaar nog een kopje koffie
gedronken.
- Het jaar is op 31 december afgesloten met een kerkdienst waarin ds. de Leeuw ook is
voorgegaan. In deze dienst is stil gestaan bij Psalm 90.
Gemeentenieuws:
- Vrijdag 13 januari was het een blijde dag voor het echtpaar Kruize-van der Es, zij waren
toen 45 jaar getrouwd.
- In januari hebben we mw. T. van Lenthe officieel als gastlid van de Sionsgemeente mogen
verwelkomen. Zij was al geen onbekende voor onze gemeente.

- Zaterdag 28 januari was een zeer blijde dag voor de familie de Leeuw en de gemeenten van
Oude Pekela en Assen. Op deze dag is ds. de Leeuw bevestigd als predikant van onze
gemeenten. De bevestiging heeft plaats gevonden door zijn schoonvader ds. T.C. de Leeuw
uit Sprang-Capelle. In de middagdienst heeft ds. de Leeuw intrede gedaan met de tekst uit
Psalm 51 vers 17.
- Maandag 30 januari heeft de jaarlijkse gemeenteavond plaats gevonden in de Bron. Naast
het huishoudelijk gedeelte was er ruimschoots tijd om kennis te maken met ds. en mw. de
Leeuw. Op deze avond is ook de nieuwe gemeentegids uitgedeeld. Mw. A. Slotboom van de
Zeilmakersstraat heeft zich toen vrijwillig gemeld als contactpersoon voor ons sponsorkind
van W&D.
- Met ingang van 01 maart is het echtpaar van G. den Berg-Posthuma lid geworden van onze
gemeente. We hopen dat zij zich inmiddels thuis voelen in onze gemeente.
- De kerkenraad heeft in haar vergadering van 13 maart besloten dat de ouderen vanaf hun
75e verjaardag door de predikant worden bezocht, deze verhoging is een gevolg van de
vergrijzing van de gemeente.
- Zondagmorgen 26 maart hebben we afscheid genomen van mw. N. Prins-van Bodegraven,
zij is verhuisd naar Rijssen. We hopen dat ze een gezegende levensavond heeft in haar
nieuwe woonomgeving.
- Maandag 27 maart heeft de kerkenraad en een afvaardiging vanuit de gemeente gesproken
met vertegenwoordigers van de IZB/GB over de vaak moeilijke situatie van kleine
gemeenten in het noorden van het Land, hierbij zijn 13 gemeenten betrokken. We wachten
nog op de definitieve lijst met aanbevelingen vanuit de IZB/GB.
- In april heeft het kostersechtpaar Kraima te kennen gegeven om gezondheidsredenen te
moeten stoppen met het kosterwerk in de Bron. Deze beslissing viel hen zwaar. Zij hebben
dit werk meer dan 20 jaar met veel vreugde en zorgvuldig uitgevoerd. We zijn hen veel dank
schuldig voor het vele werk wat zijn als kosters hebben gedaan.
- Het echtpaar W. Feijen-Vonk heeft gelukkig nu ook het kosterwerk in de Bron op zich
genomen. We wensen hen veel vreugde en gezondheid om dit werk te kunnen doen in Gods
Koninkrijk.
- In mei is mw. J. Strijker verhuisd naar verzorgingstehuis “De Westerkim” in Hoogeveen.
We hopen dat zij daar inmidels thuis mag voelen.
- In de vergadering van juni heeft de kerkenraad besloten om op de kringen gebruik te maken
van de bundel “Weerklank”. Ook is besloten om voortaan ook op 1e Pinksterdag een aantal
liederen voor de dienst te zingen.
- Zondagmorgen 09 juli is er naar de dienst weer gelegenheid geweest om een kopje koffie
met elkaar te drinken.
- Sinds juli hebben dhr. en mw. van J. van Etten-de Jong zich officieel aangesloten bij de
Sionsgemeente. Hopelijk voelen ze zich inmiddels goed thuis in onze gemeente onder de
zegen des Heeren.
- In augustus heeft Madelon Moesker het lidmaatschap van de Sionsgemeente opgezegd
i.v.m. een verhuizing naar Groningen. We wensen haar ook daar een gezegende tijd toe.
- Zaterdagmiddag 07 oktober heeft de opening van het winterwerk weer plaats gevonden in
Balloo. Het was een gezellige middag met een goede opkomst. Naast een quiz was er
voldoende tijd om met elkaar bij te praten. De middag is weer afgesloten met een warme
maaltijd.
- De catechisaties worden dit seizoen bezocht door 4 jongeren uit de gemeente.
- De Bijbelkring, onder leiding van ds. de Leeuw behandelt dit seizoen de Thessalonicenzen
brief. De opkomst is met gemiddeld 12 tot 14 gemeenteleden erg goed.
- Ds. de Leeuw behandelt op de gesprekskring de Apostolische Geloofsbelijdenis naar
aanleiding van het boekje “Reformatie.nu. Deze kring wordt door gemiddeld 8 personen

bezocht.
- Donderdag 14 december overleed toch nog onverwachts dhr. A.M. Satters op de leeftijd van
87 jaar. De rouwdienst is op woensdag 20 december in de Bron gehouden. Deze dienst werd
geleid door ds. de Leeuw. Hij stond stil bij Psalm 27. Vervolgens heeft de begrafenis plaats
gevonden op de begraafplaats “De Boskamp” in Assen. We wensen de familie, maar vooral
mw. van Lenthe nogmaals veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.
- De kerstmiddag voor de ouderen op woensdag 20 december is dit jaar komen te vervallen
i.v.m. het overlijden van dhr. Satters.
- Zaterdag 23 december is er weer met een aantal gezamenlijke kerken een kerstzangdienst
gehouden in de Maranathakerk. Het was een goede avond waarin ook de Sionsgemeente
haar aandeel heeft gehad.
Kerkenraad:
De kerkenraadcommissie heeft in 2017 veel van haar besteed aan o.a:
- Voorbereidingen overkomst familie de Leeuw.
- Huisbezoeken.
- Zieken en ouderen bezoek, inmiddels grotendeels overgenomen door ds. de Leeuw.
- Bijwonen van de (ambtsdrager)vergaderingen en jaarvergadering GB.
- Kerkenraadsvergaderingen.
- Financiën van zowel de kerkrentmeester als de diaconie.
- Opstellen nieuw Beleidsplan 2017-2021.
- Problematiek rond de kleine gemeenten.
- Voorbereiding en invulling winterwerk 2017/2018.
- Het bijwonen van de AK vergaderingen door diaken ten Klooster.
- Invulling van de erediensten door gastpredikanten.
- Kerstgroet en het verspreiden van Cd’s door de diakenen.
Tenslotte:
Zoals u hebt gehoord is er in 2017 ook weer veel gebeurd in onze gemeente. Dank aan onze
God die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. In afhankelijkheid van de Heere zien we ook het
jaar 2018 weer met vertrouwen tegemoet.
De kerkenraad wil iedereen binnen de gemeente bedanken voor zijn of haar inzet voor het
kerkenwerk in 2017. Een bijzonder woord van dank aan onze predikant ds. de Leeuw die in
zijn eerste jaar met hart en ziel veel werk heeft verzet in prediking en pastoraat, naast de
kennismakingsbezoeken heeft hij ook veel ouderen en zieken bezoeken gedaan. Vervolgens
een woord van dank aan de familie Slotboom voor het weer belangeloos beschikbaar stellen
van de ark voor het winterwerk. Tenslotte nog een dankwoord aan ons kostersechtpaar en de
organisten, zonder hun inzet hebben we echt een probleem. Tenslotte wil de kerkenraad u als
gemeente bedanken voor de over het algemeen trouwe opkomst in de erediensten en uw
offervaardigheid waardoor het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente nog altijd tot onze
verwondering door kan gaan. De kerkenraad vraagt of u het werk van de kerkenraad en in het
bijzonder van ds. de Leeuw ook in 2018 in uw voorbede wilt gedenken, want in alles zijn we
afhankelijk van de zegen van de Heere. Hem zij alle eer.
Assen, januari 2018.
J. Otten, scriba Sionsgemeente.

