Jaarverslag 2018 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Ook dit jaar legt de kerkenraadcommissie via dit verslag van de Sionsgemeente over 2018
verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad en de leden van de Sionsgemeente. Als
kerkenraad zijn we God dankbaar dat ook in 2018 het kerkenwerk binnen de Sionsgemeente
goede voortgang mocht hebben. Jaar in, jaar uit zien we de trouw van de Heere over de
Sionsgemeente. De Heere gaat iedere week door met Zijn werk om zondaren te roepen tot
geloof en bekering. Steeds weer klinkt de oproep: Wendt u tot Mij en wordt behouden.
Algemeen en bijzondere erediensten:
- In 2018 zijn er 112 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente.
- In 2018 is het Heilig Avondmaal zoals gewoonlijk ook weer 4 keer in het midden van
de gemeente gehouden. In deze diensten mocht onze predikant ds. N.F.L. de Leeuw
tweemaal voorgaan en tweemaal hebben de gast predikanten ds. D.C. Floor uit Ede en
dr. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde het avondmaal in het midden van de
gemeente mogen bedienen.
- Op zondag 25 maart heeft ds. de Leeuw het winterwerk 2017/2018 formeel
afgesloten. Na de dienst hebben we met elkaar koffie gedronken.
- In de middagdiensten is in 2018 13 keer uit de catechismus gepreek.
- Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag hebben we een aantal liederen voor de
dienst gezongen.
- Op de zondagmiddagen 03 juni en 16 september heeft ds. de Leeuw de diensten
geleid in de Arendshorst onder verantwoordelijkheid van de Sionsgemeente.
- Zondag 05 augustus heeft proponent L. Solleveld uit Krimpen aan de IJssel
de middagdienst in de Bron geleid, in deze dienst ging hij als gast predikant voor
omdat hij samen met de gasten van de gehandicapten vakantie week van de
Hervormde vrouwenverenigingen in ons midden waren.
- Zondagmorgen 30 september 2018 is het winterseizoen 2018/2019 officieel van start
gegaan in een dienst waarin onze eigen predikant is voor gegaan.
- Op zondagmorgen 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk, is ds. de Leeuw
voorgegaan. Hierbij hebben we in het bijzonder stil gestaan bij het overlijden van
Antonie Maria Satters. Hij is op 14 december 2017 overleden op de leeftijd van 87
jaar. Na afloop hebben we met elkaar nog een kopje koffie gedronken.
- Het jaar is op 31 december afgesloten met een kerkdienst waarin ons gemeentelid ds.
Wilschut is voorgegaan. Hij bediende het Woord uit Job 42.
Gemeentenieuws:
- Maandag 05 februari heeft de jaarlijkse gemeenteavond plaats gevonden in de Bron. Naast
het huishoudelijk gedeelte heeft ds. H.J.C.C.J. Wilschut een lezing gehouden over
“Schepping en evolutie”. Naar aanleiding van de lezing kwam er een goede discussie
opgang. De opkomst en de sfeer op de deze avond was goed.
- Vrijdagavond 16 maart was er in Bron een avond door de HGJB voor jongeren
georganiseerd waarbij ds. de Leeuw en een aantal jongeren vanuit onze gemeente bij
aanwezig zijn geweest. Het was goed om met jongeren uit verschillende gemeenten met
elkaar in gesprek te zijn over de Bijbelse boodschap in onze tijd.
- Op 22 april is mw. Sterenberg-Eisses op de leeftijd van 78 jaar overleden, de begrafenis
heeft vanuit de Kandelaar kerk plaats gevonden.

- Vrijdag 01 juni zijn Jasper en Rikstje van Beek-Wiersema getrouwd. In de Bron heeft ds.
N.F.L. de Leeuw het huwelijk ingezegend. Voorafgaand aan het huwelijk heeft ds. de
Leeuw ook nog een aantal avonden huwelijkscatechisatie aan hen gegeven. We zijn
dankbaar dat Jasper en Rikstje zich bij onze gemeente hebben aangesloten.
- Zondagmorgen 01 juli hebben we als gemeente na afloop van de dienst koffie met elkaar
gedronken in de Schulp.
- Zondagmiddag 01 juli heeft een delegatie uit onze gemeente de afscheidsdienst van ons
gemeentelid ds. H.J.C.C.J Wilschut in Een bezocht.
- Op 01 september heeft het echtpaar ten Klooster-Mijnheer hun 40 jarig huwelijksjubileum
mogen vieren. We wensen hen Gods zegen toe in hun verdere leven.
- Zaterdagmiddag 29 september heeft de opening van het winterwerk weer plaats gevonden
in Balloo. Het was een gezellige middag met een goede opkomst. Jasper en Rikstje hebben
een quiz verzorgt. Vervolgens was er tijd om de schaapskooi te bezoeken. De middag werd
afgesloten met een warme maaltijd.
- In oktober heeft dhr. P. Sterenberg zich formeel bij de Sionsgemeente aangesloten. De
kerkenraad wenst hem een gezegende tijd toe in ons midden.
- Naast de gewone catechisaties die in de ark wordt gegeven zijn er 5 jongeren vanuit onze
gemeente die de belijdeniscatechisatie bij ds. N.F.L. de Leeuw aan huis volgen. Een zaak
om zeer dankbaar voor te zijn, we zien ook hierin dat de Heere door gaat met Zijn werk.
- De Bijbelkring, onder leiding van ds. de Leeuw behandelt dit seizoen het boekje van ds.
W.J. Westland. Hierin wordt het Bijbelboek 1 Samuēl behandeld. De opkomst is met
gemiddeld 14 gemeenteleden erg goed.
- Ds. de Leeuw behandelt op de gesprekskring een aantal actuele onderwerpen. Deze kring
wordt door gemiddeld 8 a 10 gemeenteleden bezocht.
- De kring rond het Heilig Avondmaal wordt gemiddeld door 15 leden bezocht.
- In december zijn dhr. en mw. Knibbe-Harryvan uit Rolde formeel lid geworden van de
Sionsgemeente, we wensen hen Gods zegen toe in het midden van de gemeente.
- De kerstmiddag is op donderdag 20 december in de ark gehouden, naast samenzang heeft
ds. N.F.L. de Leeuw een meditatie gehouden. De middag is weer afgesloten met de bekende
broodmaaltijd. Deze middag kan nog wel door wat meer gemeenteleden worden bezocht.
- Vrijdag 21 december is er weer met een aantal gezamenlijke kerken een kerstzangdienst
gehouden in de Maranathakerk. Het was een goede avond met wat weinig opkomst vanuit
de Sionsgemeente.
Kerkenraad:
De kerkenraadcommissie heeft in 2018 o.a. tijd besteed aan :
- Alle voorbereidingen rond de erediensten.
- Voorbereiding en invulling winterwerk 2018/2019.
- Huisbezoeken.
- Zieken en ouderen bezoek.
- Bijwonen van de (ambtsdrager)vergaderingen en jaarvergadering GB.
- Bijeenkomst bezocht van “Kleine Gemeenten in Hoevelaken”.
- Invulling vacatures kerkenraad.
- Kerkenraadsvergaderingen.
- Financiën van zowel de kerkrentmeester als de diaconie.
- Gezamenlijke vergadering met Kerkenraad Oude Pekela.
- Het bijwonen van de AK vergaderingen door diaken ten Klooster.
- Preekvoorziening.
- Afstemming rond de AVG privacywet.
- Kerstgroet en het verspreiden van Cd’s door de diakenen.

Tenslotte:
Zoals u nu heeft gehoord is er in 2018 ook weer veel werk verzet in onze gemeente. Dank aan
de Heere die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.
De kerkenraad wil iedereen binnen de gemeente bedanken voor zijn of haar inzet voor het
kerkenwerk in 2018. Een bijzonder woord van dank aan onze predikant ds. de Leeuw die in
het afgelopen jaar met veel inzet en bewogenheid rond prediking en pastoraat de
Sionsgemeente heeft mogen dienen. Ook een woord van dank hoe u met de catechisanten en
de kringavonden omgaat De kerkenraad wenst u samen met uw gezin ook in 2019 veel
vreugde en zegen toe in de arbeid die u in ons midden mag verrichten. Tenslotte een
bijzonder woord van dank aan de familie Slotboom voor het weer belangeloos beschikbaar
stellen van de Ark voor het winterwerk. Uiteraard ook nog een woord van dank aan onze
organisten en het kostersechtpaar, onmisbare schakels in de voortgang van de erediensten. Als
laatste wil de kerkenraad u als gemeente hartelijk bedanken voor de over het algemeen trouwe
opkomst in de erediensten, medeleven onder elkaar en uw offervaardigheid waardoor het
kerkenwerk nog altijd tot onze dankbaarheid en verwondering doorgang kan vinden. De
kerkenraad wil ook in 2019, in afhankelijkheid van de Heere, graag u allen bij het Woord van
onze God bewaren.
Assen, februari 2019.
J. Otten, scriba Sionsgemeente.

