Jaarverslag 2019 van de Hervormde Sionsgemeente te Assen.
Inleiding:
Via dit verslag legt de kerkenraadcommissie van de Sionsgemeente over 2019
verantwoording af naar de Algemene Kerkenraad en de leden van de Sionsgemeente. Als
gemeente zijn we God veel dank verschuldigd dat ook in 2019 het kerkenwerk binnen de
Sionsgemeente goede voortgang mocht hebben. Hierin zien we dat de Heere ook over onze
gemeente waakt. Week aan week mochten we samen komen om God te loven en te prijzen
voor Zijn genade en mocht steeds de oproep klinken om ons vertrouwen en geloof alleen op
het volbrachte offer van onze Heere Jezus Christus te stellen.
Algemeen en bijzondere erediensten:
- In 2019 zijn er 111 kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraadscommissie van de Sionsgemeente.
- In 2019 is het Heilig Avondmaal zoals gewoonlijk 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. J. de Jong uit Nijkerk
en ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit Bovensmilde het avondmaal in het midden van de
gemeente mogen bedienen.
- Op zondag 31 maart heeft ds. de Leeuw het winterwerk 2018/2019 formeel
afgesloten. Na de dienst hebben we nog met elkaar koffie gedronken.
- In de middagdiensten is 16 keer uit de catechismus gepreek. We zijn nu gevorderd tot
zondag 25.
- Op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag hebben we een aantal liederen voor de
dienst met elkaar gezongen.
- Zondagmiddag 07 juli hebben ouderling van der Haar en diaken ten Klooster als
ambtsdragers dienst gedaan in Elsloo waar ds. N.F.L. de Leeuw als pastor een
vakantieweek voor gehandicapten heeft geleid.
- Op de zondagmiddagen 11 augustus en 06 oktober heeft ds. de Leeuw de diensten
geleid in verzorgingshuis „de Arendstaete‟ onder verantwoordelijkheid van de
Sionsgemeente.
- Zondagmiddag 25 augustus hebben diaken ten Klooster en ouderling Otten namens de
Sionsgemeente de intrededienst van ds. F. Pierik in Drachten op uitnodiging van de
gemeente Een bijgewoond.
- Zondagmorgen 29 september 2019 is het winterseizoen 2019/2020 officieel van start
gegaan in een dienst waarin onze eigen predikant is voor gegaan.
- Op zondagmorgen 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk, is ds. de Leeuw
voorgegaan. Hierbij hebben we in het bijzonder stil gestaan bij het overlijden van
Meindert Pieter Kraima. Na afloop van deze dienst hebben we met elkaar 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 Openbaring 11.
Gemeentenieuws:
- Per 01 januari 2019 mochten we mw. Van der Wal-Naninga als nieuw lid van de
Sionsgemeente van harte welkom heten. Inmiddels heeft zij haar plekje in de gemeente wel
gevonden.
- Zondagmorgen 13 januari zijn diaken ten Klooster en ouderling Otten voor resp. 4 en 2 jaar
herbevestigd. Een delegatie van de AK en de kerkenraad van Oude Pekela waren hierbij
aanwezig.

- In februari hebben Gert Jan Mekenkamp en Marlies van der Grift zich aangesloten bij de
Sionsgemeente, ook zij zijn inmiddels goed ingeburgerd in onze gemeente.
- Door een verhuizing naar Groningen heeft Else-Eline Moesker zich in maart laten
overschrijven naar de CGK in Groningen. Gelukkig zien we haar nog regelmatig bij ons in
de kerk.
- Maandag 18 maart heeft de jaarlijkse gemeenteavond plaats gevonden in de Bron. Naast
het huishoudelijk gedeelte heeft ds. C.G. op ‟t Hof uit Nieuwe Pekela een presentatie
gegeven over zijn voormalige werk als zendingsarbeider van de GZB in Kenia. De opkomst
en de sfeer op de deze avond was zeer goed.
- Vrijdagavond 29 maart is er in de Bron weer een avond georganiseerd door de HGJB voor
jongeren met het thema “Hou-vastavond”. Ds. de Leeuw was samen met een groot deel van
zijn belijdenis catechisanten hierbij aanwezig. Het was goed om met jongeren uit
verschillende gemeenten met elkaar in gesprek te zijn over Bijbelse boodschap.
- Op 06 april 2019 is Meindert Kraima overleden op de leeftijd van 88 jaar. Ds. de Leeuw
heeft in de rouwdienst stil gestaan bij Psalm 90 vers 12: Leer ons zo onze dagen tellen, dat
wij een wijs hart bekomen. De begrafenis heeft plaats gevonden vanuit de Goede
Herderkerk te Ulrum. We wensen in het bijzonder mw. Kraima Gods troost en nabijheid toe
in dit grote verlies van haar man.
- Op 1e Paasdag, zondagmiddag 21 april, hebben Jasper en Rikstje van Beek openbare
belijdenis in het midden van de gemeente afgelegd. Een bijzonder vreugdevolle dienst die
met een broodmaaltijd is afgesloten. Bovenal dank aan God die deze keuze in hun hart heeft
gelegd.
- Jasper van Beek beheert sinds mei ook de website van de Sionsgemeente. We wensen hem
veel vreugde met dit stukje gemeentewerk.
- Begin september zijn Annie en Johan Hendrikse verhuisd naar zorgcentrum „De
Driemaster‟ in Smilde. Gelukkig bezoeken zij nog regelmatig de middagdiensten in de
Bron. We wensen hen Gods zegen in de avond van hun leven.
- Op 25 september heeft het echtpaar W. de Groot-de Graaf hun 60 jarig huwelijksjubileum
mogen gedenken. Een groot voorrecht waarvoor God zij gedankt.
- Zaterdagmiddag 05 oktober heeft de jaarlijkse opening van het winterwerk weer plaats
gevonden in Balloo. Ellen Velthuis en Janneke Knibbe hadden een leuke spelmiddag
georganiseerd waarbij de Bijbel quiz best pittig was. Vervolgens is de middag afgesloten
met de bekende warme maaltijd. Opkomst en sfeer waren goed.
- Donderdag 17 oktober zijn Gert-Jan en Marlies in het huwelijk getreden. De huwelijks
dienst in de Bron werd geleid door ds. N.F.L. de Leeuw. De tekst voor de preek was:
Psalm 32 vers 8b: “Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn”. Een zeer vreugdevolle dag
voor het kersverse echtpaar en de gemeente.
- Zondagmiddag 03 november heeft na de dienst die geleid werd door ds. N.F.L. de Leeuw
een preekbespreking gehouden onder het genot van een broodje. Dit is zeker voor herhaling
vatbaar. Een mooie opkomst van ruim 20 gemeenteleden.
- Zaterdag 23 november mocht het echtpaar H. van der Haar-Everts gedenken dat zij 40 jaar
in het huwelijk waren verbonden. Een hartelijke gelukwens voor onze ambtsdrager en
organisten.
- Ook dit seizoen geeft ds. N.F.L. de Leeuw weer zowel gewone als belijdeniscatechisatie.
- De Bijbelkring, onder leiding van ds. de Leeuw behandelt dit seizoen het boekje “De
Mensenzoon, Die dient” van ds. M. Maas uit Dordrecht. De opkomst is met gemiddeld 16
gemeenteleden bijzonder goed. De kerkenraad is hier heel dankbaar voor.
- Ds. de Leeuw behandelt op de gesprekskring het boekje van mr. M. de Vries: Technologie,
overal om ons heen. Deze kring wordt door gemiddeld 10 deelnemers ook goed bezocht.
Een leerzaam boekje wat tot nadenken stemt.

- De kring rond het Heilig Avondmaal wordt gemiddeld door 16 leden bezocht.
- De kerstmiddag is op woensdag 18 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 is voor heel de gemeente bedoeld.
- Dinsdagavond 24 december is er weer met een aantal gezamenlijke kerken een
Kerstzangdienst gehouden in de Maranathakerk. Het was een goede avond waar onze
predikant ook een meditatie heeft gehouden.
Kerkenraad:
De kerkenraadcommissie heeft in 2019 o.a. tijd besteed aan:
- Invulling van de erediensten in 2019.
- Voorbereiding en invulling winterwerk 2019/2020.
- Huisbezoeken bij gemeenteleden door ouderlingen en diakenen.
- Zieken en ouderen bezoek, voornamelijk door ds. N.F.L. de Leeuw.
- Bijwonen jaarvergadering op 23 mei van de GB in Putten.
- Bijwonen van de (ambtsdrager)vergadering in Noordhorn op 03 september,
hoofdbestuurslid ds. H. Liefting hield een indringende lezing over: Heilig
Evangelie, Heilig gebod. Goede opkomst met ongeveer 70 ambtsdragers.
- Bijeenkomst studiedag GB in Woudenberg met het thema: Niet alles
komt goed - leven in gebrokenheid. Ds. P. Vernooij hield hier een lezing over
omgaan met verlies.
- Invulling komende vacatures kerkenraad 2020.
- Kerkenraadsvergaderingen voorbereiden, bijwonen en verslaglegging en besluiten
Zo veel mogelijk uitvoeren.
- Financiën van zowel de kerkrentmeester als de diaconie.
- Gezamenlijke vergadering gehouden met Kerkenraad Oude Pekela.
- Het bijwonen van de AK-vergaderingen door diaken ten Klooster.
- Kerstgroet en het verspreiden van Cd‟s door de diakenen.
Tenslotte:
Zoals u nu heeft kunnen horen is er ook in 2019 weer veel gebeurd in onze gemeente. Dank
aan onze God die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.
De kerkenraad wil verder iedereen binnen de gemeente bedanken voor zijn of haar inzet voor
het kerkenwerk in 2019. Een bijzonder woord van dank aan onze predikant ds. N.F.L. de
Leeuw die in het afgelopen jaar veel werk heeft verzet in het pastoraat, ook dank voor de
prediking waarin u steeds heen wees naar onze zaligmaker de Heere Jezus Christus. Ook een
woord van dank aan u voor het geven van catechisatie en de kringavonden. U hebt veel tijd
gestoken om deze activiteiten grondig voor te bereiden. Bovenal dank aan God dat Hij u de
kracht en wijsheid gaf om dit te doen. De kerkenraad wenst u samen met uw gezin ook in
2020 weer veel vreugde en zegen toe in de arbeid die u in ons midden mag verrichten.
Tenslotte ook nog een woord van dank aan de familie Slotboom voor het weer belangeloos
beschikbaar stellen van de Ark voor het winterwerk. Verder nog een woord van dank aan
onze organisten en het kostersechtpaar voor al het werk wat u in dienst van de Heere mocht
doen in 2019. Als laatste wil de kerkenraad u als gemeente hartelijk bedanken voor de over
het algemeen trouwe opkomst in de erediensten, in 2019 mochten we zelfs een lichte stijging
zien van het aantal kerkgangers, mede door het grote aantal gasten die we het hele jaar door
mochten begroeten. Ook dank voor uw grote offervaardigheid in 2019, de kerkrentmeester zal
hier zo op terug komen. De kerkenraad wil ook in 2020, in afhankelijkheid van de Heere, u en
jullie zondag aan zondag aan de voeten brengen van de Heere Jezus Christus. God alle eer.
Assen, februari 2020 . J. Otten, scriba Sionsgemeente.

