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Met grote dankbaarheid denken we terug aan een jaar waarin we opnieuw onder de indruk 

waren van Gods trouw en genade.   

Sinds onze oprichting in 1992 hebben we telkens weer gemerkt dat het bouwen van een 

gemeente slechts ten dele ‘mensenwerk’ is. Het is boven alles Gods werk! Hij bouwt Zijn 

gemeente met kundige hand.  

In 2018 zagen we cijfermatig de volgende ontwikkelingen:  

Deze gemeente telde 942 leden en vaste gasten. Er vertrokken 58 mannen vrouwen en kinderen 

en er werden 75 mensen als leden ingevoegd. Door geboorte kwamen er 9 leden bij, die ook 

allemaal in een feestelijke dienst aan de Heer werden opgedragen.   

We mochten 10 mensen dopen en er werden 3 huwelijken ingezegend  

Aan het eind van 2017 en in het eerste kwartaal van 2018 moesten we afscheid nemen van 2 

mensen die in de Heer zijn ontslapen. Op 2 januari 2018 hebben we Ravinand Makhan in een 

indrukwekkende dankdienst geëerd en teruggegeven aan de aarde waaruit de mens genomen is. 

En op 10 maart 2018 moesten we afscheid nemen van Rippert van Lelyveld, voormalig zorgoudste 

(samen met Sylvia) en steunpilaar in de gemeente. Op 16 maart mochten we ook hem eren in een 

gemeentebrede dankdienst en werd hij in zijn woonplaats, Baarn, aan de aarde teruggegeven.  

Onze vertrouwenspersonen, Henk & Alie de Ronde, hebben 2 zaken in behandeling genomen en 

naar tevredenheid afgesloten. We zijn als gemeenteleiding erg dankbaar voor de zorgvuldige 

manier waarop zij met een pastoraal hart in deze verantwoordelijke functie staan.  

Op kantoor is wat uitbreiding gekomen door de aanstelling van Shelley Versluys. We zijn nu 

gezegend met 6 mensen in een deeltijd dienstverband (dat betreft ook alle 3 voorgangers) en 1 

(Eric van Houten) in vol dienstverband. We vieren het feit dat we met dit team van 7 personen 

(aangevuld door een leger aan vrijwilligers) mochten werken aan verdere professionalisering van 

ons administratief hart in de gemeente.  

Onderstaand geven we een beknopt overzicht van enkele veranderingen in ons brede pallet van 

gemeentebedieningen:  

Diaconale bedieningen  

Regelmatig horen we (ook uit officiële kringen in de stad) terug hoezeer onze diaconale 

bedieningen worden gewaardeerd.  

Warm Hart (onze bediening onder daklozen), Pro Deo (onze bediening die mensen en goederen 

kosteloos bij elkaar brengt) en de Voorraadschuur die wekelijks vele mensen voorziet van de 

allernoodzakelijkste levensbehoeften hebben inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd 

die zelfs reikt tot in het gemeentehuis. 

Ook de inzet van vele, door liefde gemotiveerde, vrijwilligers richting het AZC maakt ons dankbaar 

en trots. Op dit moment dienen we een sterk groeiende groep vluchtelingen uit het Midden-

Oosten. Het is hartverwarmend om de groeiende vertrouwensband met elkaar te ervaren en op 

te trekken in wederzijds respect en liefde.  

  



   
Onderwijs bedieningen  

In 2018 is een langgekoesterde droom in vervulling gegaan. Onder leiding van Marten Busstra zag 

onze, inmiddels zeer goed functionerende, Groeiacademie het levenslicht. 

Gestart werd met een onderwijsprogramma voor drie doelgroepen: 

• Voor wie behoefte had aan verdieping in fundamentele theologische kaders werd onder 

leiding van Sida Digristina een grote groep studenten meegenomen in het programma; 

‘Groeien in Waarheid’. 

• Onder leiding van Marten zelf ging een even grote groep aan de slag met het programma 

‘Oplijnen met de Hemel’, een cursus die ons helpt om op aarde te leven en dienen vanuit 

een hemels perspectief.  

• En als derde studieprogramma kwam een aantal studenten samen, onder de bezielende 

leiding van Jacob Rommers, om beter te leren hoe je de Bijbel kunt lezen en begrijpen.  

Connectgroepen  

Het aantal Connectgroepen dat, elke twee weken, bijeenkomt in allerlei huizen van 

gemeenteleden is in 2018 stabiel gebleven. In deze huisbijeenkomsten is volop ruimte om te 

groeien in ons geloof en te genieten van versterkende onderlinge relaties.  

Boekentafel 

Naast de reeds bestaande –en goed functionerende bibliotheek- zijn we gestart met een 

boekentafel waar onze bezoekers en gemeenteleden in staat worden gesteld opbouwende en 

actuele geestelijke boeken aan te schaffen.  

Kinderkerk en Jeugdwerk  

Menno en Bianca Ouweneel waren samen verantwoordelijk voor het leeftijdssegment van 0 tot 

25 jaar. Bij elkaar is dat minstens een kwart van onze gemeente! De kerk voor kinderen stond 

onder de bezielende leiding van Bianca en haar prachtige team van creatieve en toegewijde 

medewerkers. De jongeren van 12 tot 25 jaar werden aangestuurd door Menno en zijn 

onvermoeibare team van enthousiaste jeugdwerkers.  

Gemeente van alle generaties. Een gezonde gemeente bestaat uit mensen van elke leeftijd. En 

elke leeftijdsgroep is noodzakelijk en tot zegen voor alle andere generaties. Tijdens een prachtige 

gezinsdienst werd dit feit gevierd en benadrukt onder leiding van Bianca Ouweneel.   

Aanbidding, muziek en techniek  

Ook in 2018 werden op dit terrein geweldige stappen voorwaarts gemaakt. Het ABG -team geniet 

van het groeiende enthousiasme en de toenemende vrijheid in de gemeente. Uiteraard waren er 

ook uitdagingen, zoals de ervaring van de geluidsdruk. Hier is hard aan gewerkt met professionele 

partners en adviseurs. Hoewel het niet mogelijk is om daarin ieders persoonlijke voorkeur te 

dienen, mogen we met dankbaarheid vaststellen dat we hier op de goede weg zijn en een 

moderne sound zagen ontwikkelen die ruim binnen de grenzen van acceptabele geluidsbelasting 

ligt.   

  



   
Herstelbedieningen 

Binnen onze gemeente bieden we een algemeen herstelprogramma onder de naam ‘Cleansing 

Stream’. In dit traject wordt gewerkt aan het loskomen van schadelijke leefgewoonten of 

gebondenheden. Het doel is te komen tot een levensstijl van gezonde geestelijke gewoonten. 

Daarnaast bieden we drie specifieke programma’s. 

Er draait regelmatig een huwelijksprogramma voor mensen die zich willen voorbereiden op een 

gezond huwelijk, maar ook bijzonder goed is voor hen die op enig punt zijn vastgelopen of een 

dergelijk vastlopen willen voorkomen.  

Twee andere specifieke herstelbedieningen bieden hulp voor mensen die zijn terechtgekomen in 

seksuele verslaving of worsteling met pornografie (Pure Desire) en een speciaal paralleltraject 

voor de mogelijke partners of mensen die in het verleden zijn geconfronteerd met relationele 

ontrouw. Dit traject draagt de naam “Geschonden Vertrouwen’ Elk van deze vier bedieningen 

heeft in 2018 hoop en vrijheid helpen brengen bij een stabiel aantal deelnemers.    

Missie  

De meest dichtstbijzijnde vorm van missie vindt plaats in ons eigen gebouw, in de vorm van onze 

Alpha-cursus die in 2018 tweemaal heeft gedraaid. Samen eten en nadenken over het christelijk 

geloof geschiedt onder een prachtig team van enthousiaste medewerkers. 

In 2018 zijn we gestart met het bidden voor onbereikte volken, in het bijzonder voor de Guhayna. 

Op 27 mei hebben we een speciale Missiezondag gehad met Wilfred en Christine in het teken van 

Afrika en op 18 november stond de Missiezondag in het teken van het Midden-Oosten. Ook zijn in 

2018 Wytze en Ageeth Valkema toegevoegd aan de groeiende lijst zendelingen van Rafaël 

Amersfoort.   

Daarnaast zijn we sinds de zomer wekelijks mensen gaan trainen in het uitreiken door middel van 

‘Love in Action outreaches’ -in het stadscentrum van Amersfoort- onder leiding van Sijbrandt en 

Joke Kroeske.  

Een nieuwe ontwikkeling, met het oog op verdiepende betrokkenheid met al onze zendelingen, is 

onze maandelijkse ‘Mission Vision.’ In de bovenzaal van de Foyer worden geïnteresseerde 

gemeenteleden en bezoekers (live of via skype) bijgepraat over het werk dat we in het buitenland 

doen.   

Gebed 

In januari en september van 2018 hebben we als gemeente een inspirerende gebedsweek gehad. 

Daarnaast zijn we op zaterdagavond het wekelijkse doorbraakgebed gestart, met het oog op de 

profetische beloften die God voor deze tijd heeft gegeven.  

Conferenties, bijzondere meetings en weekendbijeenkomsten  

Op vele zondagen mochten we genieten van een afwisselend sprekerspallet uit onze eigen kring, 

uit andere delen van Nederland en uit andere delen van de wereld.  

Bijzonder was de tweedaagse najaar-conferentie met Guy en Ilke Peh. We zijn dankbaar voor 

zoveel goede binnenlandse en buitenlandse contacten. Ilke Peh heeft o.m. gesproken op de 2e 

(goed bezochte) SHE vrouwenbijeenkomst, een nieuwe bediening die zich richt op vrouwen 

binnen en buiten onze gemeente. 


