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Jaarverslag 2017-2018
Voor u ligt het sociaal jaarverslag van de Evangelische Gemeenschap Sneek over het kerkelijk
jaar van september 2017 tot en met augustus 2018. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de
activiteiten van een gepassioneerde gemeente die ‘Jezus zichtbaar wil maken’ door: Aanbidding,
Onderwijs, Missie, Zorg en Jeugd. Per kernwaarde worden de activiteiten en gebeurtenissen
beschreven.
Dit seizoen is een verlangen ontstaan om te werken aan een verdieping van de relatie met onze
Heer en de versterking van de onderlinge relaties. Binnen dit gegeven past een herwaardering
voor de gaven van de Geest zodat we een Geest vervulde gemeente mogen zijn die toegerust is
om elkaar op te bouwen en het goede nieuws van Jezus bekend te maken in woord en daad.
Veel leesplezier toegewenst,
Het oudstenteam.

Onderwijs
Het cluster Onderwijs is de afgelopen jaren geleid door onze voorganger. Per september 2018 is
deze functie na vertrek van de voorganger vervallen en Onderwijs zal ingevuld worden door een
leraar EGS. Een vacature is gesteld.
Preekteam.
Hoewel het begrip ‘preekteam’ al stamt uit de jaren ‘80 en ‘90 van de EGS, is het huidige team
actief bezig een goede vorm te vinden die past bij de ontwikkelingen die we in de gemeente zien.
Het preekteam bestaat uit EGS’ers die min of meer regelmatig de gemeente dienen met de
Woordverkondiging en daarnaast een lid van het oudstenteam. De grondgedachte van het
preekteam is dat men elkaar aanvult, samen evalueert en de geestelijke koers die het
oudstenteam uitzet, praktisch maakt in de prediking.
In de nieuwe opzet wil het preekteam zich meer toeleggen op de toerusting en opleiding van de
eigen prekers. Om dat te bereiken zullen opleiding en training een belangrijk onderdeel vormen
van de preekteamavonden.
Het preekteam wil, in overleg met de oudsten, een duidelijke theologische lijn met thema’s
uitzetten, zodat de gemeente zich ontwikkelt naar het Bijbelse beeld van een gezonde en
groeiende gemeente. Zowel de eigen prekers als gastprekers vragen we deze lijn te volgen.
Ook is er oog voor nieuwe sprekers (uit de eigen gemeente). 2 of 3 keer per seizoen houden we
open avonden voor kennismaking, coaching en samen verkennen of God deze gave bevestigt.
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Compascuum - Van droom naar realiteit.
Wat is er mooier dan om met christenen uit verschillende kerken samen te werken aan een
Studiecentrum waar iedereen, al of niet aangesloten bij een kerkgenootschap, welkom is om mee
te doen aan een studie die hem of haar aanspreekt? Dat was de focus die de initiatiefnemers voor
ogen stond bij het opzetten van het Gemeenschappelijk studiecentrum "Compascuum".
Compascuum, wat betekent "gezamenlijke weidegrond", startte na een jaar voorbereiding in
oktober 2017 met een aantal studies in het gebouw van de Unie Baptisten. In totaal namen circa
150 mensen deel aan een van de cursussen. Sommige cursussen moesten worden geannuleerd
wegens te weinig aanmeldingen, andere cursussen zoals bijvoorbeeld de Israëlcursus voorzagen
in een duidelijk behoefte met meer dan 35 cursisten.
Voor het seizoen 2018-2019 is dan ook onderzoek gedaan middels enquêtes om te kijken welke
cursussen en studies mensen aanspreken. Direct al bleek dat een "stoomcursus" Hebreeuws op
grote belangstelling kon rekenen en is voor de cursus de brief van Hebreeën ook al weer grote
belangstelling. Het komende seizoen worden de studies gegeven in de Hemkerk. We hopen op
een totaal aantal deelnemers van rond de 200 en willen op deze wijze voortbouwen aan een
stabiele organisatie waarin fundamenteel bijbelonderwijs en Bijbelse ethiek in Sneek een plaats zal
krijgen.
Anderstalige diensten
Op zondagmorgen wordt ieder gesproken en gezongen woord door een tolkenteam simultaan
vertaald in het Farsi en het Engels. Hiervoor is een vertaalset als donatie ontvangen. Tussen de 30
en 40 mensen maken elke zondag gebruik van de geboden vertaling. Hieronder zijn veel “nieuwe”
gelovigen. Vooral de opening van het AZC in Sneek heeft voor een vlucht in dit werk gezorgd.
Voor onze Iraanse broeders en zusters worden maandelijks op zondagmiddag diensten in hun
eigen taal gehouden. Deze diensten worden bezocht door 80 – 120 personen
Dooponderricht en introductie
Het afgelopen jaar is een aantal keren dooponderricht gegeven. Sommigen maakten inderdaad de
stap richting het doopbad, anderen begrijpen wat de doop inhoudt, maar wachten nog even. Een
aanzienlijk deel van de dopelingen is afkomstig uit de groep vluchtelingen in onze gemeente.
In totaal hebben veertien mensen het lidmaatschap aangevraagd. Aan hen is een
introductiecursus aangeboden.

Huiskringen
Buiten het zomerseizoen om komt men één keer in de 14 dagen bij elkaar in een huiskring. De
huiskringen verzorgen hun eigen programma voor die avond en leiding en locatie rouleren onder
de kringleden. Gemiddeld bestaat een groep uit 10 leden en is niet wijkgebonden, wat zo gegroeid
is. In september-oktober 2017 is er uit een 40-dagen campagne ´een Hart voor mensen´ een
nieuwe huiskring ontstaan en zijn verschillende mensen, die zich in een kring gevoegd hadden
voor deze campagne, daarna lid geworden van een kring. Het belangrijkste doel van het
samenkomen is zorg voor elkaar; het creëren van een veilige plek waar men in vertrouwen met
elkaar kan delen en daarnaast God aanbidden en opgebouwd worden uit Zijn Woord. In het
seizoen 2017-2018 waren er in totaal 14 kringen en 161 kringleden.

Missie
Missie dichtbij huis
De straat op
De groep ‘de straat op’ heeft voor een nieuwe strategie gekozen in het seizoen 2017/2018 en heeft
al biddend voor openheid van mensen gebeden, tegen bolwerken van de boze gebeden en de
autoriteit van Jezus over onze stad uitgebeden.
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Woorden
Wij geloven in een sprekende God. Afgelopen jaar zijn er vele woorden voor Sneek gekomen door
beelden, profetieën en dromen. Deze geven richting aan een tijd van ‘acceleratie’. Wij geloven dat
God Sneek en de regio rondom Sneek op een bijzondere manier wil bereiken en dat de EGS
daarin van belang is. We strekken ons uit naar opwekking in Fryslân en Nederland. Om te kunnen
wandelen in deze beloftes zijn er onder Gods leiding nieuwe contacten ontstaan tussen JmeO en
de EGS.
Nachtlicht
Afgelopen jaar vond tijdens het Paasfeest voor het eerst het evenement ‘Nachtlicht’ plaats op
initiatief van het koor “Signalen” te Sneek.
Zendingsdienst bewogenheid
Waar grote veranderingen mee staan of vallen in Sneek is de liefde, de ware bewogenheid. Om
daar een keer extra de focus op te leggen hebben we in januari een zendingsdienst gewijd aan dit
onderwerp. De spreker heeft geprobeerd met een mooi voorbeeld, een auto met een zwerver erin,
ons mee te nemen in Gods kijk op deze wereld. Achter in de kerk stonden tafels waar ieder lopend
project in Sneek zich kon presenteren. Het Kompas, de Schuilplaats, Dorcas, de Herberg, “de
straat op” en stichting Present waren hier aanwezig.
Letland met Discipelschap
Ook dit jaar is in de voorjaarsvakantie weer een groep naar Letland geweest met een relatief groot
aantal jongeren. Het was een bijzondere week die gepaard ging met strijd en zegen. Zo waren er
meer mensen dan ooit die hun hart aan Jezus hebben gegeven, ook bijzonder veel van onze eigen
jongeren. Er waren achttien jongeren mee waarvan er acht nog geen keuze hadden gemaakt.
Uiteindelijk hebben alle acht deze keuze gemaakt. Deze jongeren kunnen ook hier in Nederland
getuigen van wat ze daar gezien hebben. Voedselpakketten werden uitgedeeld, het evangelie is
gedeeld, gebeden, er werd geklust in een opvanghuis en men heeft sport en spelactiviteiten
georganiseerd in een kindertehuis.
Powernight
Dit afgelopen jaar is er een laagdrempelig platform ontstaan waarin God aanbidden het grote doel
is. Daarnaast hopen we dat ook randkerkelijke mensen, buitenlandse mensen en mensen die
Jezus nog niet kennen hier naar toe komen en wat proeven van de liefde van Jezus en aan den
lijve kunnen ondervinden dat we een levende God dienen. Het platform is voor alle leeftijden.

Missie dichtbij maar ook weer veraf
Farsi-diensten
Onze Iraanse broeders en zusters worden ondersteund met diensten in hun eigen taal. Ook wordt
de prediking op de zondagmorgen vertaald in het Farsi. In het AZC in Sneek wordt Bijbelstudie
verzorgd.
Letland
In de voorjaarsvakantie is een flinke groep mensen van binnen en buiten de EGS op weg gegaan
naar Liepāja in Letland. Voedselpakketten werden uitgedeeld, het evangelie is gedeeld, gebeden,
er werd geklust in een opvanghuis en men heeft sport en spelactiviteiten georganiseerd in een
kindertehuis. Deze keer waren – ook uit de gemeente Keerpunt in Bolsward - meerdere tieners
mee, die tijdens deze week een keuze voor Christus maakten.
Compassion
Ton en Sita Langendijk vertegenwoordigen het werk van Compassion in de EGS en bezoeken ook
regelmatig de landen waar sponsorkinderen wonen en ondersteund worden. Meerdere leden van
de EGS ondersteunen op deze wijze kinderen die bovendien het evangelie leren kennen.
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Metal Bible
Thom Leenstra is enthousiast voor het verspreiden van de Metal Bible. Tijdens metal-concerten
van ‘Into the grave’ en ‘Baroeg’ hebben Thom en zijn medewerkers in totaal 700 bijbels uitgedeeld!
Deze is door velen positief ontvangen en mede daardoor kwamen mensen tot geloof. Wat een
fantastische bemoediging! Thom en zijn medewerkers zijn overgegaan naar een andere stichting
waardoor zij meer inzicht hebben gekregen in de financiële geldstroom. Ook komen er meer giften
binnen. Er is sprake van een positieve ontwikkeling in dit zendingswerk onder metal-liefhebbers.
Family Ministries
Janneke Duursma, werkzaam in de staf van Jeugd met een Opdracht in Heidebeek, heeft in het
afgelopen jaar aan veel kinderen het evangelie mogen brengen op de kinderclub van het AZC te
Kampen en in de crèche op Heidebeek. Ook heeft zij, samen met anderen, kinderen en ouders
toegerust met onderwijs over gezin en opvoeding tijdens het jaarlijkse Family Camp op Heidebeek.
Tevens heeft zij vorig jaar een tiental spreekbeurten verzorgd in Leeuwarden en kinderwerk
gedaan in Epe.

Missie buiten onze landsgrenzen
Varanasi
Kym en Margreet waren met Anita en Andrew voor aanvraag van visa in Australië. Daar heeft een
grote gebedsverhoring plaats gevonden zodat Kym en Margreet een visum hebben gekregen voor
1 jaar i.p.v. 3 maanden! Andrew woont al in Australië en Anita gaat er naar toe om vanaf februari
2019 de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Vanuit het weduwenhuis in Varanasi breidt het
werk zich steeds meer uit en worden tal van activiteiten vorm gegeven:
- Gevangenisbezoek met in de winter uitdelen van dekens en het geven van DTS-trainingen.
- De wekelijkse bezoeken aan opvanghuis voor melaatsen voor medische verzorging.
- De school in het weduwenhuis met 80 leerlingen
- Medisch werk in de omliggende dorpen
- Opleiden van leiders middels DTS-trainingen in het hele district rondom Varanasi
(momenteel meer dan 100 huisgemeentes)
- Rampenhulp
- Verstrekken van microkredieten zodat weduwen zichzelf leren bedruipen.
- Het verzorgen van de weduwen.
Boukje Fokkema naar Sint-Petersburg
Boukje Fokkema heeft haar werk in Novosibirsk afgerond en kwam naar Nederland voor een
verlofperiode na een intensief traject. Deze periode van 10 maanden werd gevuld met de opbouw
van een nieuwe werkkring in St-Petersburg, waar ze in september 2018 naar is afgereisd. Ze heeft
de EGS in die periode ondersteund in het kinderwerk en ze was ook in Den Helder bij Katapult
werkzaam.
Hart voor mensen, hart voor zending. Hart voor mensen, hart voor missie. Dit overzicht is niet
compleet; vele leden van de EGS hebben hart voor zending. Zo verzamelen Geraldine Zwaan en
Dirk Tjeerd Bosch kleding voor Roma in Roemenië

Aanbidding
Iedere maand komen we bij elkaar om alle onderdelen in het cluster aanbidding op elkaar af te
stemmen. Het gaat dan om de leiders van Artistiek, Multimedia, Techniek en Muziek. Een diaken
geeft leiding aan dit enthousiaste team en houdt contact met het oudstenteam. Er wordt een
verslag van deze vergaderingen gemaakt met actiepunten. Deze worden daarna in ieder team in
de maand daarop verder uitgewerkt. Tijdens de volgende vergadering worden deze punten weer
nagelopen en worden de diensten geëvalueerd m.b.t. de taken die we binnen ons cluster hebben.
Deze werkwijze heeft zijn vruchten afgeworpen in het afgelopen jaar. Er wordt niet meer bij elkaar
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langs gewerkt, de sfeer in het team is prima en iedereen werkt enthousiast mee omdat we weten
waar we dit voor doen. Het grote doel is, in de eerste plaats om door aanbidding God groot te
maken, en ons dienstbaar op te stellen voor de gemeente.

Techniek
Dit team bestaat uit ervaren mensen die al lange tijd zo goed mogelijk het geluid regelen. Binnen
het team worden veel praktische zaken geregeld, zoals de aanschaf van nieuwe apparatuur of
onderhoud van bestaande apparatuur. Er wordt prima samengewerkt met het multimediateam
(beamer en video).
Beamerteam
Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de bezetting binnen dit team. Dit is niet altijd gelukt.
De bezetting is minimaal en er moest hard gewerkt worden om voldoende bezetting te vinden en
de nieuwe mensen te trainen om deze taak goed uit te voeren. Gelukkig zijn er in de afgelopen tijd
weer extra mensen bij gekomen, maar er kunnen nog meer mensen bij.
Multimedia:
Dit team werkt heel hard aan het maken van promo-filmpjes, flyers, het bijhouden van de website,
enz, enz.. Ook dit team kan extra mensen gebruiken omdat veel taken door dezelfde mensen
moeten worden uitgevoerd. Nieuwe creatieve mensen zijn dus van harte welkom!
Muziek
Muziek is een onmisbaar en essentieel onderdeel van de zondagsdienst. Met de gaven die ze
hebben gekregen, werken veel mensen mee, in drie vaste teams en één ad hoc team. Ze doen
daarbij hun uiterste best om de gemeente mee te nemen in de samenzang om op die manier God
groot te maken. Het doel blijft om de gemeente te ondersteunen bij de samenzang, om op die
manier een prachtig geheel te vormen, tot eer van God.
Artistiek
Dit onderdeel is nog redelijk nieuw, maar heeft in het afgelopen jaar meer vorm gekregen. Er wordt
gewerkt aan de aankleding van het podium, maar ook het gezellig maken van de centrale hal. Er
wordt ook samengewerkt met de mensen van het welkomstteam, de kosters en parkeerwachters,
zodat de allemaal praktische zaken soepel verlopen, ten dienste van de gemeente. Ook in dit team
zijn nieuwe medewerkers welkom!
Samen werken we dus enthousiast en van harte mee aan het gemeenschappelijke doel om God te
aanbidden en de gemeente te dienen, met de gaven die we hebben gekregen.

Gebed
Voorbedeteam
Sinds een jaar is er een voorbedeteam. Het voorbedeteam bestaat uit een groep bidders met de
bediening “gebed voor de gemeente”. Zij vallen onder de verantwoording van de oudsten zorg.
Gebedsteam
Het gebedsteam bidt voor de zieken. Er is een coördinator die de gebedsvragen ontvangt en
vervolgens doorstuurt naar het gebedsteam.
Bidstond
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Wekelijks is er een bidstond op de zaterdagavond van 19-20 uur. Er wordt gebeden voor de
eredienst op zondag. Deze bidstond is voor de gemeente en door de gemeente.

Zorg
Zorg in de EGS is voor iedereen. Op het zorg emailadres kan iedereen een aanvraag doen voor
zorg praktisch en/of geestelijk. De zorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator die onder
verantwoording valt van de oudsten zorg.
Eerste zorg
De eerste zorg wordt door de kringen en het bezoekteam behartigd. De praktische vragen voor
zorg worden gecoördineerd door de diaken kringen. Het bezoekteam, aangestuurd door de zorg
coördinator, bezoekt gemeenteleden en zieken in de gemeente die niet meer regelmatig naar de
samenkomst kunnen komen of anderszins een bezoekje nodig hebben.
Celebrate Recovery
In augustus zijn wij weer gestart met het Celebrate Recoveryprogramma. Ook afgelopen jaar
hebben we fijne getuigenissen gehoord van mensen die hersteld zijn en op een nieuwe manier het
leven tegemoet gaan samen met God. Elke woensdagavond is er een CR-dienst met een studie of
getuigenis en gaan de deelnemers vervolgens naar hun groep. Niet alleen de deelnemers groeien
in hun geloof, maar ook de medewerkers. Zij groeien in hun taak en ontwikkelen zich als stabiele
christenen. Verschillende deelnemers nemen na enige tijd een taak op zich, zodat ze op die
manier daarin ook verder kunnen groeien. Naast een groep eigen gemeenteleden zijn er ook
deelnemers en medewerkers van andere gemeentes werkzaam binnen het team van CR. We zien
de afgelopen 2 jaar een toename van deelnemers van buiten de gemeente.
Jeugdpastoraat
Het jeugdpastoraat bestaat uit een aantal gemeenteleden met passie voor jeugd. Zij werken
samen met cluster Jeugd waar zij op de jeugdavonden een aantal keren per jaar een thema-avond
verzorgen. Verder is er individuele zorg, 1 op 1 gesprekken, beschikbaar voor de jeugd.
Pastorale Team
Ook het pastorale team heeft afgelopen jaar weer verschillende gesprekken gevoerd. Het
bevrijdingspastoraat heeft een vaste plek binnen het pastorale team. Een pastorale begeleiding
bestaat uit ongeveer vijf gesprekken. In een aantal gevallen moet er doorverwezen worden naar
professionele hulp.
Diaconie:
Het diaconale team wil mensen helpen die het op materieel of financieel gebied moeilijk hebben.
Zij proberen mensen hierin te adviseren en te begeleiden. Afgelopen jaar zijn er een aantal
aanvragen voor diaconale hulp behandeld. Voor het diaconaal fonds wordt een aantal keren per
jaar een collecte gehouden.
Via de diaconie worden vluchtelingen die op straat zijn terecht gekomen opgevangen. Voor de
uitvoering hiervan stelt de gemeente SWF financiële middelen beschikbaar aan onze diaconie (bed
bad en broodregeling).
Vluchtelingenwerk:
Er wordt bijzondere pastorale zorg geboden aan ca 50 vluchtelingen die regelmatig onze kerk
bezoeken. Dit gebeurt meestal met behulp van tolken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan
integratie in onze maatschappij. Vaak wordt ook ondersteund bij het op papier krijgen van hun
vluchtverhaal. Daarvoor wordt veel contact onderhouden met advocaten, de IND, gemeente en
instanties als DT&V, COA, GGZ, GZA, INLIA, Vluchtelingenwerk. Ook neemt de EGS deel in het
platform “Kerk en vluchteling” van de Sneker kerken.

6

Jeugd
Kids.Kom
We zijn begonnen met Hart voor mensen , een gezamenlijk thema voor de gemeente. De poster
die de kinderen thuis maakten was een groot succes.
Om meer betrokkenheid van leiding met de ouders te ervaren is er twee keer een gezellig koffie
drinken geweest na de dienst in het lokaal van de crèche. Ook is het fijn dat via de mail ouders
informatie over het kinderwerk ontvangen. In december hebben we een gezamenlijk project met de
hele gemeente gedaan: Het MEGA plan : Met Elkaar God Aanbidden. Ook is er een stickeractie
geweest waar bij de kinderen geld op haalden voor hun Sponsorkind Ivan. Met een feestelijke
paasviering voor alle groepen waren en verschillende workshops waaruit ze konden kiezen. Dit
was een nieuwe opzet waarbij ook andere gemeenteleden hun creatieve talenten met de kinderen
deelden. De leiding van Kids.Kom wil de komende tijd werken aan talentgericht kinderwerk en de
visie aanpassen. Voor de zomervakantie had Boukje Fokkema met mooie programma ”Overleven
met Jezus “geschreven . Na 5 jaar liefdevolle en trouwe inzet neemt onze coördinator van
Kids.Kom afscheid van deze taak.
Tieners
Tienerclub wordt elke week gehouden op vrijdagavond van de schoolweken. Het startweekend is
dit jaar gehouden op kampeerboerderij Wouda in Appelscha. Met de tienerclub hebben we ook
deelgenomen aan het kring programma 40 dagen tijd Hart voor mensen. Er is voor praktische
ondersteuning van de leiding het Eventteam beschikbaar, zij regelen zaken als bus naar Like
Jezus, EO Jongerendag of kerstgala soms in kombinatie met Het Keerpunt Bolsward. Met een
grote groep is weer gekampeerd op Opwekking. In de loop van het jaar zijn twee mensen
begonnen met zich te oriënteren als teamleider tienerwerk binnen de EGS. In overleg met de
oudsten is er mooi plan gekomen dat volgend jaar uitgerold gaat worden.
Interactief
Dit is een tienernevendienst die om de twee weken plaats vindt tijdens de preek .
Jeugdkring
De Jeugdkring is dit jaar geweldig gegroeid en daarom is besloten dat er een kring jong
volwassenen gaat komen en een nieuwe opzet van de jeugdkring.

Personalia

Aantal volwassen
Aantal kinderen
Geboren
Opgedragen
Overleden
Getrouwd
Gedoopt

Sept ’17
255
148

Sept ‘18
247
154

7
2
2
1 echtpaar
3
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Afsluitend
Het afgelopen jaar hebben zich drie activiteiten ontwikkeld tot drie kernteams. Dat zijn: prediking,
profetie en voorbede. Verschillende mensen weten zich geroepen om door deze activiteiten mede
sturing te geven aan de EGS. Aan ieder team is een oudste toegevoegd om de samenhang met de
overige activiteiten te bewerkstellingen.
Naast de activiteiten in de clusters wordt de gemeente gedragen door zeer veel actief betrokken
leden en gasten. Denk hierbij aan facilitaire werkers, secretariaatsfuncties, financiën, bidders, etc.
Zonder een ieders inzet was het onmogelijk geweest om Jezus op deze wijze zichtbaar te maken.
We hebben het afgelopen jaar sterk ervaren dat het de Heer is die de gemeente draagt en ons
richting geeft. We weten ons gezegend door Hem.
Oktober 2018
Oudstenteam EGS
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