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Jaarverslag 2019-2020

Voor u ligt het sociaal jaarverslag van de Evangelische Gemeenschap Sneek over de periode van
september 2019 tot en met augustus 2020. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten
van mensen in een gepassioneerde gemeente die ‘samen Jezus zichtbaar wil maken’ door
Aanbidding, Onderwijs, Missie, Zorg en Jeugd. Onder deze kernwaarden worden in dit verslag de
activiteiten en gebeurtenissen beschreven.
In de afgelopen periode heeft de Heer op allerlei manieren zegen toegevoegd. En dus kijken we
met dank terug op een jaar met het als thema ‘…en de Heer voegt toe’. Ondanks de beperkingen
die de pandemie na 15 maart met zich mee bracht zijn er vele mooie herinneringen aan ons
collectieve geheugen te noemen. Om die ook later nog eens na te kunnen lezen zijn ze hier deels
in verslagvorm weergegeven. Veel leesplezier toegewenst,

Het oudstenteam.
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Aanbidding
Dit cluster omvat verschillende teams, die enthousiast met elkaar samenwerken om vorm en
sturing te geven aan de diensten die in de EGS gehouden worden. Het gaat om de volgende
teams: Artistiek, Multimedia, Techniek en Muziek. Het hoofddoel is in de eerste plaats
om door aanbidding God groot te maken en ons dienstbaar op te stellen voor de gemeente.
Afgelopen jaar kwam er een extra uitdaging bij het uitzenden van diensten via de website.

Multimedia
Het multimediateam heeft dit jaar hard gewerkt om de diensten bij de mensen thuis te krijgen. In
eerste instantie zijn we begonnen om een prediking op te nemen en op de website te plaatsen. Dit
werd al snel aangevuld met muziek. Toen op 15 maart bleek dat we een lange periode niet met de
hele gemeente bij elkaar zouden kunnen komen is er ingezet op livestreamdiensten.
Hiervoor waren wel plotseling veel extra mensen nodig en werd er een camerateam geformeerd.
In nauwe samenwerking met het techniekteam is gewerkt aan de kwaliteit. Dit werpt na extra
investeringen nu zijn vruchten af.
Voor het maken van flyers, beamerachtergronden e.d. is een grafisch medewerker aan het team
toegevoegd.

Techniek
Het techniekteam verzorgt het geluid in de diensten. De livestream diensten gaven ook hier een
extra uitdaging, hoe krijg je zowel een goed geluid in de zaal als op de livestream. In nauwe
samenwerking met het Multimediateam is een mooi resultaat neergezet. Het techniekteam is
afgelopen jaar gecoacht door een ervaren geluidstechnicus.

Muziek
Afgelopen jaar waren er weer drie muziekteams actief. Daarnaast wordt er zo nu en dan met een
adhoc-team gewerkt. In het voorjaar is gestart met een training die drie keer gehouden zou
worden. Helaas kon alleen de eerste dag plaatsvinden. Deze training wordt later alsnog afgerond.
Ook de muziekteams hebben zich voortdurend moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Er werd
in de eerste maanden na 15 maart gezongen en gespeeld voor een bijna lege zaal.
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Gebed
Voorbedeteam
Het voorbedeteam bestaat uit een groep bidders met de bediening “gebed voor de gemeente”. Zij
vallen onder de verantwoording van de oudsten Aanbidding en Gebed. Het oudstenteam vraagt
regelmatig gebed voor verschillende zaken. We zien mede door intensief gebed van dit
voorbedeteam dat de gemeente zich positief ontwikkelt en er ook geestelijke groei zichtbaar wordt.

Gebedsteam
Het gebedsteam bidt voor noden en voor de zieken tijdens de samenkomsten. Er is een
gebedscoördinator die de gebedsvragen ontvangt en deze vervolgens doorstuurt naar alle bidders
in de gemeente. De gebedsmail voorziet echt in een behoefte. Hier wordt veel gebruik van
gemaakt.

Bidstond
De wekelijkse zaterdagavond bidstond is sinds maart gestopt. We zoeken nog naar andere
manieren om samen te bidden. Op zondagochtend voor de dienst is er gezamenlijk gebed.
In het weekend van 15 maart hebben we een week van bidden en vasten gehouden. In een
continurooster is door veel betrokken mensen continu gebeden. Dit was een bijzondere week.
In juni en juli is op een aantal maandagavonden ‘huis van gebed’ gehouden. Hierbij was iedereen
welkom om persoonlijk te bidden voor diverse gebedspunten en de avonden werden afgesloten
met gezamenlijk gebed.

Gebedsplatform Sneek
Als EGS nemen we deel aan het gebedsplatform Sneek. Vanuit het gebedsplatform is in
september een gebedswandeling georganiseerd vanuit de Hemkerk en in januari een gebedsweek
waar we vanuit de EGS ook actief aan deelnemen.
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Onderwijs
Het cluster Onderwijs is erop gericht de gemeente dichter bij Jezus te brengen door met de Bijbel
als grondslag mensen aan te moedigen Gods Woord zelfstandig te bestuderen en uit te leven.
Doel hiervan is om mensen te helpen Gods grote plan met ieder mens te ontdekken. Dit doel wordt
nagestreefd door prediking, Bijbelstudies, cursussen, profetie, kleinschalige bijeenkomsten in
huiselijke kring en studies voor dopelingen en nieuwe leden. Het blijft belangrijk de focus op Gods
Woord zo te stimuleren dat hierdoor geestelijke groei wordt aangemoedigd en in het alledaagse
leven in de praktijk wordt gebracht.
Het cluster Onderwijs werd geleid door de Leraar van de EGS. Uitgangspunt voor het onderwijs
was een leerlijn, die opgebouwd was langs zeven geestelijke offers, die God behagen.
‘En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en
kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis,
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig
zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:4-5 HSV)
Het onderwijs werd gericht op het offer van aanbidding, heiligmaking, geloof, evangelisatie,
gemeenschap, financiële gaven en bediening.
De leerlijn werd uitgewerkt in prediking, op kaderavonden en studies tijdens aan specifieke
groepen zoals de catering en het welkomstteam.
Naast de prediking werd de Woordschool op de zondagavond gegeven, vond ondersteuning van
het kringenwerk plaats, werden leiders bemoedigd en toegerust en kregen de leiders van
Kids.Kom en crèche les tijdens een teambuildingsmorgen.
Doordat op 15 maart alle diensten werden opgeschort vanwege de pandemie COVID-19, werd
besloten deze leerlijn te onderbreken en te vervangen door - eerst - opnamen en - later –
livestream via het EGS-kanaal op YouTube. De leraar heeft zijn onderwijs daarbij gericht op het
boek Esther. Deze studies werden ook voorzien van ondertiteling in Nederlands en Engels.
De woordschool stopte ook op 15 maart en werd vervangen door een dagelijkse bemoediging via
email.

Preekteam.
Het doel van het preekteam is om zich onder gebed en leergierig voor te bereiden op de prediking
van Gods Woord in de erediensten. Het Preekteam bestaat uit zeven leden van onze gemeente
die willen groeien in hun vermogen om Gods waarheid op een relevante manier over te
brengen. Het preekteam komt een aantal keer per jaar bijeen voor gebed, gemeenschap en
wederzijdse bemoediging. Elk jaar evalueert het oudstenteam de huidige sprekers en overweegt
daarbij ook om huidige sprekers uit te wisselen en/of nieuwe sprekers toe te voegen aan het
preekteam. Belangrijke criteria op het gebied van sprekers zijn onder meer: hun karakter en
geestelijke volwassenheid, hun getuigenis binnen en buiten de gemeente, hun competentie om
duidelijk te communiceren, hun vermogen om op een zuivere en verantwoordelijke manier Gods
Woord te prediken en hun (potentiële) impact als sprekers op de gemeente.

Profetie
In de loop van het seizoen is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een profetisch team.
Doel is het dienen van de gemeente. Het team bestaat inmiddels uit vier personen waaronder de
teamleider. Het team zoekt nog een vijfde persoon.
Drie van de teamleden hebben in het afgelopen seizoen de profetische school bij ‘Living in your
Destiny’ bij de Dominion Center in Amsterdam gevolgd. Door de pandemie is het derde tremester
vertraagd en intussen bijna afgerond.
Het profetisch team komt iedere 2-3 weken bij elkaar. De avonden zijn wisselend van karakter en
van thema. De Bijbel is leidraad en God’s Heilige Geest is Raadgever. Het doel van deze
avonden is om elkaar te onderwijzen. Het team ondersteunt elkaar in de persoonlijk ontwikkeling
en in de profetisch bediening.
Thema’s die langs komen zijn:
• Het doel en visie van het team;
• Hoe het team als organisch kan profeteren;
• Bijbelse fundamenten en richtlijnen;
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• Het ontwikkelen van verschillende manieren van profeteren;
• Het toetsen van profetieën;
• en nieuwe profetische inzichten worden gedeeld.
Er wordt over elkaar geprofeteerd, over de gemeente als geheel, en voor individuelen. Na 15
maart heeft het team de vergaderingen omgezet in videobijeenkomsten. Daarna zijn we op de
avonden weer fysiek bij elkaar.
Profetieën die ontvangen zijn door het profetisch team en die betrekking hebben op de gemeente
in het geheel of op het oudstenteam, zijn na toetsing naar het oudstenteam gestuurd.
Het profetische team heeft in het voorjaar van 2020 unaniem ingestemd met een ‘code van
karakter’. Ieder teamlid speelt een rol om elkaar hierin te toetsen. Deze code van karakter is
grotendeels overgenomen van de stichting “Living in your Destiny”.

Doopstudie
In de EGS geloven we in de doop van gelovigen. Om deze reden gaan doopkandidaten naar een
doopstudie. De doopstudie neemt gewoonlijk de vorm aan van een bijeenkomst waar aanwezigen
hun getuigenis delen en waar de Bijbelse grondslagen voor de doop van nieuwtestamentische
gelovigen worden bestudeerd. De doopstudie is niet alleen voor degenen die zich willen laten
dopen, maar ook voor degenen die gewoon meer willen weten over de betekenis van de doop. Dit
seizoen werd besloten elke twee maanden een doopdienst te plannen. Dat ging goed tot de eerste
zondag van de pandemie. De op die dag geplande doopdienst kon helaas niet doorgaan. Wel
werden nog een drietal mensen op een zaterdag- en zondagavond gedoopt net nadat het
muziekteam geoefend had. Er werden dit jaar 25 mensen gedoopt.

Introductiecursus
De vormgeving van de avonden is open en vertrouwelijk. Er wordt gedeeld en er is bemoediging
en betrokkenheid bij elkaar. Vooraf aan de cursusavond krijgen de deelnemers de vier delen van
de cursus overhandigd met het doel deze thuis al goed te bestuderen. Een belangrijk aspect van
de studie is dat de deelnemer inzicht krijgt in waar de EGS voor staat, wat onze Bijbelse
uitgangspunten zijn en wat we van elk lid mogen verwachten.
De tweede avond staat in het teken van een persoonlijkheidstest en een gaventest. Hiermee wordt
zicht gegeven op het “dreamteam”, waarbij de deelnemer geholpen worden met het zicht krijgen
op hun mogelijkheden om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk.
Er namen in deze periode 15 personen deel aan de cursus, waarvan er 14 besloten ook lid te
worden.

Huiskringen
Door regelmatig een toegewijde groep gelovigen te ontmoeten, kunnen we de kern van wat we
geloven versterken. We bouwen zo aan vriendschappen, komen meer over God te weten, blijven
elkaar dienen en worden aangespoord om onze getuigenis uit te leven. Normaal gesproken komen
de huiskringen (buiten het zomerseizoen), een keer in de veertien dagen bij elkaar. De
seniorenkring ontmoet elkaar op de eerste dinsdagmorgen van de maand.
Vanaf 15 maart had de gedeeltelijke lockdown wel degelijk impact op het kringenwerk. Toch
kunnen de kringen kleinschalig, in kleine groepjes van drie of vier met elkaar, bij elkaar komen.
Ook kwamen kringen samen in de Hemkerk.
Annette de Vries, met Jan Douwe aan haar zij, heeft deze bediening met plezier en passie
vervuld. Het was hun wens dat deze taak door jonge mensen verder opgepakt zou worden.

Compascuum.
Het gemeenschappelijk Studiecentrum “Compascuum” is een samenwerking van kerken in Sneek
en bood in 2019-2020 een programma dat is gericht op het “leren om samen te bouwen”.
“Leren” door het volgen van een cursus of seminar, “samen” met mensen uit allerlei kerken en
“bouwen” door actief te zijn in het Koninkrijk van God. Het woord compascuum betekent
“gezamenlijke weidegrond” en deze weide staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in
programma’s en studies die relateren aan Kerk en geloof.
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Als proef zijn een aantal studies over meerdere kerkgebouwen verdeeld. Het blijkt toch wel dat
mensen niet zo snel naar een studie in een ander kerkgebouw komen. De kracht van
samenkomen als christenen uit verschillende kerken in één gebouw werkt dan minder door.
Er zijn weer 2500 programmaboekjes verspreid en als gevolg daarvan wordt ook nu nog om
informatie gevraagd. Jammer genoeg zijn een aantal cursussen, die voor dit voorjaar gepland
stonden, (deels) niet doorgegaan. Hierbij een overzicht van het gerealiseerde aanbod in het
afgelopen seizoen.

Studie of seminar

Docent / cursusleider

Deelname/aangemeld

Kerkentocht
Israël, land van beloften
De vervolgde kerk
Avond over dementie
Preken met passie
“Op handen gedragen”, over
geloofsopvoeding
De Bijbel en Astronomie
Hart voor je huwelijk

Voorgangers en leiders betreffende kerk
Ds. Henk Poot
Ds. Gerrit Lolkema
Ds. Aart Veldhuizen
Ds. Jos Douma
Het CGJO

Een avond; 15 pesonen
Een avond 30 personen
Een avond 20 personen.
Een avond
4 avonden 15 personen
Niet doorgegaan

Troost als houvast

Haitze Wiersma
Joke Verboom & Syb en Margriet van der
Zwaag
Joke Verboom

Discipelschapstraining

Jelle de Kok

Begraven of cremeren?

Ds. Henk Siegers

4 avonden 22 personen
5 van de 7 avonden 8
stellen
7 ochtenden 12
personen
45 weekend + 7 avonden
45 personen + live
stream
Een avond 35 personen

Woordschool

Lourens du Plessis

Alpha en Beteacursus in het Farsi

Siamak en Siavash Elsami

Belangrijke Bijbelse Begrippen

Frank en Ada Ouweneel

Het Leerhuis

Pastoor Peter van der Weide

Geknipt voor jou”

Eén van de pastores van de PKN

Stilte wandelingen

NVT

Samen zingen in Ysbrechtum

Theo Wiersma

Bijbelse feesten

Simon van Groningen

6 avonden 15 personen

Het mysterie van de schepping

Douwe Valkema

4 avonden 12 personen

De brief van Paulus aan Filemon

Kees van der Bijl

3 avonden 12 personen

Wekelijks 35 personen
6 avonden 20 personen
Elke 4 weken 8
persoenen

Anderstalige diensten
Op zondagmorgen wordt het gesproken en gezongen woord door een tolkenteam simultaan
vertaald in het Farsi en het Engels. Tussen de 30 en 40 mensen maken elke zondag gebruik van
de geboden vertaling. In de rijen wordt ook regelmatig in het Spaans en Arabisch vertaald.
Door de pandemie werd na 15 maart besloten elke zondag een dienst in het Farsi via livestream
aan te bieden. Deze werd via Instagram aangeboden. De preken van de leraar over Esther werden
daarvoor ook gebruikt.
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Missie
Als verzamelnaam voor zending en evangelisatie, hoort de missie van een christen in ons DNA
thuis. En als we terugkijken op het afgelopen jaar dan zijn er ook vele momenten geweest, waarop
dit al bleek. Zowel incidenteel als structureel gebeurt er veel.

Missie dichtbij huis
De straat op
Op de donderdagavond gaat vanuit de boekwinkel het Kompas een groep met daarin ook leden
van de EGS ‘de straat op’. In de binnenstad gaan ze in gesprek met mensen, bidden met hen en
brengen hen bij Jezus. Vooral jongeren en vluchtelingen zijn opvallend geïnteresseerd in het
goede nieuws.
Naast dit wekelijkse werk wordt ook regelmatig contact – deels organisatorisch - onderhouden met
de initiatieven in de Loodsboot, Schuilplaats, Herberg en Kopra om elkaars werk te ondersteunen
en verbindingen te leggen in het brengen van het evangelie. Veel werk is helaas tot stilstand
gekomen op 15 maart. Maar er is ook op creatieve wijze gezocht naar mogelijkheden die wel
binnen de gestelde regels passen. Zo is het project voor alleenstaanden en thuislozen de
Schuilplaats twee avonden in de week omgebouwd tot afhaalrestaurant.

Corona initiatief
Tijdens het drukste moment van de Coronacrisis in het “Antonius” ziekenhuis hebben een aantal
leden van de EGS het initiatief genomen om samen te zingen bij het ziekenhuis en in de stad bij
bejaardentehuizen. Zowel de toeschouwers als de deelnemers werden bemoedigd door de liefde
van God.

Stip op horizon
Met leden van andere geloofsgemeenschappen uit de gemeente Súdwest-Fryslân worden
voorbereidingen getroffen voor “The God Story”. Een Outreach met daarop volgende
evangelisatie-events. Dit zal in het najaar van 2021 in Súdwest-Fryslân plaatsvinden. Deze
campagne zal op alle generaties gericht zijn. Afgelopen jaar is het netwerk daartoe uitgebreid en
heeft de kerngroep zich verenigd met leden van de basis van Jeugd met een Opdracht Fryslân.

Exodusprogramma
Veel van de jeugd van de EGS heeft al deelgenomen aan de “zendingsreizen” (outreaches) naar
Letland. Voor een aantal van hen is door de teamleider Missie1 een
discipelschapstrainingsprogramma opgezet, dat dit jaar direct na de outreach in maart startte. Doel
is om als discipel in het leven te leren staan. Buiten de groep Letlandgangers zijn er nog enkele
mensen aangeschoven.

Evangelisatieteam
Het afgelopen jaar is er een team van 5 personen bij elkaar gebracht. Dit team heeft als doel,
samen met de leden van de EGS, evangelisatie als een door God ingesteld onderdeel van ons
DNA te laten zijn. Dit gebeurt in samenwerking met de leraar van de gemeente.

Spirituele Wellnessbeurs
Zondag 24 november werd er in “Hotel de Valk” weer een spirituele “Wellness beurs”
georganiseerd. Twee teams zijn de hele dag aanwezig geweest om YHWH RAPHA ( de Heer die
geneest) te verkondigen. Veel mooie gesprekken vinden er op zo’n dag plaats. Er werd met
“kaarten op tafel” een aanleiding gevonden om echte gesprekken te hebben. Het is bijzonder te
zien hoe mensen reageren als ze een aanraking van de Heer ontvangen. Ook werd zo met
mensen uit verschillende kerkgemeenschappen gewerkt aan een gezamenlijk doel: “Jezus
zichtbaar maken”.
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Missie dichtbij en toch ook veraf
Letland als mini Discipelschapstrainingsschool
Ook dit jaar is er in de voorjaarsvakantie weer een groep naar Letland geweest. Het was een
enorm gezegende week met een uitzonderlijk groot aantal deelnemers. Bijzondere ontmoetingen
vonden zowel op straat als bij bewoners van de wijk “Karosta” thuis plaats. Veel mensen hebben
hun hart aan Jezus gegeven maar ook door deelnemers werden radicale keuzes voor de Heer
gemaakt. Voedselpakketten en kleding werd uitgedeeld en men heeft sport en spelactiviteiten
georganiseerd in o.a. een kindertehuis.

Farsi-sprekenden
Onze Iraanse broeders en zusters werden onder leiding van de twee dit jaar aangestelde diakenen
voor de Farsitaligen ondersteund met maandelijkse diensten in hun eigen taal. Deze diensten
werden bezocht door gemiddeld 100 personen. Met een grote groep wordt via social-media
bijbelonderwijs gegeven, zodat ook mensen op - grote - afstand deelnemen. Tot 15 maart werden
alle zondagmorgendiensten integraal vertaald in het Farsi en Engels. Verder wordt er begeleiding,
pastoraat en dooponderwijs in Farsi gegeven. Door de pandemie werden de diensten vanaf 15
maart vervangen door een wekelijkse livestream kerkdienst op zondag.

Arabisch en Spaans sprekenden
De nog steeds met zijn vrouw en kinderen in het AZC wonende Syrische evangelist organiseerde
elke twee weken voor de Arabisch sprekende gemeenschap diensten die goed worden bezocht
door 30-40 mensen. Na 1 juli werden deze diensten weer opgepakt, met inachtneming van alle
beperkingen De diensten vallen onder verantwoordelijkheid van de EGS, waarbij het Leger des
Heils de ruimte faciliteert. Dit levert een mooie samenwerking op. Ook vertaalde onze Syrische
evangelist met zijn gezin regelmatig de zondagmorgendiensten in de Hemkerk in het Arabisch en
voerde hij de doopgesprekken met de Arabisch sprekende kandidaten. Ook voor een klein groepje
Spaans sprekende mensen is tot 15 maart vertaling aangeboden. Al deze activiteiten worden
ondersteund en geïnitieerd door de twee dit jaar ingezegende diakenen Anderstaligen.

Vluchtelingenwerk
De vier diakenen Anderstaligen en Farsitaligen verlenen zowel pastorale als diaconale zorg aan de
vluchtelingen die regelmatig onze kerk bezoeken. Bijbelonderwijs en praktische hulp gaan hand in
hand. Onze kerk is ook interessant voor moslims die vragen hebben over God en geloof.
Verzorgen van huisvesting voor mensen die klem komen te zitten in het systeem is daarbij een
belangrijk aspect. Er wordt veel aandacht besteed aan integratie in onze maatschappij.
Daarnaast vindt ondersteuning plaats bij het op papier krijgen van het vluchtverhaal van de
vluchtelingen. Daarvoor wordt veel contact onderhouden met advocaten, de IND, gemeente en
instanties als DT&V, COA, GGZ, GZA, INLIA, Vluchtelingenwerk. Met een aantal kerken in Sneek
wordt intensief samengewerkt en er is een informeel netwerk waarlangs de kerken elkaar weten te
vinden.

Compassion
Het werk van Compassion wordt in de EGS vertegenwoordigd door een echtpaar dat ook
regelmatig de landen bezoekt, waar sponsorkinderen wonen en ondersteund worden. Meerdere
leden van de EGS ondersteunen op deze wijze kinderen, die geleerd worden hoe Jezus actief te
volgen.

Metal Bible
Twee gemeenteleden zijn nauw betrokken bij verspreiding van de Metal Bible tijdens metalconcerten! Doordat evenementen na 15 maart verboden werden, konden er ook geen activiteiten
plaats vinden. Bestuurlijk zijn er vernieuwingen doorgevoerd en er worden bijbels in andere talen
gedrukt.
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Family Ministries
Janneke Duursma, werkzaam in de staf van Jeugd met een Opdracht in Heidebeek, heeft in het
afgelopen jaar aan veel kinderen van het AZC uit Dronten het evangelie mogen brengen op de
kinderclub te Kampen. Op de jaarlijks open dag van Heidebeek had ze de algehele leiding van het
kinderwerk. Ook legt zij zich toe op het toerusten van ouders met onderwijs over gezin en
opvoeding, o.a. tijdens het jaarlijkse Family Camp op Heidebeek. Daarnaast heeft zij een aantal
spreekbeurten verzorgd in Leeuwarden en – nu met het weer toenemen van de activiteiten – heeft
ze zich tijdens de zomeractiviteiten weer op de kinderen kunnen richten.

Melissa Feenstra als aspirantzendeling
Melissa Feenstra heeft in het voorjaar besloten te stoppen als staflid voor de opleiding SOKE van
Jeugd met een Opdracht. Ze heeft besloten eerst niet een stap naar zending te maken.

Klaas en Willemien Struiksma als aspirantzendelingen
Naast het werk dat Klaas en Willemien doen in het evangelisatiewerk zijn zij het afgelopen jaar ook
intensief in opleiding geweest om zich voor te bereiden op een toekomstige taak in de zending. De
oudsten coachen hen op hun weg naar een bediening.

Missie buiten onze landsgrenzen
Varanasi
De familie Diment heeft in Australië het leven zo opgepakt dat zij én zo veel mogelijk voorzien in
eigen levensbehoeften én nauw betrokken blijven bij het zendingswerk in Varanasi. Daar worden
ze als de ouders van de basis beschouwd. Dagelijks betekent dit contact via internet voor overleg
en bemoediging. Ook zorgen ze zo voor online-toerustingscursussen.
Qua gezondheid is Margreet nog in de medische molen. Ze is weer op krachten en kan ook zelf
van dienst zijn in de lokale kerk.
Door de pandemie is ook het werk in Varanasi volledig gewijzigd. Gelukkig zijn de weduwen
gezond. Wel is het jammer dat er geen mogelijkheid is om de zorg in de gevangenissen de
continueren. De pandemie heeft echter wel de kans geboden op grote schaal, 25.000 stuks,
voedselpakketten te verspreiden. Door die contacten zijn ook veel huisgemeenten ontstaan.
Hoewel de inzet door deze ontwikkeling van een andere aard is dan Margreet dat zelf graag wenst,
is de EGS ruimhartig achter hun besluit blijven staan en worden zij als zendingsechtpaar
ondersteund.

Boukje Fokkema in Rusland
Eind 2019 heeft Boukje haar werkzaamheden in St. Petersburg afgerond. Na een verlofperiode is
Boukje in februari naar Moskou vertrokken om daar het werk van Grain of Wheat in Rusland te
gaan leiden. In verband met de Corona-pandemie is Boukje in april terug naar Nederland
gekomen. Vanuit Nederland blijkt het lastig om het werk in Rusland op te pakken en breekt er een
onzekere tijd aan. Wanneer zal het weer mogelijk zijn om naar Rusland af te reizen? Het doel voor
de toekomst blijft wel om voor Grain of Wheat in Rusland aan de slag te gaan, maar hoe en
wanneer is nog niet duidelijk. In november zal daar meer duidelijk over zijn. Ondertussen zet
Boukje zich in voor de studie Russisch en voor het kinderwerk in de EGS.
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Zorg
Om een op de toekomst gerichte, samenhangende organisatie voor het pastoraat binnen de EGS
neer te zetten zijn er diverse individuele gesprekken gevoerd. Met een beleidsplan als doel. Dit
proces vordert gestaag en is in de laatste fase terechtgekomen. Binnen deze planvorming is ook
een verkenning verricht van nieuwe initiatieven die het huidige aanbod van zorg kunnen versterken
en aanvullen.
Met alle eindverantwoordelijken van de verschillende deelgebieden: CR, individuele
zorggesprekken en bezoekteam is twee keer gezamenlijk overleg gevoerd.

Eerste zorg
Zorg in de EGS is voor iedereen. Via het mailadres zorg@egs-sneek.nl kan iedereen beroep doen
op praktische of geestelijke zorg.
De eerste zorg wordt in de kringen en door het bezoekteam gegeven. Dit team van ca 10 personen
bezoekt met name oudere en zieke gemeenteleden.

Celebrate Recovery
Na de zomer startte het Celebrate Recovery programma weer. Elke woensdagavond is er een CRbijeenkomst. Met getuigenissen van eerdere deelnemers, die op een nieuwe manier met God het
leven tegemoet zijn gegaan. Het programma helpt de deelnemers met studie en getuigenissen in
12 stappen naar persoonlijke groei. Daarbij gaat het om het opruimen van blokkades die groei in
discipelschap belemmeren. De deelnemers gaan de tweede helft van de avond naar hun eigen
kleine groep. Hier wordt verder gesproken over het thema van de avond en vragen en antwoorden
met elkaar gedeeld. Elke deelnemer heeft een persoonlijke coach, waarmee tweewekelijks een
persoonlijk gesprek gevoerd wordt. Ook de medewerkers ontwikkelen zich en groeien in hun taak.
De EGS faciliteert dit externe programma. Het is laagdrempelig waardoor ook leden uit andere
gemeentes deelnemen of meewerken.
Muzikanten, zangers, groepsleiders, mensen van de techniek, kosters, bidders, coaches en
teamleiders geven zo elke week uiting aan een belangrijke zorgtaak. Evenals het vorige seizoen is
het aantal deelnemers verdubbeld. Nu van 10 naar bijna 20.
De bijeenkomsten op de woensdagavond konden tijdens de eerste maanden van de pandemie
online doorgaan. Vanaf 1 juli werd al snel weer de mogelijkheid gezocht om elkaar op veilige
afstand in kleine groepen te ontmoeten.

Gebedscounseling
Naast het CR-programma wordt op bescheiden schaal gebedscounseling aangeboden, een
manier van bidden met mensen, waarbij onder leiding van de Heilige Geest een weg gezocht
wordt naar herstel en vrijheid.

Diaconie
Diaconale ondersteuning is bedoeld voor mensen in financiële nood. De ondersteuning is gericht
op praktische hulp, zowel adviserend als door middel van gerichte financiële ondersteuning door
het verstrekken van goederen, waarbij er ook sprake kan zijn van tweedehands goederen zoals
bijvoorbeeld een gebruikte fiets, bankstel of witgoed. Er wordt geen geld gegeven of geleend.
Via de diaconie worden ook asielzoekers die geen verblijfsstatus hebben ondersteund met behulp
van de zgn. BBB (Bed, bad en brood) regeling van overheidswege. Hiervoor ontvangt de EGS de
financiële middelen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze regeling wordt kostenneutraal door
de EGS uitgevoerd.
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Jeugd
Kids.Kom
Het jaar begon met ongeveer 80 kinderen in 6 leeftijdsgroepen.
In september kwam de leiding op een geweldige motivatiedag bij elkaar. Deze dag werd gevuld
met een bijzondere preek over offerwilligheid, een gezellig eetmoment, teamoverleg en tijd voor
gebed.
In een dienst op een zondagmorgen in december werd er gepreekt over “de generaties”. Jezus
doorgeven aan de volgende generaties ! Tijdens de oproep na de preek voegden zich een aantal
nieuwe mensen in de teams.
Tijdens de Advent hebben kinderen meegedaan met het compleet maken van een ster die op het
podium stond. De kerstgezinsdienst sloot hierop aan en alle kinderen kregen weer een boekje.
Vanaf 15 maart konden we de kinderen niet meer ontvangen in de kerk. Met Pasen, Pinksteren en
voor de zomervakantie kregen de kinderen een bijzondere verassing in de vorm van een dvd,
tasje, knutselboekje of armbandje_id. De ouders stuurden foto’s met daarop dankbare kinderen!

Tieners
In september 2019 startten we met ongeveer 40 tieners en 8 leidinggevenden een startweekend in
Gees. Daarna hadden we elke veertien dagen een tieneravond in de Hemkerk. Deze avonden
beginnen met aanbidding, waarna we in 4 groepen uiteen gaan om een onderwerp te behandelen.
Er is een Friendsnight geweest waarop we in Leeuwarden gingen zwemmen. De tieners mochten
hierbij een vriend of vriendin meenemen. Twee keer is een Sneek Connected dienst georganiseerd
waarop jongeren uit heel Sneek samenkomen. Voorafgaand aan deze avonden eten we samen
met de tieners van de EGS.
Na 15 maart vervielen helaas ook de tieneravonden in de Hemkerk. Een aantal tieners kwamen
online bijeen. Verder werd er via social media, appen en bellen contact onderhouden met de
tieners.
Nog vóór de zomervakantie kregen we de mogelijkheid om vijf weken lang een tieneravond te
houden, zodat we nog met elkaar konden connecten. Het seizoen werd afgesloten met een BBQ
op de Potten.
De groep had het hele jaar een gemiddelde grootte van ongeveer 35 tieners. Wekelijks werden er
vaak buitenkerkelijke vrienden meegenomen, waarvan er uiteindelijk vier trouw elke keer bleven
komen.

Jeugdkring 18+
De jeugdkring bestaat uit een tiental jongens die elkaar al hun hele jeugd kennen. Het zijn vrienden
en broers van elkaar die samen op zoek gaan naar wat God wil zeggen over verschillende
onderwerpen. Omdat het geestelijk voedsel nog best verschilt hebben zij besloten als groep een
Youth Alpha te volgen. Dat was een goede zet, want ook al is dit vrij basic, de jongens wisten elke
keer zelf een mooie verdieping te maken in het betreffende onderwerp. Iedereen kon dus
aanhaken en instappen. In de voorjaarsvakantie zijn de meesten meegegaan met een
zendingsreis naar Letland. Dat heeft de groep een positieve boost gegeven. Regelmatig
verzorgden ze zelf een avond.
Helaas hebben we de Youth Alpha na de lockdown op 15 maart niet af kunnen maken.
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Facilitair en organisatie
De facilitaire tak van de EGS verzorgt vooral de ondersteunende taken die in de Hemkerk verricht
worden om alle diensten en activiteiten vloeiend te laten verlopen in een schoon en veilig gebouw.
Vanaf het moment van parkeren van de auto tot aan het weer wegrijden is het doel van deze vaak
praktische ondersteuning dat ieder zich welkom weet en de ruimte krijgt God te eren.
De diakenen penningmeester en secretaris ondersteunen de gemeente in de volle breedte met
hun deskundigheid. De cluster Facilitair verricht veel taken via meerdere teams en functies. Dit
zijn: kosterteam, schoonmaakteam, parkeerteam, welkomstteam, BHV, verhuur, catering, beheer,
secretariaat (weeknieuws, magazine, communicatie, website, adresbeheer, notulisten, etc.) en
financiën. Veel activiteiten hebben het afgelopen jaar minder vorm kunnen krijgen zoals gewenst.
Het gaat om zeer veel activiteiten waarvan we er een aantal willen toelichten.

Welkomstteam
Tijdens het afgelopen gemeenteseizoen is in het welkomstteam veel gesproken en nagedacht over
het vormgeven aan de visie: ‘Iedereen die de Hemkerk bezoekt wordt op een gastvrije wijze warm
welkom geheten: voor, tijdens en na de dienst.’ Daarbij kwam naar voren dat een aantal gewenste
ontwikkelingen in nauwe samenwerking en afstemming met andere teams noodzakelijk zijn, zoals
bijvoorbeeld de nieuwe huisstijl en website, het vormgeven aan de nog te bouwen informatiebalie
e.d. Ook is er gewerkt aan meer samenhang tussen parkeren, kosters, BHV en welkomstteam:
mensen welkom heten kan namelijk alleen samen!
Een aantal zaken is in gang gezet, maar vervolgens heeft de pandemie de ontwikkelingen
vertraagd. Dat betekent niet dat het welkomstteam heeft stilgezeten! De medewerkers hebben
zich bijzonder ingezet om na de lockdown het bezoeken van de diensten stapsgewijs mogelijk te
maken in nauwe samenwerking met o.a. de oudsten en het ‘Livestreamteam’. Er is enthousiasme
om gezamenlijk verder op te trekken in het verder realiseren van de visie en missie in het komend
seizoen!

Beheer
Uit de in 2018 gemaakte overzicht van noodzakelijke reparaties en onderhoudsklussen ie in het
afgelopen jaar een groot aantal aangepakt. Zo werd de tegelvloer in de hal aangepakt, werden de
podia geschilderd en ventilatoren in de hal aangebracht. De nooduitgangen kregen een
opknapbeurt, buitenverlichting werd geïnstalleerd en de parkeerbelijning werd opgefrist. Er zijn bij
het parkeerterrein hekjes geplaatst om duidelijk het gratis gebruik van het parkeerterrein – alleen
op zondag - bij de Stolp zichtbaar te maken en te reguleren. Helaas moest ook de verlichting in de
grote zaal vernieuwd worden. Dit werd meegenomen in een totale herziening van het
verlichtingsplan. In de crèche, waar kinderdagverblijf Stipkidz gedurende de week kinderopvang
aanbiedt, zijn warmte-isolerende panelen aangebracht en screens gemonteerd. Ook een sproeier
zorgt voor verkoeling van de ruimte op het jaarlijks toenemend aantal hete dagen.
Het team dat zich hiermee bezighoudt brengt achter de coulissen heel wat uurtjes door in ons –
door hun toedoen – goed bruikbare kerkgebouw.

Verhuur van het gebouw
Evenals vorig jaar wordt het gebouw in toenemende mate verhuurd aan externe partijen. Zo is de
pastorale dienst van Eleos minimaal twee keer per week in de Hemkerk en worden er diverse
cursussen aangeboden. Het kinderdagverblijf Stipkidz maakt door de week gebruik van de ruimten
die op zondag als crèche worden ingezet. Hoewel de beperkende maatregelen wel een dip
veroorzaakten is er niet van een echte afname sprake.
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Personalia
Sept 2018 - aug 2019

Sept 2019 - aug 2020

Aantal volwassen

250

268

Aantal kinderen

154

128

Geboren

3

1

Opgedragen

5

1

Overleden

3

2

Getrouwd

0

5

Gedoopt

22

25

Uit dit overzicht maken we op dat er met het ouder worden van kinderen minder kinderen onder
ons zijn. Dit betekent niet dat alle ouder wordende kinderen ook lid geworden zijn. Een groot aantal
heeft zich laten dopen en bezint zich nog op het lidmaatschap. Het groeiend aantal leden bestaat
deels uit jongeren die deze keus al wel maken en anderstaligen. Ook onder de dopelingen was
sprake van een groot aantal anderstaligen.
Verder valt op dat er een relatief groot aantal mensen in het huwelijk traden.
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Afsluitend
Het oudstenteam heeft met instemming van de gemeente Lourens du Plessis als oudstevoorganger ingezegend. Naast zijn specifieke bediening als leraar dient hij de EGS met ingang van
het kerkelijk jaar 2020-2021 ook als oudste. Het Oudstenteam bestaat – naast de oudste
voorganger - uit vijf oudstenechtparen, waarvan één echtpaar een sabbatsjaar had. Dit echtpaar
neemt hun taak weer op, waardoor uitbreiding van het oudstenteam niet nodig was.
Naast de activiteiten in de clusters wordt de gemeente gedragen door zeer veel actief betrokken
leden en gasten. Met de inzet van mensen in het secretariaat en het beheer van de financiën, de
bidders en de “handen en voeten”, kortom met ieders inzet was het mogelijk om Jezus zichtbaar te
maken. We vertrouwen dat Hij de wasdom zal geven.
Voor het geestelijke gebouw zijn steunpilaren onmisbaar. Naast het oudstenteam is een kernteam
van diakenen en teamleiders ontstaan, die het afgelopen jaar twee keer bijeen kwamen om de
visie in samenhang uit te werken.
Van sept 2019- aug 2020 richtten ons vanuit de visie ‘en de Heer voegt toe’ ons op het brengen
van geestelijke offers: (HSV) 1 Petrus 2:5 “dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot
een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God
welgevallig zijn door Jezus Christus.”
Dit deden we in de verwachting dat een gezonde gemeente groeit en meer vrucht zal dragen.
In de retraite in januari 2020 werd het verlangen zichtbaar dat we nog meer als voorheen HEM
zichtbaar willen maken. De weg die we verder willen bewandelen is afhankelijk van Jezus en wordt
verwoord met: “uit HEM, door HEM en tot HEM in de Hemkerk“. Dit is vrijmoedig ontleend aan
Rom 11: 36: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid.
Oktober 2020
Oudstenteam EGS
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