Jaarverslag Gereformeerde Kerk Arnemuiden 2013.

We mogen dankbaar terug kijken naar het afgelopen jaar. In dit jaar mochten we het 125 jarig
bestaan van onze kerk gedenken. Hieraan is in de dienst van 11 augustus 2013 aandacht
besteed. Het thema van deze dienst was Eben Haezer. Tot hiertoe heeft God ons geholpen. In
het startweekend was er op 14 september een feestelijke dag georganiseerd, met als slot de
bonte avond. Ook is er een brochure 125 jaar Gereformeerde Kerk samengesteld door br, Piet
Feij.
In alle vrede en rust mochten we iedere zondag de erediensten bezoeken, waarin we Gods
woord mochten horen en gesterkt en bemoedigd werden.
Veel werk werd er weer verricht. De kerkenraad, diaconie, het beamer-team, de commissies
en verenigingen, het kostersechtpaar hebben veel kunnen betekenen voor de gemeente. ds.
Bijman heeft, omdat voor twee wijken geen wijkouderling beschikbaar is, deze voor zijn
rekening genomen. Onze kerk heeft bezoek gehad van twee kerkvisitatoren. Ook is het
beleidsplan is gereviseerd door br. Ad Tramper, br. Henk Ringelberg en zr. Addi de Smit.
Het thema voor de huisbezoeken was De kracht van het gebed. Een thema is een goed
aanknopingspunt voor de ouderlingen om tot een geloofsgesprek te komen tijdens de
huisbezoeken.
Ds. Bijman heeft ons ook dit jaar onze gemeente mogen dienen. Daarnaast verleent hij 12 uur
per week pastorale bijstand in Yerseke. hieronder vallen ook de ruildiensten en bijzondere
diensten. We zijn dankbaar dat God hem de kracht en gezondheid geeft om in onzegemeente
en in Yerseke werkzaam te kunnen zijn.
Dankbaar kijken we terug naar de middagdienst van 12 mei waarin 12 jonge mensen
belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
De kindernevendiensten, met enthousiaste leiding, konden elke zondag plaatsvinden. De
kinderen van de kindernevendienst hebben gespaard voor een weeshuis in Haiti en voor een
project van Els van Teijlingen.
De ZWO commissie steunde dit jaar de stichting van Gert en Eline de Nood en Nurses on
Tour.
De wintermarkt waaraan ook de kinderen helpen met de verkoop van oliebollen was een groot
succes. Mede door de inzet van de wintermarktcommissie, de crea groep, die altijd prachtige
bloemstukken maken, en vele vrijwilligers was het een gezellig en fijne dag. Het 10% doel
was bestemd voor het project Waypoint van de stichting Tot heils des volks. Het resterende
bedrag is voor het orgelfonds.
De GGG groepen hebben een goed seizoen gehad, er is in de groepen gesproken over het
thema Geloven in Meer. De liturgie-commissie droeg een steentje bij in de voorbereidingen
van speciale diensten.
De evangelistiecommissie heeft op bid en dankdag gestaan met de boekentafel. ZIJ kijken
terug op een geslaagde evangelisatie actie tijdens de visserijdag, samen met de

evangelisatiecommissie van de Hervormde kerk en een evangelische broeder, hebben zij vele
mensen mogen vertellen over onze Heere God.
Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in onze gemeente. De zonnetjes, de andere clubs
hebben op een ontspannen en fijne manier gehoord over de Here Jezus. er werden werkjes
gemaakt, spelletjes gedaan. Iets gemaakt voor doopouders en voor de jongeren die belijdenis
hebben gedaan. De jeugd is op kamp geweest. Er werden jeugddiensten georganiseerd, een
sportavond. Kortom het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in in onze gemeente.
Ds. Bijman en het catecheseteam konden catechese geven. De oudere gemeenteleden waren er
de gezellige en bemoedigende ouderenmiddagen. Verder waren er bijbelstudiegroepen actief
en de gebedssamenkomsten.
Samen met de Protestantse Gemeente Nieuw en Sint Joosland/Ritthem is een Bouwstenen
Bijbel School cursus gestart. De cursus richt zich op de praktijk van het christelijk leven en op
Gods woord.
Een commissie samengesteld voor de a.s. predikantsvacature. Zij zullen in deze vergadering
hier verder op in gaan.
We danken God voor de vele zegeningen die wij mochten ontvangen. Vreugde en verdriet
wisselden elkaar af. We denken aan hen die ons zijn ontvallen, in het bijzonder aan onze oud
predikant ds. Bouwman. De Heilige doop werd aan 4 kinderen bediend. Het Heilig
Avondmaal mocht gevierd worden, ook op Witte Donderdag.Het gemiddelde kerkbezoek is ’s
morgens 185 en ’s avonds 93
Het aantal belijdende leden was eind december 2013 294 , het aantal doopleden 205
Dit was een kort verslag van afgelopen jaar.
Als we aan de toekomst denken vragen we ons misschien af hoe zal het worden in het
komende jaar met name met de predikantsvacature in november. We mogen weten dat we dit
in vol vertrouwen mogen overgeven aan God de Vader die ons leidt en kracht geeft.
Arnemuiden, 22 april 2014
.E.C. van Belzen-Smaardijk, scriba

