JAARVERSLAG 2019

De raad
•
•

De raad is dit jaar 11 keer voor een officiële vergadering bijeen geweest.
Op 23-03 en 12-10 zijn er Raadsmiddagen geweest.

Gemeentevergadering/avond
•
•

Op 13-03 was de jaarvergadering.
Op 20-11 was er een gemeente avond.

Activiteiten naast de zondagse samenkomst
Met uitzondering van de zomermaanden, vonden er om de week bidstonden voor de
gemeente en het Koninkrijk van God plaats. Vanaf 04-09 werd er wekelijks een
inloopbidstond op de woensdagavond gehouden met de mogelijkheid voor creativiteit,
lofzingen en bidden.
De huiskringen kwamen om de week bij elkaar met uitzondering van de zomermaanden. Het
boek “Van kruis naar kroon” van Ron van der Spoel” stond centraal. Na de zomerstop zijn de
huiskringen gestart met ”Petrus beter begrijpen” van Niels de Jong en Niels van Donselaar .
Samen met alle huiskringen werden artikelen ingezameld voor kerstpakketten voor hen die
het nodig hebben binnen onze Gemeente.
De Week van gebed werd van 20 -26 januari gehouden.
Elke maand werd het gebouw volgens rooster schoongemaakt volgens het rooster in het
gemeenteblad Samen.
De Jonge Jeugd (12-15 jaar) kwam 1 x per maand bij elkaar.
De oudere jeugd (16 -20 jaar) kwam 1 x per maand bij elkaar.
Beide jeugdgroepen hadden 1x per maand een Bijbelstudie avond onder leiding van de
voorganger.
Ook werden er activiteiten georganiseerd.
Elke woensdagochtend inloop-koffie ochtend in “De Koning” Doelenstraat 16 te Steenwijk.
Een gelegenheid voor een goed gesprek en een lekker bakje koffie/thee. Van 09.30 uur tot
12.00 uur.
Vrijwel elke 2e zaterdagochtend van de maand was er een creatieve schilder-activiteit in het
gebouw.
Elke 2e zondag van de maand mogelijkheid tot schrijven naar sponsor kinderen, of te
tekenen (voor de kinderen) voor Compassion of andere instanties

De Agape maaltijd, een gezamenlijke maaltijd voor de alleenstaanden binnen en buiten de
gemeente, werd 1 x per 2 maanden georganiseerd.
Vrouwenactiviteiten: Special For You kwam 1 x per 14 dagen op de maandagmorgen bij
elkaar. De leidraad is het boek “Zo dichtbij - Leven met God” van Ankie Renger-Romeijn.
Girl-Power begon dit jaar met een High Tea. Verder werden er ondermeer de volgende
activiteiten georganiseerd: ontbijt bij de Hema met een stadswandeling, varen in Giethoorn
met een lunch, “Wauw ik ben een vrouw” met kraampjes en natuurlijk met hapjes en
drankjes, ook het maken van de kerstattentie voor de ouderen en zieken binnen de
gemeente.
BAM (mannenactiviteiten) organiseerde de volgende activiteiten: een Nieuwjaarsborrel,
ontbijtochtenden met spreker, bowlen en een BBQ.
Van Januari tot april was er om de week het Vervolg van de Cursus ‘Rondreis door de Bijbel’
o.l.v. Arend Kroes van het Evangelisch College. Op 21-04 vond de afsluitende avond plaats.
Er waren dit jaar 2 Introkringen, tweemaal 5 bijeenkomsten (vanaf 26-03 en 28-10) Men
leert BG het Baken beter kennen en ontmoet nieuwe mensen. Het is een opstap naar de
huiskringen. Als afsluiting een etentje bij iemand thuis.
Op 06-04 hebben Girl Power en BAM een gezamenlijke avond georganiseerd met als Thema
‘Het hart van opvoeden’ olv Bert Reinds.
Op 04-05 hebben een aantal leden van het Aanbiddingsteam hun hart opgehaald in een
grote muziekzaak in Keulen.
Van 21 op 22 Juni Was de Nacht van Gebed, samen bidden voor de vervolgde kerk, van
20.00 tot 02.00 uur.
De Gemeentedag werd dit jaar gehouden op 15 september. Deze keer georganiseerd door
Girl Power met als thema “BGS got Talent”. Ook werden – op basis van een peiling in juni
2019 – 4 mogelijk nieuwe namen voor onze gemeente gepresenteerd. Dit waren: Het
Bastion, Het Baken, De Oase en Baptisten Gemeente Steenwijk. Met een meerderheid van
stemmen werd gekozen voor Het Baken.
Op 26-09 was er een Info avond over de ‘Mars voor Leven’
Op zondag 06-10 voor de 1e keer ‘Samen eten’ na de dienst met koude producten. Een
nieuwe activiteit die voornemens om de twee maanden zal worden georganiseerd.
Op 02-12 was er een rouwverwerkingsavond met als spreker Willy de Hoop van het boek ‘Als
morgen niet komt”.
Zaterdag 21-12 was er een Kerstwandeling waar verschillende kerkelijke gemeentes aan
meewerkten. Waaronder ook de BGS.
Op 28-12 had de Zondagsschool een oudejaarsfeest.
Op 31-12 werd weer een Oliebollenactie georganiseerd. De opbrengst (€ 387,70) was deels
bestemd voor World Servants en de BGS.
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Bijzondere diensten
Op 06-01 was de Getuigenissendienst waar een ieder zijn of haar getuigenis kon/mocht
geven, altijd weer een waardevolle dienst.
Op 16-06 was de zondag voor de vervolgde Christenen.
Op 10-03, 21-04 en 08-09 zijn er doopdiensten gehouden, waarbij op 8 september de doop
plaats vond in de Ruxveense Plas, een feest op aarde en bovenal een feest in de hemel.
Er zijn diverse Jeugddiensten geweest met thema’s als ‘Waarom Bijbel lezen?’ , ‘Half Time’,
‘De Rijdende Rechter’, ’Find your way! met sprekers: o.a Joost van Dijk, Tjeerd Korf , Ruben
van Koningsveld, en Charles Campbell, en bands als ‘Daniël Marx en Band’, ‘Dedicated to
God’, ‘Solid United’ en onze BGS jeugdband. Mooi ingevuld door de Jeugd van de Gemeente,
jonge talenten.
Op 24-12 is de ‘Kerst Sing In’ gehouden in de Nederlands Gereformeerde Kerk,
georganiseerd door de BGS en NGK.
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