Haaksbergen, 6 februari 2020

BESTUURSVERSLAG 2019
Bestuur
Het bestuur heeft in 2019 een bewogen jaar achter de rug. En dat lag niet het meest aan
de gemeente maar vooral aan persoonlijke omstandigheden van de verschillende
oudsten. Het begon natuurlijk met de beslissing die in januari genomen moest worden
om de Passie voor Haaksbergen niet door te laten gaan. Hoewel de vele betrokkenen
begrip hadden voor de beslissing, was het een besluit dat we veel liever niet hadden
genomen. Wat persoonlijke omstandigheden betreft waren er ouders van oudsten die
veel aandacht vroegen en overleden. Met alle gevolgen voor een kind van dien. Verder
waren er (ernstige) ziekte van kinderen van oudsten en van oudsten zelf. Dat heeft er
toe geleid dat de gemeenteleiders hun taak tijdelijk hebben overgedragen aan een ander
echtpaar. Uiteindelijk hebben twee wonderen van genezing het oudstenteam en de
gemeente ook weer bemoedigd. Tegen het eind van het jaar heeft één oudste
aangegeven een time-out nodig te hebben. Een andere heeft gas terug moeten nemen
om minder stress te ervaren. Als team hebben we verder goed gefunctioneerd. We zijn
heel verschillend maar daarin ligt ook een belangrijke kracht. Als we elkaar maar in onze
specialiteiten waarderen. Het lichaam van Christus is heel divers. Onze gemeente is daar
een afspiegeling van maar ook het oudstenteam.
Vergaderingen
Het oudstenteam is elke maand bij elkaar geweest om alle lopende en bijzondere zaken
te bespreken en mensen en zaken aan te sturen waar dat nodig was. Van de besproken
zaken (uitgezonderd het pastoraat) werden notulen gemaakt. Na elke vergadering is
steeds kort verslag gedaan in de uitgegeven digitale nieuwsbrief. In 2019 was het de
bedoeling om steeds een technische vergadering en een verdiepingsvergadering af te
wisselen. Er hebben enkele verdiepingsvergaderingen plaatsgevonden maar meestal
waren er zoveel zaken waarover gesproken moest worden dat er te weinig ruimte voor
verdieping was.
Ledental
Er gaan soms mensen weg en er komen nieuwe mensen bij maar per saldo neemt het
aantal leden langzaam toe.
Diensten
Elke zondag is er een dienst gehouden. Er is sprake van een langzaam toenemend aantal
bezoekers. Niet alle trouwe bezoekers willen lid worden van de gemeente. In vakantietijd
worden de diensten regelmatig bezocht door vakantiegangers.
Kringen
De beide kringen zijn dit jaar voortgezet. Eén maal in de veertien dagen wordt er een
kring op woensdag en de andere op donderdag gehouden. Sinds er voor de
woensdagkring een vast echtpaar als kringleiders is en een vast adres voor de
bijeenkomst, is de opkomst beter. Een zorg bij beide kringen blijft het gemak waarmee
gemeenteleden vlak van te voren, of helemaal niet, afzeggen, terwijl daar andere
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afspraken over gemaakt zijn. Ook de inbreng en het voorbereiden van onderwerpen blijft
achter bij wat is afgesproken. Daarom is er in september, bij de start van het nieuwe
seizoen, begonnen met een vast onderwerp voor beide kringen. In dit geval is door de
kringleiders gekozen voor de Heilige Geest. In de verwachting en de hoop dat er in onze
gemeente meer werking van de Heilige Geest zichtbaar zal worden.
Bidstond
De bidstond wordt eens in de veertien dagen gehouden bij een echtpaar thuis. We zijn
erg blij met deze mogelijkheid. In de tussenliggende weken wordt er gebeden op de
kringavonden. De bidstond wordt overigens nog steeds maar zeer matig bezocht. Als er
geen kringavonden zijn, bijvoorbeeld in de zomerperiode, is er in de tussenliggende
weken bidstond bij één van de oudstenechtparen.
Activiteiten
Pasen
Met Pasen is een paasontbijt georganiseerd voorafgaand aan de dienst op eerste
paasdag. Dit draagt bij aan het samen herdenken en vieren van de opstanding van onze
Heer Jezus.
Startzondag
De startzondag in 2019 is wegens persoonlijke omstandigheden van de organiserende
gemeenteleden en het verwachte weer, niet door gegaan. Voor enkele gemeenteleden is
een spelletjesmiddag georganiseerd.
15-jarig bestaan
Op zondag 10 november 2019 is het 15-jarig bestaan herdacht van de Christengemeente
Joshua. We hebben dat gedaan door er aandacht aan te besteden in de preek en door na
de dienst met elkaar te lunchen in het Harmoniegebouw.
Kerstactiviteiten
We hebben dit jaar een kerstavonddienst gehouden. De invulling van deze
kerstavonddienst werd ons aangereikt door “Kerst voor jou”. We konden met weinig
moeite en middelen deze dienst organiseren en hebben dat gedaan. Op de kerstmarkt
hebben we flyers uitgedeeld met de uitnodiging aan mensen om deze dienst (en/of de
dienst op eerste kerstdag) te bezoeken. Op eerste kerstdag hadden we een echte
kerstdienst waarbij voor de kinderen een eigen kerstevenement was georganiseerd.
Alpha-cursus
Er is geen Alpha-cursus georganiseerd. Vanwege gebrek aan belangstelling.
Bèta-cursus
Er is begin 2017 een Bèta-cursus gestart die door zo’n tien deelnemers wordt bezocht. In
september 2017 is er met de kleine groep Alpha-deelnemers van begin 2017 een tweede
Bèta-cursus gestart. Beide Bèta-cursussen hebben het hele jaar 2019 doorgedraaid.
Muziekteam
Er is voor de muziekgroep een ruimte gevonden binnen het Harmoniegebouw waar ze
regelmatig op dinsdagavond bij elkaar komen om te repeteren en de komende dienst
muzikaal voor te bereiden. Hoewel deze ruimte niet ideaal is voor muziek, heeft hij ook
veel voordelen. Verder is er een nieuwe coördinator voor de muziekgroep gevonden.
Daarbij is de techniekgroep meer geïntegreerd in de muziekgroep. Dat werkt goed. Tot
slot wordt er gewerkt aan de visie van het muziekteam en verbetering van de
aanbidding.
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Ontmoetingsmiddagen
Doordat de ontmoetingsmiddagen niet door alle deelnemers trouw bezocht werden en de
de organisatie van zo’n middag voor sommige organiserende echtparen als te belastend
werd ervaren, zijn deze middagen teruggebracht tot eens in de twee maand. Toch is er
wel behoefte aan. Afsluiting van het seizoen was gelijktijdig met de afsluiting van de
kringen.
Kinderen
Elke zondag is er tijdens de dienst een dienst voor de kinderen gehouden. De inhoud van
deze dienst wordt door de leiding van de kinderdienst verzorgd. Daarnaast is er in
samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Haaksbergen een kinderclub
opgezet voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Eénmaal in de maand op vrijdagmiddag
onder de naam Rainbow Kids. Bestemd voor kinderen van gemeenteleden van onze
gemeente en van de PKN maar ook voor vriendjes en vriendinnetjes. De opkomst is tot
nu toe erg goed. Veel Syrisch Orthodoxe kinderen nemen hieraan deel.
Tieners
De tieners van onze gemeente kunnen eenmaal per maand op zondag deelnemen aan
het tienerontbijt. Tijdens en na dat ontbijt wordt er met hen gesproken over hun levensen geloofsvragen. Na een oproep op de vorige gemeente-avond hebben enkele mensen
zich aangemeld om hierbij te assisteren. Dat heeft een heel positieve invloed gehad op
de leiding die zich hierdoor meer gesteund voelt en nu als team kan functioneren. Ook
het feit dat de nieuwe teamleden jonger zijn en daardoor beter weten wat er in de wereld
van de tieners speelt, draagt daaraan bij. Verder is inbreng van het team flink verbreed.
Pastoraat
Het pastoraat is in principe de verantwoording van alle gemeenteleden. Omzien naar
elkaar. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan men daarvoor bij de coördinator
Pastoraat terecht en/of bij één van de oudsten. Dit principe heeft ons inziens dit jaar
goed gefunctioneerd.
Techniek
De techniek functioneert prima. Er zijn nog geen nieuwe medewerkers/helpers techniek
opgeleid. Daar is wel behoefte aan. Ook de voorziening voor slechthorenden is nu
gereedgemaakt. Het voorziet in een behoefte.
Website
De nieuwe website wordt door een aantal gemeenteleden als redactie onderhouden zodat
deze bij de tijd blijft. Gemeenteleden kunnen inloggen en alle gemeentegegevens die
voor hen van belang zijn via deze site inzien. Er is aandacht besteed aan mensen die niet
vaardig zijn met de computer door van de digitale nieuwsbrief een papieren nieuwsbrief
te maken en deze bij drie gemeenteleden te bezorgen. Hetzelfde geldt voor de ledenlijst
en het rooster. Die worden aan meer gemeenteleden bezorgd, omdat een aantal leden
niet kan printen. Het zou fijn zijn als deze taak door iemand overgenomen kan worden.
Laagdrempelige diensten
De laagdrempelige diensten die door enkele gemeenteleden worden georganiseerd zien
we als een welkome aanvulling. We besloten één van deze diensten per jaar speciaal
voor kinderen te houden. De kinderdienst met de ark van Noach was een geweldig
succes.
Passie voor Haaksbergen
In januari 2019 moesten we beslissen dat de Passie voor Haaksbergen niet in 2019 zal
worden uitgevoerd vanwege het niet (tijdig) krijgen van licenties. Voor 2020 was de
Passie voor Haaksbergen niet te organiseren door ziekte van de gemeenteleider.
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