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een kerk met een visie en een missie: 
Jezus Christus kennen en Hem bekend  

maken doen we met passie,  
met bewogenheid voor mensen  
en op een liefdevolle manier 

(Naar Matt. 28:19-20) 
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1. Inleiding 

Voor op het beleidsplan van Beth-Shalom staat: ‘een kerk met een visie en een missie: Jezus Christus 
kennen en Hem bekend maken doen we met passie, met bewogenheid voor mensen en op een 
liefdevolle manier’. 
 
Dit jaar is een nieuw Oudsten en diakenenteam samengesteld en ingezegend. Een commissie heeft 
op basis van de door gemeenteleden voorgedragen namen een voorstel gedaan voor een 2 oudsten 
en 7 diakenen. Conform statuten is dit voorstel na schriftelijke stemming door meer dan 2/3 van de 
stemgerechtigde leden aangenomen. In juni 2016 is tijdelijk ODT-bestuur afgetreden en het nieuwe 
ODT geïnstalleerd. De actuele samenstelling van het ODT is beschikbaar via de website. 
 
Alle activiteiten hebben in 2016 hebben normaal doorgang gevonden, de passie en bewogenheid van 
het beleidsplan zijn in praktijk gebracht door diverse activiteiten. 
Zo hebben de gebruikelijke zondagse diensten plaatsgevonden maar daarnaast ook diensten met een 
ander karakter zoals doopdiensten, opdraagdiensten, begrafenis/herdenkingsdiensten, etc. 
 
Om mensen toe te rusten en op te bouwen in hun geloof zijn er iedere twee weken kringavonden. 
Tijdens deze kringavonden vinden in een huiselijke sfeer ontmoetingen plaats. Het doel van deze 
ontmoetingen is om samen God te zoeken in de praktijk van elke dag aan de hand van de Bijbel. 
Ook is er iedere maandagavond gelegenheid om bij elkaar te komen voor een bidstond. Deze wordt 
gehouden in de jeugdzaal van Beth-Shalom. 
 
Naast alle diensten hebben er ook nog andere activiteiten plaatsgevonden met het doel om passie en 
bewogenheid zichtbaar te maken waaronder ontspannen activiteiten als samen fietsen of een 
mannendag. 
 
Hieronder worden een aantal hoofdactiviteiten van dit jaar nader belicht. 
 
 

2. Diensten 

2.1 Zondagse diensten 

Iedere zondag werden er om 10:00 uur diensten gehouden. In deze dienst hebben diverse sprekers 
ons bediend met Gods Woord. Daarnaast was er ruim gelegenheid om God te aanbidden en groot te 
maken en was er ruimte voor getuigenissen. In 2015 hebben broeders en zusters uit onze eigen 
gemeente het Woord doorgegeven zoals:  

 Chris Hogenkamp  

 Hannah Hogenkamp-Kerklaan 

 Jochem Kerklaan  

 Niek Kuipers 

 Rikus Kuipers  

 Frans Nijhof 

 Fred Noordstar 

 Jenny Scholman 

 John Wessels 
 
Daarnaast zijn er ook veel gastsprekers geweest: 

 Paul Ai 

 William Boné 

 Danny Dane 

 Jaap Dieleman 

 Bart Doornweerd, 

 Lodewijk van Eerden 

 Kees Goedhart 

 Jan Willem Grievink 

 Rick van de Heuvel 

 Anton van der Laak 

 Karim Landoulsi 
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 Kingsley Lazarus 

 Maaike van der Molen 

 Ivar van de Sterre 

 Eshter Vosterman-van Ooyen 
 

2.2 Bijzondere diensten 

Naast de wekelijkse zondagse diensten zijn er ook een aantal bijzondere diensten geweest waaronder 
trouwdiensten, begrafenis/herdenkingsdiensten, bijzondere diensten op de zondagavond. 

 20 maart een jubileumdag in verband met het 25-jarig bestaan van Beth-Shalom 

 25 maart (Goede Vrijdag) is er een 12 uurs Pray and Worship gehouden. In deze tijd werd van 
12 uur ’s middags tot 12 uur ’s nachts iedere 1,5 uur een blok gehouden met een thema. 

 27 maart de speciale paasdienst  

 15 mei de speciale pinksterdienst 

 19 juni de Hoi-tv-opname 

   4 september  de startzondag van het nieuwe seizoen  

 De avond voor de kerstdag was er een lichtjestocht waarbij het evangelie via kleine 
toneelstukjes werd uitgebeeld. 

 Op eerste kerstdag was er een gezinsdienst rondom de gebeurtenissen van kerst. 

2.3 Opdraagdiensten 

Omdat we geloven dat Jezus Christus bewogen is met het lot van kinderen willen we onze 
dankbaarheid uiten en de gemeente kennis laten maken met de pas geboren kinderen. Dit doen we in 
een opdraagdienst. Dit jaar hebben er diverse opdraagdiensten plaatsgevonden.  

2.4 Begrafenisdiensten 

Naast blijde gebeurtenissen zijn er binnen een gemeente ook minder blijde gebeurtenissen. Gelukkig 
mogen deze gebeurtenissen ons wel vervullen met dankbaarheid over wat God ons wil geven of heeft 
gegeven. Eén van deze gebeurtenissen zijn de begrafenis of dankdiensten voor het leven die we op 
mochten houden voor Adri Morsink (overleden op 10 augustus) en voor Jeanette Bosch (overleden op 
4 oktober) mochten houden.  

2.5 Doopdiensten 

Eén van de grondslagen van Beth-Shalom is dat we geloven in een doop door onderdompeling zoals 
de Here Jezus ook zelf liet ondergaan. In 2015 hebben er 3 doopdiensten plaatsgevonden. 

 

3. Overige activiteiten 

Hieronder een greep uit de overige activiteiten welke binnen Beth-Shalom in 2015 hebben 
plaatsgevonden. 

3.1 Gemeente weekend 

Van 7 t/m 9 oktober vond het gemeenteweekend plaats in Helvoirt. Hieraan hebben circa 110 
gemeenteleden (jong en oud) deelgenomen. In het weekend zijn 3 diensten gehouden en zijn diverse 
workshops georganiseerd. 

3.2 Kinderkamp 

In juni is er een kinderkamp gehouden voor de kinderen van de gemeente. 

3.3 Voedselbank 

In Nijverdal zijn er een ruim aantal mensen die tot de minima behoren en naar de voedselbank komen 
om een gratis voedselpakket in ontvangst te nemen. Als Beth-Shalom steunen we de voedselbank 
onder andere door iedere eerst zondag van de maand een krat in de hal te zetten. In dit krat kunnen 
bezoekers van de Beth-Shalom spullen achterlaten voor de voedselbank. 
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3.4 Ontspannen activiteiten 

Naast activiteiten om opgebouwd te worden in het geloof mogen we ook ontspannen. Hiervoor zijn 
ook het afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd zoals: 

- fietsen op Hemelvaartsdag 
- 22 t/m 25 augustus: medewerking door de jongeren aan FreeXS 
- 3 september: mannendag 

 
 

4. Ledenbestand 

Aan het eind van 2015 waren er 269 volwassen leden en 117 kinderen. 
De gemiddelde leeftijd was 35 jaar. 
 
In totaal zijn er in Beth-Shalom in 2016: 

  8 kinderen geboren 

  32  personen ingekomen 

  24 personen vertrokken of uitgeschreven 

  2 mensen overleden 
 

5. Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording is opgenomen in een separaat bestand.  
 


