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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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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’. 
 
Alle activiteiten hebben in 2019 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, trouwdiensten, 
begrafenis/herdenkingsdiensten, etc. 
 
Om mensen toe te rusten en op te bouwen in hun geloof zijn er 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 Het Jeugdhonk 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. 
 

1. Diensten 

1.1 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 2018 hebben broeders 
en zusters uit onze eigen gemeente het Woord doorgegeven zoals:  

− Frans Nijhof 

− Fred Noordstar 

− Hannah 
Hogenkamp 

− Jelle Borger 

− John Wessels 

− Matthijs Greevink 

− Niek Kuipers 

− René Veldman 
 
Daarnaast zijn er ook gastsprekers geweest: 

− Anko Oussoren 

− Christian Tan 

− Danny Dane 

− Henk Stoorvogel 

− Jaap Dieleman 

− Karim Landoulsi 

− Sander van Dijk 

− Theo de Jong 

− William Boné 
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1.2 Bijzondere diensten 

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

 

− 21 januari: gebedsavond i.v.m. “Week van gebed” (i.s.m. Raad van Kerken) 

− 17 februari:  uitzending HOI-TV 

− 18 april:  Goede Vrijdag in de vorm van een “Fire-Night”  

− 19 april: Actiedag fondsenwerving voor Roemenië (Jacodu) 

− 20 april: Flyeractie centrum Nijverdal 

− 21 april:  de speciale Paasdienst 

− 30 mei:  Hemelvaartsdag een fietstocht met pannenkoeken  

−   9 juni:  de speciale Pinksterdienst 

−  21 juni:  nacht van Gebed 

−   1 september:  de startzondag van het nieuwe seizoen  

−   8 september:  medewerking aan dienst “Bruisend Nijverdal”  

−   1 oktober:  seminar met Jan Willem Grievink 

−   9 oktober:  seminar met Frans Nijhof: de betekenis achter kerst 

− 22 december:  de Levendige Kerstwandeling in het centrum van Nijverdal waarbij  
 het evangelie via kleine toneelstukjes werd uitgebeeld. 

− 25 december: de speciale Kerstdienst. 

− 31 december: oudejaars dankdienst 

1.3 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 pasgeboren kinderen. Dit 
doen we in een opdraagdienst. Dit jaar zijn 4 kinderen opgedragen voor de Heer in 
aanwezigheid van de gemeente.  

1.4 Trouwdiensten 

In 2018 heeft 1 huwelijksinzegening plaatsgevonden in onze gemeente, namelijk op 30 
augustus. 

1.5 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 herdenkingsdiensten voor 
het leven die we voor Kinda Suleiman (1 febr.) en voor Gerhard Bosch (22-11) mochten 
houden.  

1.6 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 2019 is er 1 doopdienst 
gehouden voor 2 dopelingen.  

1.7 Praise & Worship-avonden 

Dit zijn avonden die in het teken staan van aanbidding, woord(en) van bemoediging, gebed en 
profetie onder (bege)leiding van een muziekteam. De avonden zijn gehouden op: 

-   3 februari 
- 18 april 
-   8 september 
- 10 november 
 



 4 

2. Overige activiteiten 

Hieronder een greep uit de overige activiteiten welke binnen Beth Shalom  in 2018 hebben 
plaatsgevonden. 

2.1 Weekendactiviteiten 

Van 29 november t/m 1 december werd een vrouwenweekend gehouden. 
Van 24 t/m 26 mei is er een kinderkamp gehouden voor de kinderen van de gemeente, tevens 
hebben een aantal gastkinderen deelgenomen. 

2.2 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. 

2.3 Maaltijden 

Wekelijks wordt elke donderdagmiddag wordt in het “jeugdhonk’ een maaltijd geserveerd voor 
mensen die behoefte hebben aan contact of over onvoldoende middelen cq mogelijkheden 
beschikken om reguliere een (warme) maaltijd te bereiden.  
Op 12 december is de speciale kerstmaattijd georganiseerd voor een grote  groep gasten. 

2.4 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 (10 mei) 
- creatieve workshop (23 maart) 
- vrouwenverwendag (13 april) 
- mannendag (2 april) 
- eind augustus: medewerking door de jongeren aan FreeXS 

2.5 Zending  

Vanuit Beth Shalom  Nijverdal ondersteunen wij actief diverse zendingsmissies. De 
belangrijkste vermelden wij hier. 
 
Roemenië 
In het jaar 2000 hebben 3 echtparen van onze gemeente, nadat zij een dagverblijf voor 
gehandicapte kinderen in Sibiu hadden gesticht, kennis gemaakt met christenen in het 
afgelegen dorpje Bazna, in centraal Roemenië. Vanuit die kennismaking is er een 
ondersteunend werk gegroeid voor een jonge gemeente aldaar, de Christian Life Fellowship. 
We bemoedigen hen in het voor- en najaar middels ons bezoek, 
pastorale en diaconale ondersteuning. ’s Zomers organiseren we 
activiteiten als kinderkampen en kinderdagen, vrouwen/ mannen-
bijeenkomsten, en verbouwingen van huizen en kerk. Daarnaast 
steunen we het werk van Love Light Romania in Ignis, met name 
de kinderopvang en het werk onder arme zigeuners. 
 
Een inmiddels jaarlijkse terugkerende zeer succesvolle actie is de 
fundraising voor winterschoenen “Boots4Voets” waarbij kinderen 
in Jacodu fatsoenlijk schoeisel krijgen. 
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Dit is het logo van de werkgroep Roemenië. Met twee betekenissen er in verweven: 
1. Together: samen! Samen met de Heer, samen met Roemenië en samen met elkaar.  
2. To get there: we zetten ons in om Dáár te komen, uiteraard in Roemenië met wat nodig 

en mogelijk is, maar ook en vooral dáár waar de Heer ons wil hebben. 
 
Beth Shalom leden zijn al ruim 20 jaar actief in Roemenië. Uitgezonden door onze kerk zijn 
daarbij er diverse  groepen gevormd die verschillende activiteiten ontplooiden. 
In november heeft zich weer een werkgroep gevormd van maar liefst 38 personen om in de 
mei-vakantie op Outreach naar Bazna en Jacodu te gaan. Om voor de toekomst structureel 
met een team Roemenië te kunnen dienen, heeft zich een stuurgroep gevormd van 7 
personen. Zij hebben op het hart om, ook na het project in mei, met dit werk door te gaan. De 
opzet is dus om, indien zo geleid, in de toekomst werkgroepen te leiden en contact met 
Roemenië en Beth Shalom te onderhouden. 
Wij zijn uiteraard heel blij met deze ontwikkelingen en vinden het geweldig dat ook jongeren in 
deze groep het werk een nieuw elán geven. 
 
 
Oeganda 
Mission Uganda is in 2004 gestart als een persoonlijk initiatief van Geert en Hermien 
Doldersum. De hoofdactiviteit is Jeugd-evangelisatie op Middelbare Scholen, en Open-air 
evangelisatie in de dorpen en gevangenissen van Oost-Oeganda. Ze zingen en vertellen al 
jaren over de liefde van de Here Jezus. In de afgelopen jaren zijn er tienduizenden jongeren 
en ouderen tot geloof gekomen. 
Verder zijn er in de afgelopen jaren vele maatschappelijke projecten opgezet. Een daarvan is 
de bouw en exploitatie van het Medisch Centrum ‘Beth Shalom’. Een ander is het 
Muskietennetproject voor moeders met zuigelingen, en is er een Meisjesproject opgezet met 
betrekking tot de maandelijkse hygiëne. Zie voor alle andere projecten, informatie en 
ondersteuning onze facebookpagina: www.facebook.com/Bethshalomnijverdal 

 

 
 

 
 
  

http://www.facebook.com/Bethshalomnijverdal
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Abba Child Care 
Abba Child Care International helpt weeskinderen door ze op te 
laten nemen in pleeggezinnen. Abba Child Care geeft scholing en 
faciliteert. Ze helpen kansloze weduwen aan huisvesting, slaan 
waterputten voor schoon drinkwater en bouwen multifunctionele 
gebouwen in de dorpen. Daar vinden opleidingen plaats en is een 
medische post. Beth Shalom  heeft na instemming van de 
gemeente in 2017 de kosten voor een multifunctioneel Centrum 
in India geschonken.  

 
 
Israël – Jaffa project 
Als Beth Shalom vinden we het erg belangrijk om Israël te steunen. Wij erkennen Israël als 
Gods volk en willen in woord en daad achter Israël staan. Dit uit zich door de jaarlijkse Israël-
zondag, de plaats die Israël inneemt in onze diensten en gebeden en financiële 
ondersteuning. 

Voor de financiële ondersteuning hebben we gekozen 
voor het ‘Jaffa project’. Wij willen dit project graag wat 
verder toelichten. 
Het Jaffa Institute werd in 1982 opgericht als een sociaal 
bureau om zwaar benadeelde kinderen en hun gezinnen 
van de stad Jaffa te helpen. De missie van het instituut is 
om door het bieden van educatieve, voedingskundige, 
therapeutische en sociale verrijkingsprogramma's, 
kinderen te helpen bij het ontwikkelen van positieve 
houdingen en vaardigheden. Dit om de cyclus van armoede tussen generaties in de verarmde 
gemeenschappen van Jaffa, Zuid-Tel Aviv en Bat Yam in Israël te doorbreken. Het Jaffa 
Institute heeft meer dan 30 verschillende programma's, waaronder crisisopvang voor 
risicojongeren, educatieve verrijkingscentra, initiatieven voor voedselzekerheid, vrouwen 
programma's en ondersteuning aan ouderen en overlevenden van de Holocaust. Elk jaar biedt 
het Jaffa Institute ondersteuning en hulp aan meer dan 4.000 burgers. 
Via Jaffa project Nederland steunen wij vanuit Beth Shalom één van de groepen kinderen. 

2.6 40-dagen-project  

In 2018 is het 40-dagen project opgezet: Jezus kennen en Hem bekendmaken met passie, 
bewogenheid en liefde! 
 
Tijdens de 40-dagen vastentijd richting Pasen hebben we als Beth Shalom ons op veel 
verschillende manieren zichtbaar ingezet in Nijverdal en (onze) omgeving.  
 
 

- creatieve workshop (23 maart) 
- mannendag (2 april) 
- vrouwenverwendag (13 april) 
- Actiedag fondsenwerving voor Jacodu 

in Roemenië (19 april) 
- flyeractie centrum Nijverdal (20 april) 

 

2.7 Update gebouw 

Evenals in 2018 is in 2019 doorgegaan met een beperkte update van het gebouw. De centrale 
ontmoetingsruimte, de toilettengroep en de “Huiskamer” zijn gerenoveerd. 
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3. Oudsten- en diakenteam 

De samenstelling van het oudsten- en diakenteam is per 31 december 2019: 
Oudste: 

- John Wessels  
- Niek Kuipers 

Diaken: 
- Hannah Hogenkamp 
- Jenny Scholman 
- Jochem Kerklaan 
- Linda Eshuis 
- Mirjam David Richard 
- René Rankenberg 

 
 

4. Ledenbestand 

Aan het eind van 2019 waren er 263 volwassen leden en 118 kinderen. 
De gemiddelde leeftijd was 33 jaar. 
 
In totaal zijn er in Beth Shalom  in 2019 

−  5 kinderen geboren 

−  31  personen ingekomen 

−  27  personen vertrokken of uitgeschreven 

−   1  persoon overleden 
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5. Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording is opgenomen in een separaat bestand.  
Op 31 maart is het digitaal collecteren mogelijk gemaakt. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de “Givt”-app. Deze wordt als extra mogelijkheid ingezet 
voor de wekelijks collecte  alsmede voor specifieke projecten/activiteiten. 

 

6. AVG 

Er is een privacy-statemnet opgenomen op de website: https://www.Beth Shalom 
nijverdal.nl/Beth Shalom /privacy-wetgeving/. Tevens is een AVG-contactpersoon aangesteld. 
Alle leden zijn benaderd voor toestemming delen namen/of contactgegevens en/of 
beeldmateriaal. Van leden die dat hebben aangegeven c.q. niet hebben gereageerd worden 
geen gegevens gedeeld. 
 
 
 

https://www.beth-shalomnijverdal.nl/beth-shalom/privacy-wetgeving/
https://www.beth-shalomnijverdal.nl/beth-shalom/privacy-wetgeving/

