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de wereld gepredikt worden tot een getuigenis 

voor alle volken; en dan zal het einde komen..”
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Intro Dit verslag heeft als doel om als 

evangelisatiecommissie (EVC) verantwoording 

af te leggen aan de kerkenraad van de PKN 

gemeente Grote Kerk te Alblasserdam. Het 

zal verslag doen van de activiteiten welke in 

2018 al dan niet hebben plaatsgevonden in 

het kader van evangelisatie in en om deze 

wijkgemeente.

Allereerst is daar de roep van de Heere Jezus aan de 

discipelen: “volgt Mij, en Ik zal u vissers van mensen 

maken”. Die opdracht wordt vlak voor zijn hemelvaart 

herhaald: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de 

wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” 

Markus 16:15. Dit wordt niet alleen tegen bepaalde 

personen gezegd maar geldt voor de gehele gemeente. 

Zie hiervoor ook 1 Petrus 2:9: “Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een 

heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom 

maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht”.

D O E L

D O E L  E V A N G E L I S A T I E



Intro Drie kernwoorden – geloven, participeren, 

getuigen – vormen de komende jaren de focus 

waarop de wijkgemeente zich richt:

• We stimuleren tot het persoonlijk 

geloven in Jezus Christus, de 

Gekruisigde en Opgestane – het hart 

van de gemeente!

• We stimuleren tot participeren aan 

zondagse erediensten en doordeweekse 

activiteiten – de betrokkenheid op de 

gemeente!

• We stimuleren tot getuigen door de 

schat van het Evangelie uit te dragen 

richting de naaste – de opdracht van de 

gemeente!

In onze wijkgemeente is er een commissie met het doel om de 

gemeente voor de opdracht van evangelisatie (mede) toe te rusten en 

aan te sporen. In de commissie zitten de volgende personen:

1. Tim Reijm  Activiteitenondersteuning en voorzitter

2. Marion Korteland  Activiteitenondersteuning en VBW

3. Marieke Crisci   Activiteitenondersteuning

4. Sabine van Dalen  Activiteitenondersteuning

5. Jan van der Kruijt  Activiteitenondersteuning en secretariaat

6. Michaël Boon  Activiteitenondersteuning en 

   evangelisatieouderling

7.  Henriët Verweij  Activiteitenondersteuning

8. Martin Verhage  Kerkklokradio

9. Bert Schutte  Penningmeester

Uitgetreden:

	 Robert	van	Dalen	 	 Activiteitenondersteuning

Ingetreden:

	 Henriët	Verweij	 	 Activiteitenondersteuning	 

De commissie heeft minimaal zes keer in 2018 een vergadering 

gehouden. Notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij het 

secretariaat.

K E R N W O O R D E N C O M M I S S I E
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In 2018 is er een Alpha cursus georganiseerd met 

dezelfde inhoud als andere jaren, maar in een andere 

vorm. In september is gestart met een ‘huiskamer Alpha’. 

Geïnteresseerden konden zich aanmelden of tijdens de 

startavond binnenlopen. Dit was een poging om te kijken of 

een omgeving zonder fysiek kerkgebouw wellicht de drempel 

zou verlagen. Daarnaast zijn het aantal deelnemers de 

afgelopen cursussen niet zo groot, waardoor een kleinere en 

huiselijkere sfeer beter aanvoelen dan een grote ruimte.

Met de startavond zijn er twee mensen gekomen: een 

jong stel van buiten Alblasserdam. Zij hadden de cursus 

gevonden via de website van Alpha Nederland. Ondanks het 

teleurstellende aantal, mogen we toch danken dat we een 

fijne reeks avonden hebben gehad. Er was veel ruimte voor 

persoonlijke vragen en verhalen. Al met al kijken we terug op 

een mooie cursusperiode. We hopen en bidden dat ze hun 

plek mogen vinden in een gemeente en bovenal God mogen 

blijven zoeken en vinden!

We bidden dat God de harten van mensen wil bewerken 

om deel te nemen aan toekomstige cursussen. Ook hopen 

we dat er steeds meer gemeenteleden mensen uit hun 

omgeving uitnodigen om op deze laagdrempelige manier 

kennis te laten maken met de Bijbel en de God van de Bijbel.
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Paasactie

Mensen vonden het fijn om de aandacht te krijgen en 

schroomden soms niet om hun persoonlijke verhaal met 

ons te delen. Het was ook mooi om te merken dat niet 

alleen de bewoners positief waren. Ook de uitdelers 

gaven aan dat er veel energie wordt gehaald uit het 

vertellen van de liefde van God voor de mensen en wat 

het Hem waard is geweest. We mogen terugzien op een 

mooie en waardevolle actie die erg gewaardeerd wordt 

en waaraan we met veel vreugde in 2019 weer vorm 

hopen te geven.

In de week voor Pasen mochten we als gemeente de mensen uit de wijken 

rond de kerk benaderen om hen uit te nodigen dit feest samen met ons 

te vieren. Dit deden we door een narcis aan te bieden met daaraan een 

uitnodiging en een persoonlijke getuigenis wat Pasen voor ons betekent.

Ook dit jaar deden we de actie samen met de Ichthuskerk, waarvan de 

gemeenteleden de wijken rond hun gemeente bestreken. Het was mooi om 

te zien dat we met elkaar bijna vijfhonderd plantjes mochten uitdelen. De 

reacties waren weer erg positief. 



E V C  J A A R V E R S L A G  2 0 1 8

Haven-
festival

H
av

en
fe

st
iv

al Dit jaar was het thema op het Havenfestival: ‘De levensreis. 

Waar ga jij naar toe?’. Een uitdagend thema. We hebben een 

kompas uitgedeeld met daarbij een flyer met de tekst ‘Wat 

is uw eindbestemming?’ Op de flyer stond een verwijzing 

naar de Bijbeltekst uit Markus 1:15. De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof 

het Evangelie. Daarnaast waren er rebussen, tekeningen 

voor de kinderen, en een aangeklede kraam met allerlei 

verkeersborden.  

 

We stonden weer versteld van het aantal bezoekers die toch 

graag wilde delen hoe ze zelf denken over het leven en over 

God. Dat gaf dan ook meer dan eens een mooie opening om 

een persoonlijke belijdenis te geven.. Een voorbeeld is een 

gesprek met een moslima. Ze had eerder al wel gehoord over 

het christelijk geloof maar wilde misschien wel naar Alpha 

komen. Of een oudere dame die na een knieoperatie niet 

goed kon lopen. Ze voelde zich erg geraakt door de vraag of 

we voor haar mochten bidden.  

Fijn dat we dit met de gemeente mogen doen, door op 

de markt te staan of in gebed, voor Hem. Wij mogen alle 

gesprekken in gebed brengen bij onze Vader en danken Hem 

van wie we alles mogen verwachten. 
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In 2018 hebben we de VBW kunnen draaien aan de hand van het 

thema ‘Zoek het uit’, een thema wat is bedacht en uitgewerkt 

door de HGJB. Want, wie is Jezus eigenlijk? Misschien horen de 

kinderen die Naam alleen maar in een negatieve uitroep, of als 

iemand die niet bestaat, of waar een vriendinnetje thuis bij het 

eten tegen praat… Maar wie is Hij nu? En hoe kom je in contact met 

Hem? Daar bood dit thema ontzettend mooie handvatten voor, om 

op een persoonlijke en laagdrempelige manier te ontdekken wie 

Jezus is. Elke dag stond een Bijbelverhaal centraal over Jezus. Op 

maandag ging het over Jezus die geneest, de genezing van de 10 

melaatse mannen. Op dinsdag ontdekten we dat Jezus redt, het 

verloren schaapje. Op woensdag kwamen we erachter dat Jezus 

machtig is, Hij stilt de storm. En op donderdag stonden we erbij stil 

waar Jezus is, Jezus woont in de hemel. Tijdens de welkomstdienst 

op zondag ging het over de (ons) bekende woorden die Markus 

opschreef, waar Jezus vraagt: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 

En: Wie zeg jij dat Ik ben?

Met grote dankbaarheid kijken we weer terug op een geslaagde 

VBW. We hebben honderden kinderen (+/- 280 per dag) voor 

het eerst of opnieuw kunnen vertellen over het Evangelie. Er 

zijn mooie gesprekken gevoerd met de kinderen en Bijbels 

meegegeven aan kinderen die er thuis geen hebben. Daarnaast 

waren het ook heel gezellige ochtenden, met leuke spelletjes, 

mooie liedjes, lol om de sketch, creatieve knutsels, etc.

De tieneravond van 2017 was een succes. daarom is er in 2018 

gekozen voor twee edities. Er waren ongeveer 50 tieners (kinderen 

van 10 – ong. 14 jaar). Een aantal vrijwilligers had een gevarieerd 

programma voor ze samengesteld: een spannend verhaal 

met Bijbelse boodschap, zingen rond het kampvuur, lekkere 
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VBW

vooraf waren goed gevuld (1.030,- euro). Dit jaar was ook de 

subsidie vanuit de gemeente Alblasserdam weer beschikbaar 

(900,- euro). Dit zorgde ervoor dat uiteindelijk vanuit de EVC/

Kerkenraad 1.338,- euro werd bijgelegd om de kosten van totaal 

3.535,- euro gedekt te krijgen.

 

Ondertussen zijn we alweer met de voorbereidingen voor de 

VBW 2019 aan de slag. De samenstelling van de stuurgroep 

zal volgend jaar gaan veranderen. We komen best weer voor 

uitdagingen te staan, maar God is erbij en we genieten van de 

kinderen en God’s Liefdevolle boodschap.

hamburgers eten, spannende en sportieve 

spellen. De reacties van zowel de kinderen 

als de leiding waren erg positief. Als derde 

avond was er voor alle kinderen, ouders, 

geïnteresseerden een slotavond in Landvast. 

Carla Vis (poppentheater) verzorgde deze 

slotavond met een prachtige voorstelling: 

vol humor (voor de kinderen, maar ook voor 

de volwassenen) en een duidelijke, goede 

boodschap die zowel kinderen als ouders in 

het hart heeft geraakt.

 

Als we terugkijken op de VBW overheerst 

de dankbaarheid! Omdat er zoveel kinderen 

kwamen, omdat het zonder incidenten is 

verlopen, omdat we wéér genoeg vrijwilligers 

hadden, omdat het zo LEUK was, omdat we 

de vrijheid hadden om over God te vertellen.. 

Omdat God erbij was!

 

Ook financieel konden we rekenen op steun. 

Van verschillende bedrijven kregen we 

flinke korting of gratis producten/diensten. 

Ook de giftenbus werd goed gevonden en 

de collectezakken tijdens de kerkdienst 

Stuurgroep VBW 2018:

- Nelleke Overduin 

(voorzitter)

- Marijke van Waveren

- Marleen van Asperen

- Nelianne de Groot

- Gré de Kloe

- Marion Verweij

Uitgetreden:

- Ellen Streefkerk

Ingetreden:

- Niels Verschoor

- Deborah Vogel
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o Ook in 2018 heeft wijk Grote Kerk op ongeveer vier zondagen 

mogen meewerken aan de radio-uitzendingen via de lokale 

omroep Klokradio van Alblasserdam en de Molenwaard 

en daarnaast nog incidenteel op enkele bijzondere dagen 

zoals 2e Kerst- of Paasdag en bid- of dankdag. Eén van de 

pijlers van Klokradio is Kerkklokradio en deze vervult (via 

de Samenkerkende Kerken) haar wekelijkse uitzending. 

Met inmiddels dertien kerkelijke gemeenten uit de regio 

wordt een rooster gedraaid. Op zondagmorgen wordt live 

de kerkdienst uitgezonden, aangevuld met vooraf een half 

uur non-stop muziek. Na de dienst is er nog een half uur 

geestelijke muziek met afwisselend gedichten, om nog even 

in te haken op het thema rondom de preek. De uitzending 

‘s morgens is van 9.00 tot 11.30 uur. Op zondagavond 

wordt van 20.00 tot 22.00 uur een gevarieerd programma 

met geestelijke muziek gedraaid. Het eerste uur wordt 

door het team ingevuld en tijdens het tweede uur worden 

verzoeknummers van de luisteraars ten gehore gebracht. Dit 

alles wordt met veel enthousiasme gedaan door:

• Magda Scheer (presentatie en algemene ondersteuning)

• Harold Verloop (presentatie)

• Tanja Boom (algemene ondersteuning)

• Corine Verhaar (algemene ondersteuning)

• Maarten Baars (techniek en coördinator)

• Jacco Verhage (techniek)

• Martin Verhage (presentatie en techniek)

Verder wordt er iedere dertien weken een meditatie 

gehouden op woensdagavond. Deze wordt door diverse 

personen ingevuld.
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g In 2018 hebben we voor de vijfde keer de open lucht 

Kerstzangavond georganiseerd samen met muziekgroep 

EnJoy. 

 

EnJoy verzorgde de muziek en onder hun begeleiding 

zongen we mooie liederen met elkaar, klassieke en wat 

modernere. We werden welkom geheten, er was een korte 

overdenking en er werd een gedicht voorgelezen. De 

opkomst was ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar ondanks 

de enigszins harde wind.  

De avond voor volgend jaar is al gereserveerd.

 

Het was een fijne avond om zo met elkaar, gemeente, 

rand- en buitenkerkelijken, Kerst te vieren. De opkomst is 

mede te danken aan de uitnodigingen die zijn uitgedeeld 

door gemeenteleden, die zij hebben ontvangen vanuit de 

evangelisatiecommissie. Ook werden buurtbewoners middels 

een informatieve brief vertelt over de Kerstzangavond en 

tevens uitgenodigd om mee te zingen. De avond had een 

vrije in- en uitloop en sloot af rond 21.00 uur. Tot slot was er 

nog gelegenheid om warme chocomel met wat lekkers te 

nuttigen rond de vuurkorven. 

 

De ervaringen en meningen die we terugkregen waren allen 

positief en we hebben dit als EVC ook als een bijzonder 

gezegende actie ervaren en danken God ervoor. 
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In 2018 zijn er drie nieuwe spandoeken gemaakt. Eerst is er 

een spandoek gemaakt voor rond het paasfeest. Daarna werd 

er gedacht aan een spandoek voor Pinksteren. Maar omdat 

dit feest vooral voor buitenstaanders lastig uit te leggen is, is 

eerst gekozen voor een doek dat in de zomer-/vakantietijd 

zou kunnen hangen. Dit werd ook gelijk gekoppeld aan het 

thema van het havenfestival dit jaar. Daaruit is een doek 

gekomen met als vraag: Wat is jouw eindbestemming? 

Verder is er een paar weken voordat de VBW van start ging 

ook een doek opgehangen ter uitnodiging voor de VBW.
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De doelen 2019 – 2021 zijn opgenomen in het beleidsplan van 

de EVC. Dit plan is reeds gepresenteerd aan de kerkenraad. 

Voor 2019 is het onderstaande gedeelte uit het beleidsplan in 

dit jaarverslag opgenomen.

Uitgangspunt hierbij is, dat er zowel een beweging naar 

binnen (bezinning en gebed) als een beweging naar buiten 

(verkondiging) zal plaatsvinden. Kernwaarden van de EVC 

hierin zijn drie kernwoorden: verdiepen, verbinden en 

verrijken.

V E R D I E P E N

Een missionaire levenshouding vindt zijn wortels in Christus. 

Vanuit Hem is er ook oog voor de ander. Aan de ene kant 

willen we dat doen door bezinning op de kern van het 

Christelijk geloof. Aan de andere kant willen we ook kennis 

nemen van, en ons verdiepen in de leef- en denkwereld van 

de mensen om ons heen. 

V E R B I N D E N

Evangeliseren begint met de ontmoeting met elkaar, het 

leggen van contacten en vervolgens besluiten om samen 

dingen te doen. Concreet willen we dit vorm geven door 

het organiseren van activiteiten die gelegenheid geven tot 

ontmoeting en gesprek.

V E R R I J K E N

We willen als christelijke gemeente mensen om ons heen 

laten delen in de rijkdom van het leven met Christus. Ook in 

soms onverwachte en ongedachte momenten zijn we in staat 

om iets van die schat zichtbaar te maken. 

Actie Omschrijving Kernwoord Doelgroep 
Alphacursus* Kennismakingscursus christelijk 

geloof, (1x of 2x per jaar) 
Verbinden Volwassen rand- 

of 
buitenkerkelijken 

VakantieBijbel 
week* 

Kinderen ervaren deze week 
samen met leeftijdsgenoten dat 
Jezus ook voor hen is gekomen 

Verbinden Kinderen 4-12 
jaar en speciale 
tieneravonden 

Paasactie 
plantjesactie* 

D.m.v. een plantje huis aan huis 
het Paasevangelie bekend maken 
en contact opbouwen met de 
buurt 

Verbinden en 
Verrijken 

Buurtbewoners 
kerk 

Evangelisatie actie 
op het 
Havenfestival* 

Het Evangelie bekend maken bij 
de bezoekers van het 
Havenfestival 

Verbinden Havenfestival 
bezoekers 

Open lucht 
Kerstzangavond* 

Kerstevangelie op een 
laagdrempelige wijze bekend 
maken 

Verbinden en 
Verrijken 

Buurtbewoners 
en vrienden en 
familieleden 

Pinksteractie*  Pinksteren in zijn betekenis in 
Alblasserdam bekend maken 

Verbinden en 
verrijken  

Buurtbewoners 
kerk  

Column/artikel in 
Kerkplein* 

Gemeente missionair bewust 
maken. Het helpen beantwoorden 
van relevante vragen over een 
missionaire levenswijze 

Verdiepen Hele gemeente 

Prekenminiserie* Gemeente missionair bewust 
maken. 

Verdiepen Hele gemeente 

Periodieke folder 
met specifieke 
opdracht* 

Periodiek (gekoppeld aan 
miniserie) gemeente een folder 
uitreiken met concrete opdracht 
voor dat moment 

Verbinden en 
verdiepen 

Hele gemeente 

Focusscan 
Gemeente 

Onderzoek naar de status van de 
gemeente en de kansen op 
gebied van evangelisatie  

Verdiepen Hele gemeente 

Kerkwebsite en 
sociale media, 
kerkklokradio  

Hoe geven we het Evangelie door 
in de digitale wereld 

Verbinden Hele gemeente + 
met name 
jongeren 
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*=  vaste repeterende actie per jaar
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Financiële rapportage 31-12-2018 Evangelisatiecommissie Hervormde Gemeente wijk 1 Alblasserdam

Balans

Activa 31-12-2018 31-12-2017
Financiële vaste activa

Waarborgsommen 20 20

Vorderingen
Nog te ontvangen posten

Liquide Middelen 3.054 2.460

Totaal activa 3.074 2.480

Passiva
Reserves

Reserves 2.330 783
Saldo staat van baten en lasten in boekjaar -1.461 1.547

Vlottende passiva
Nog te betalen posten 2.205 150

Totaal passiva 3.074 2.480

Staat van baten en lasten over 2016

2018 2017
Baten

Ontvangen collecten voor EVC
Ontvangen collecten Diakonie (VBW) 1.032 1.153
Ontvangen bijdrage kerkbeheer 1.750 5.000
Ontvangen subsidies 900 900
Ontvangen giften (EVC) 20 40
Ontvangen giften (VBW) 266 363
Overige opbrengsten 0 200
Totaal baten 3.968 7.656

Lasten Budget 2018
Paas/kerstecho 257 503 #2
Alphacursus 121 600 232
Havenfestival 523 700 673
Toerustingsavonden kerk 200
Vakantiebijbelweek 3.535 3.500 3.437 #1
Kerstactie 204 350 341
Paasactie 369 400 715
Gastheer bij kelderverkoop 100 #3
Open Kerk 100 #3
Kerkwebsite en sociale media 200 #3
Mee-eetavonden 200 #3
Sportactiviteit/Workshop 200 #3
Divers evangelisatiemateriaal 55 0
Evangelisatie kerkgebouw 237 250 0

Contributies en abonnementen 10 10
Overige algemene kosten 45
Bankkosten 117 153
Totaal lasten 5.428 6.800 6.109

Saldo -1.460 1.547

Toelichting op jaarrekening 2018

Algemeen
De staan van baten en lasten van 2018 van de Evangelisatiecommisie laat een flink tekort zien.
Dit is echter een vertekend beeld. In de praktijk werkt het namelijk zo dat de penningmeester van de commissie een bijdrage
vraagt aan de administrateur van de kerkenraad als het bankrekeningsaldo richting het nulpunt gaat.
Gezien 2018 startte met een relatief hoog banksaldo en weinig schulden is het daarom
logisch dat de bijdragen dit jaar lager waren dan de lasten.
Wellicht zal dit in 2019 weer andersom zijn gezien we dit jaar starten met weliswaar een hoog banksaldo

Aan het einde van het jaar 2018 is de definitieve balans opgemaakt. Deze 

wordt in de onderstaande overzichten weergegeven.
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maar met nog veel schulden (te betalen posten).

#1 Vakantiebijbelweek
De kosten van de vakantiebijbelweek betreffen de volgende:

2018 2017
Huur gebouw 1.037 1.012
Materialen 397 343
Consumpties 662 425
Vergoeding derden 612 698
Drukwerk 368 313
Overige 460 646

3.535 3.437

Totale opbrengsten vakantiebijbelweek 2.198 2.416
Tekort Gefinancierd door algemene middelen EVC 1.337 1.021

3.535 3.437

#2 De paas en kerstecho waren niet begroot in het beleidsplan 2016-2018.
De toerustingsavonden waren wel begroot, maar hiervan is besloten om dit 
niet via de EVC uit te voeren om wel aan toerusting van de gemeente te werken is
de paasecho uitgedeeld om gemeenteleden te helpen om te evangeliseren
in hun omgeving.

#3 Deze acties zijn nog niet gerealiseerd
vanwege het bestaan van praktische bezwaren. 
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Ontvangen giften (EVC) 20 40
Ontvangen giften (VBW) 266 363
Overige opbrengsten 0 200
Totaal baten 3.968 7.656

Lasten Budget 2018
Paas/kerstecho 257 503 #2
Alphacursus 121 600 232
Havenfestival 523 700 673
Toerustingsavonden kerk 200
Vakantiebijbelweek 3.535 3.500 3.437 #1
Kerstactie 204 350 341
Paasactie 369 400 715
Gastheer bij kelderverkoop 100 #3
Open Kerk 100 #3
Kerkwebsite en sociale media 200 #3
Mee-eetavonden 200 #3
Sportactiviteit/Workshop 200 #3
Divers evangelisatiemateriaal 55 0
Evangelisatie kerkgebouw 237 250 0

Contributies en abonnementen 10 10
Overige algemene kosten 45
Bankkosten 117 153
Totaal lasten 5.428 6.800 6.109

Saldo -1.460 1.547

Toelichting op jaarrekening 2018

Algemeen
De staan van baten en lasten van 2018 van de Evangelisatiecommisie laat een flink tekort zien.
Dit is echter een vertekend beeld. In de praktijk werkt het namelijk zo dat de penningmeester van de commissie een bijdrage
vraagt aan de administrateur van de kerkenraad als het bankrekeningsaldo richting het nulpunt gaat.
Gezien 2018 startte met een relatief hoog banksaldo en weinig schulden is het daarom
logisch dat de bijdragen dit jaar lager waren dan de lasten.
Wellicht zal dit in 2019 weer andersom zijn gezien we dit jaar starten met weliswaar een hoog banksaldo


