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Ook in 2014 mogen we weer dankbaar terugkijken, in alle vrijheid mochten we de
zondagse erediensten vieren. We mochten ervaren dat God altijd in ons midden is
met zijn Heilige Geest. In deze diensten hebben we Gods woord gehoord waardoor
we gesterkt en bemoedigd werden.
We hebben afscheid genomen van ds. Bijman i.v.m. emeritaat. We zijn God
dankbaar dat ds. Bijman de kracht en gezondheid mocht ontvangen om in onze
gemeente werkzaam te zijn. Samen met Ds. Bijman en zijn vrouw mochten wij zijn 40
jaar ambtsjubileum gedenken. Op vrijdag 31 oktober is er voor ds. Bijman en zijn
vrouw een afscheidsavond georganiseerd. Deze avond was er een koud buffet en
een bonte avond door alle geledingen van de kerk. Dit was een gezellige en leuke
avond. Dank aan de commissie die dit georganiseerd had.
Op zondag 9 november was de afscheidsdienst met, de kinderen en kleinkinderen
van de fam. Bijman, genodigden en vele gemeenteleden.
Door het afscheid van ds. Bijman is onze gemeente vacant geworden. Door br. Han
Moerland en br. Henk Ringelberg is veel voorbereidend werk gedaan m.b.t. de
mogelijkheden binnen de PKN voor het beroepen van een nieuwe predikant. Met
name of er een mogelijkheid was om een predikant te beroepen voor 100%. Door
toezegging van de gemeenteleden voor extra geldelijke bijdrage is er door de PKN
toestemming verleend om een predikant te beroepen voor 100%. De kerkenraad is
dankbaar dat dit door uw steun mede mogelijk is gemaakt.
Er is een beroepingscommissie geïnstalleerd, Wij wensen hen veel wijsheid en Gods
nabijheid toe bij het vinden van een nieuwe predikant.
Er zijn huisbezoeken gedaan door de wijkouderlingen, het thema voor de
huisbezoeken is “Betrokkenheid”. Hoe bent u als gemeentelid betrokken bij de kerk.
Wat is uw antwoord als er een beroep op uw bijdrage gedaan wordt om mee te
werken in bijvoorbeeld de evangelisatie, zendings, liturgiecommissie of het
jeugdwerk? Wilt u tijd vrijmaken om hierin ook God te dienen?
De diaconie heeft contact met de diaconieën van de andere kerken in Arnemuiden
en de gemeente Middelburg over de invulling van de zorgverlening. Er zijn bij het
Heilig Avondmaal collectes gehouden voor diverse doeleinden, waarvoor in de
kerkklok en in de dienst extra uitleg werd gegeven.
Catechisatie kon gegeven worden aan onze kinderen vanaf groep 7 door een
enthousiaste leiding. Belijdeniscatechisatie werd gegeven door ds. Bijman. Dankbaar
kijken we terug naar de dienst van zondag 20 april waarin 4 mensen belijdenis van
hun geloof hebben afgelegd. De kindernevendienst kon elke zondag plaatsvinden,
daarin wordt aan de kinderen op hun eigen niveau het evangelie verkondigd. en
werken aan projecten.
Zaterdag 24 september was het startzaterdag met een barbeque, zondag 25
september ‘s morgens startdienst en in de middagdienst bevestiging van nieuwe
ambtsdragers en afscheid van de scheidende ambtsdragers. Tot vreugde van de
kerkenraad is de kerkenraad voltallig, wat in tijd van vacant zijn zeer belangrijk is.

Ook de overige geledingen hebben weer hun steentje bijgedragen in de vorm van
evangelisatie, zending, lente en wintermarkt, beheerscommissie, ouderenmiddagen,
bijbelstudies, gebedssamenkomsten, jeugdclubs, het verzorgen van de Kerkklok,
organiseren van kinder- en jeugddiensten, paasontbijt enz.
Een woord van dank aan de fam Theune voor het werk voor de kerkelijke
administratie. We willen zr. Paulien Verburg bedanken voor haar inspanningen als
preekvoorziener, dit is best veel werk zeker om in een vacante periode elke zondag
een voorganger te vinden.
De communicatie-commissie is druk bezig met het verbeteren van de interne en
externe communicatie. Hier hoort u in de loop van de vergadering meer over.
De GGG kwam bij elkaar en is gestart met het doe-event, de bedoeling hiervan is om
als gemeente meer naar buiten te treden, bijvoorbeeld helpen kleding uitzoeken bij
de kledingbank, organiseren van een gezellige middag, ook voor niet
gemeenteleden. Vanavond zal iemand van Open Doors komen vertellen over het
werk van Open Doors, dit is ook in het kader van een doe-event.
We zijn God dankbaar voor de vele zegeningen die wij mochten ontvangen. In 2014
zijn er verschillende gemeenteleden ons ontvallen, wij denken aan hen en de
nabestaanden. Ook was er vreugde om nieuw leven. De Heilige Doop is éénmaal
bediend. Er zijn trouwdiensten geweest waarin jonge mensen Gods zegen vroegen
over hun huwelijk.
Er mocht Heilig Avondmaal gevierd worden.
Het gemiddelde kerkbezoek was ’s morgens 201 en ’s avonds 97. Het aantal
belijdende leden was eind december 2014: 297 en het aantal doopleden 204.
Voor 2015 mogen we ook ons als gemeente toevertrouwen aan God de Vader, hij zal
voor ons zorgen en geven wat nodig is. Hij zal voltooien wat Zijn hand eens begon.
We vragen Hem om zijn zegen op het werk dat gedaan wordt in onze gemeente.

