Jaarverslag Baptisten Gemeente Sneek
In 2016 waren er drie bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: Leo Yntema als
voorzitter, Sipke Dijk en Reny Tinga. Reny vervult een dubbelrol: zij is aan het bestuur
toegevoegd vanuit het pastoraat en draait dus ook mee in het pastorale team.
Dries Mulder heeft de voorzittershamer van Leo overgenomen. Geert Bartsma is in het
bestuur gekozen en Fedde Rienstra heeft de taak c.q. dubbelrol van Reny overgenomen.
Johan Hoogland was aftredend en herkiesbaar. Hij werd opnieuw gekozen voor een
periode van drie jaar. Voor de zomervakantie heeft Johan zijn functie om privé redenen
neergelegd.
De samenstelling van het bestuur per maart 2016 was:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

:
:
:
:
:

br. Dries Mulder
br. Teake Dijkstra
zr. Barbara Sijpersma-van der Meer
br. Albert Bootsma
br. Wouter Bandstra (voorganger)
br. Geert Bartsma
br. Johan Hoogland (vacant vanaf juni 2016)
br. Marcel Hoving
zr. Dorien Lemstra-ten Brink
br. Fedde Rienstra (pastoraat)
br. Hijme Tieleman (voorganger)
zr. Hieky Zimmermann-Hoekstra

Het bestuur vergaderde in 2016 dertien keer, waarvan één keer samen met het pastorale
team. Elk jaar wordt, voor de duur van een jaar, een vice-voorzitter gekozen. In deze
functie werd Teake Dijkstra benoemd.
In april 2016 is op verzoek van de voorgangers een Dagelijks Bestuur (DB) ingesteld. Dit
DB wordt bemand door de voorzitter, secretaris en de penningmeester en de beide
voorgangers. In verband met de sabbatical van de penningmeester is de vicevoorzitter
tijdelijk aangeschoven.
De penningmeester werd het afgelopen jaar bijgestaan door zr. Netty van der BrugTange die de boekhouding verzorgde. In de periode van eind april tot eind augustus heeft
br. Focco van Brug tijdelijk de taken van de penningmeester overgenomen in verband
met zijn sabbatical. De secretaris van de gemeente werd ook dit jaar weer bijgestaan
door de zusters van het gemeentebureau zr. Elly Boonstra-Couperus,
zr. Boukje van Duinen-Laagland en zr. Susan Roskam-Mulder.
Het afgelopen jaar heeft zr. Siegerlien Rienstra–van der Werf de jaarverslagen weer
verzameld en gebundeld, daarnaast heeft zij Susan Roskam een paar keer vervangen als
notulist tijdens de bestuursvergaderingen/ gemeentevergaderingen.
Waar het bestuur zich elke maand mee bezig heeft gehouden, heeft u in grote lijnen
kunnen lezen in de maandelijkse bestuurlijke pennenstreken in Ons Forum. Binnen het
bestuur is halverwege het jaar opnieuw gekeken naar de portefeuilleverdeling. Door een
herverdeling van taken heeft het bestuur geconcludeerd dat het aantal bestuursleden zou
kunnen worden ingekrompen. Dit voorstel is aan de leden van de gemeente voorgelegd
tijdens de gemeentevergadering van 10 november 2016. Voor een proefperiode van 1
jaar zal het bestuur per maart 2017 worden ingekrompen van 12 naar 9 bestuursleden.
Dit wordt gedaan door het niet invullen van ontstane vacatures tijdens de verkiezingen
van 2017.

In 2016 zijn een drietal gemeentevergaderingen gehouden:




22 maart
jaarvergadering
26 april
in verband met de Algemene Vergadering (AV) in Arnhem
10 november in verband met de Algemene Vergadering (AV) in Ede en het
voorstel inkrimping bestuur

Ook zijn er in 2016 een tweetal thema avonden gehouden. In september is een thema
avond gehouden over het thema ’social media’ en in oktober is een avond gehouden over
het boek Jesaja.
In januari heeft de ‘Week van het gebed’ plaats gevonden in ons kerkgebouw. De
landelijke Week van Gebed wordt in Sneek georganiseerd door het Gebedsplatform
Sneek en het Sneker Voorgangersforum en vindt elk jaar plaats in een andere gemeente.
CBS De Vuurvlinder heeft in maart in ons gebouw de samenkomst ‘kerk-school en gezin’
gevierd. In verband hiermee hebben wij deze zondag onze samenkomst een uur
verschoven. Aan het einde van het jaar heeft De Vuurvlinder een tweetal kerstvieringen
in ons gebouw gehouden. Een mooie missionaire samenwerking tussen deze basisschool
en onze gemeente.
In het begin van dit jaar is binnen onze gemeente een proefcursus van de Marriage
Course gehouden voor de leden van het pastorale team en het bestuur. Onder leiding
van ds. Hijme Tieleman, zijn vrouw Bea en Syb en Margriet van der Zwaag is deze cursus
gehouden in het restaurant Lekker-nij van het Bogerman college. Deze cursus start net
als de Alpha cursus met een maaltijd. Alleen wordt bij de Marriage Course de maaltijd
niet in groepsverband genuttigd, maar als echtpaar. De hele cursus is één op één gericht
en geen groepsgebeuren. In 2017 zal deze cursus binnen onze gemeente worden
uitgezet.
In april is in onze gemeente op dinsdagmiddag het buurthuis gestart. Deze middag is
bedoeld voor iedereen die zin heeft in een praatje, samen handwerken, een spelletje
doen of een nieuw boek in de evangelische bibliotheek wil halen.
Daarnaast is er ook nog een nieuwe jeugdgroep van start gegaan. Al jarenlang is in onze
gemeente een jongensclub en sinds 2016 hebben we een heuse meidenclub. De
meidenclub is voor meiden die in groep 4 t/m 6 zitten van de basisschool (leeftijd 6/7 tot
9/10 jaar).
Twee prachtige nieuwe initiatieven in onze gemeente.
Op woensdagavond 20april is er een themadienst georganiseerd. Het thema was ‘lopen
over water’. Tijdens deze samenkomst werd er medewerking verleend door gospelkoor
Signalen uit Sneek.
In juni is door een aantal jeugdige muzikanten in onze gemeente de jeugddienst ‘Let it
be known’ georganiseerd voor de jeugd van Sneek en omgeving. Het is een prachtige
avond geweest.
In juli is de jaarlijkse Family Fun Day georganiseerd. Het was een prachtige dag waar
weer van alles te doen was in ons gebouw en op het terrein. De dag werd afgesloten met
een gezellige barbecue. Helaas is deze vanwege de regen aan het einde van de middag
binnen gehouden.
Op zondag 17 juli hebben wij in de samenkomst de 13 jongeren uit onze gemeente die
met World Servants op project gingen naar Zimbabwe, uitgezwaaid. Tijdens deze dienst

is ook Lisette Holm uitgezwaaid. Zij is met de organisatie Operatie Mobilisatie op pad
geweest naar Hongarije.
Dit jaar zijn er een 3-tal prekenseries gehouden. In het begin van het jaar zijn we 3 keer
op reis geweest met Paulus: als christen van start, als christen leven en als christen
sterven.
In de maand mei was het weer ‘meimaand filmmaand’. Fragmenten uit de films ‘Saving
Privat Ryan’, ’Home Alone’, ‘Chariots of Fire’ en ‘Intouchables’ leenden zich voor
prachtige overdenkingen.
Aan het einde van het jaar is er nog een prekenserie geweest over de ‘kracht van de
klacht’. Drie samenkomsten over klagen, waarbij een heuse klaagmuur in de kerkzaal
was gebouwd.
Medio november heeft ds. Hijme Tieleman aangegeven om per 1 maart 2017 als
voorganger in onze gemeente te stoppen. Vanwege zijn drukke werkzaamheden als
leerkracht lukt het hem niet meer om dit met zijn werkzaamheden als voorganger te
combineren. Als bestuur zijn we met de voorgangers in gesprek om te bekijken hoe we
de vacante uren na 1 maart kunnen invullen.
Aan het einde van het jaar is er weer een kerstpakkettenaktie op touw gezet. Dit jaar zijn
er uiteindelijk 50 pakketten bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug konden
gebruiken. Prachtig dat wij dit als gemeente mogen doen.
Met 2017 in het vizier zullen we zien wat onze Heer dit jaar op ons pad zal brengen.

Barbara Sijpersma
secretaris

