Jaarverslag Baptisten Gemeente Sneek
Het jaar 2017 ligt al weer achter ons en voor u ligt een terugblik op dit bewogen jaar. In
2017 waren er twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Hoving en Teake
Dijkstra. Vanuit het bestuur is een voorstel aan de gemeente gedaan om het aantal
bestuursleden in te krimpen en deze vacatures niet in te vullen. Hiermee is ingestemd voor
een proefperiode van een jaar.
Er waren ook twee bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Dorien Lemstra en Barbara
Sijpersma (secretaris) hebben zich beide herkiesbaar gesteld en zijn weer voor een periode
van drie jaar herkozen.
De samenstelling van het bestuur per maart 2017 was:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: br. Dries Mulder
: zr. Dorien Lemstra-ten Brink
: zr. Barbara Sijpersma-van der Meer
: br. Albert Bootsma
: br. Wouter Bandstra (voorganger)
: br. Geert Bartsma
: zr. Dorien Lemstra-ten Brink
: br. Fedde Rienstra (pastoraat)
: zr. Hieky Zimmermann-Hoekstra
: vacature

In verband met het vertrek van ds. Hijme Tieleman is er een vacature ontstaan binnen het
bestuur die moet worden ingevuld.
Het bestuur vergaderde in 2017 zeventien keer, waarvan één keer samen met het pastorale
team. Zoals ieder jaar wordt voor de duur van een jaar, een vicevoorzitter gekozen. In deze
functie werd Dorien Lemstra benoemd.
Onze penningmeester werd ook dit jaar bijgestaan door zr. Netty van Brug-Tange. De
secretaris werd weer bijgestaan door de zusters van het gemeentebureau: zr. Elly BoonstraCouperus, zr. Boukje van Duinen-Laagland en zr. Susan Roskam-Mulder.
Daarnaast heeft zr. Siegerlien Rienstra-van de Werf de jaarverslagen verzameld en
gebundeld. Tevens heeft zij een aantal malen Susan Roskam vervangen als notulist tijdens
een bestuurs- of een gemeentevergadering.
Met ingang van oktober van dit jaar heeft Susan Roskam de pen om de
bestuursvergaderingen te notuleren neergelegd. Zr. Maaike Efdé heeft haar taak
overgenomen.
Waar het bestuur zich elke maand zoal mee bezig heeft gehouden, heeft u in grote lijnen
kunnen lezen in de maandelijkse bestuurlijke pennenstreken in Ons Forum.
In 2017 zijn er vier gemeentevergaderingen, 3 gemeenteavonden en 2 thema avonden
gehouden. Er is onderscheid tussen een gemeentevergadering en een gemeenteavond. Op
gemeenteavonden is iedereen welkom die bij de gemeente betrokken is: leden en vrienden,

jong en oud. Daar wordt informatie uitgewisseld en gaan we met elkaar in gesprek. Op
gemeentevergaderingen – waar alleen de leden van de gemeente aanwezig zijn – gebeurt
dat natuurlijk ook, maar daar kunnen door middel van stemmingen ook besluiten genomen
worden.
Eind 2016 heeft ds. Hijme Tieleman aangegeven om per 1 maart 2017 te stoppen als
voorganger van onze gemeente. Op zijn eigen verzoek hebben wij tijdens de jaarvergadering
van 16 maart 2017 afscheid van hem genomen.
Voor de periode van ruim een half jaar heeft ons jeugdwerk ondersteuning gehad van de
jeugdwerker uit de Vrije Baptistengemeente De Bethel in Drachten. Margreet Feitsma heeft
de knelpunten binnen het jeugdwerk in kaart gebracht en hiervoor een advies geschreven
waar de jeugdwerkers mee aan de slag gaan.
Traditie getrouw werd er in de maand mei weer een prekenserie gehouden met als thema
“mei maand film maand”. Dit keer was het een ‘kleintje filmmaand’ dat wil zeggen dat er
twee zondagen een film centraal stond.
Op missionair gebied werden er door onze gemeente weer een aantal activiteiten
georganiseerd. Wekelijks is het ‘buurthuis’ open. Daarnaast werd in juli de jaarlijkse Family
Fun Day gehouden met aansluitend een barbecue. Zijn we als gemeente twee maal
aangehaakt bij de burendag in Lemmerweg Oost, is er een kinderbingo voor de buurt
georganiseerd en werden er kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de
rug konden gebruiken.
In juni heeft er een bijzondere doopdienst plaats gevonden. Nu is elke doopdienst bijzonder
maar het bijzondere aan deze doopdienst was dat de doop niet plaatsvond in het doopvond
in ons gebouw maar buiten in de ‘boategoat’, het water dat voor ons kerkgebouw langs
loopt.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal jongeren uit onze gemeente in de zomervakantie op pad
geweest. Met World Servants, Operatie Mobilisatie, Yoy Kinderkamp en Kaleb kinderkamp
zijn zij aan het werk geweest in Gods wijngaard. Tijdens de samenkomst van zondag 25 juni
werden de jongeren uitgezwaaid.
In juli heeft het kinderkoor Watotoo een swingend concert in onze gemeente gegeven.
Na de zomervakantie zijn er een drietal gemeenteavonden gehouden over de visie. Jammer
genoeg viel de opkomst enigszins tegen. De invulling van de avonden daarentegen waren erg
zinvol en verrassend. De uitkomst van deze avonden zullen in 2018 verder uitgewerkt
worden.
Naar aanleiding van het vertrek van onze 2 e voorganger Hijme Tieleman is besloten om op
zoek te gaan naar een betaalde pastoraalwerker. Voor de zomervakantie is een
sollicitatiecommissie ingesteld en is er een vacature geplaatst waarvan medio september de
sluitingsdatum was. Inmiddels heeft de sollicitatiecommissie diverse gesprekken gehad met
een aantal sollicitanten. En we hopen en bidden dat we in 2018 een betaalde
pastoraalwerker mogen aannemen.

In dit jaar is Compascuum Sneek opgericht. Compascuum Sneek is een christelijk
gemeenschappelijk studiecentrum met als doel om vanuit de plaatselijke gemeenten en
kerken cursussen en seminars te geven vanuit een voluit bijbels perspectief. Zeven kerken
uit Sneek, waaronder onze gemeente, doen mee in het Compascuum. De cursussen worden
om de 14 dagen gegeven in ons eigen kerkgebouw. Het cursus aanbod kunt u vinden op
www.compascuum.com.
Tweeduizendzeventien, een jaar waar we als gemeente dankbaar op mogen terugkijken en
we onze zegeningen mogen tellen.
Barbara Sijpersma,
secretaris

