Jaarverslag 2019
Jaarverslag Baptistengemeente Stadskanaal Noord – 2019

Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord is een enthousiaste en eigentijdse christelijke
gemeente voor jong en oud. Onze passie voor Jezus geeft ons een hart voor elkaar, voor
Stadskanaal en onze omgeving.
Elke zondag is er een kerkdienst die om 10:00 uur begint.
Wij willen graag een gemeente zijn voor jong en oud.
Op basis hiervan zijn onze kerkdiensten op een bepaalde manier neergezet.
Er is altijd koffie, thee en ranja na de diensten.
Muziek in de gemeente speelt een belangrijke rol. We worden begeleid door orgel, piano
of combo.
We zingen gezangen, opwekkingsliederen, Johannes de Heer- liederen, noemt u maar op,
samenzang maakt ons blij en het verbindt.
Op 13 maart 2019 hadden we onze voorjaars- gemeentevergadering:
In week 17 start de verbouwing van de achterzaal.
We gedenken broeders en zusters die ons in 2018 zijn ontvallen.
We nemen het besluit om de komende gemeentevergaderingen open te stellen voor leden
én vrienden. Ze mogen komen en meepraten, maar niet mee-stemmen.
In 2020 bestaat onze gemeente 175 jaar, er wordt een commissie gevormd die zich zal
bezig houden met het organiseren van de feestelijkheden rondom dit heuglijke feit.
Op 27 maart vervolgden we het vergaderen met onze gemeente, in onze eerste open
vergadering, waar zowel leden als vrienden welkom waren.
Op deze avond bespreken we vragen aangaande onze diensten en de invulling daarvan.
In z'n algemeenheid zijn er positieve reacties, met een paar aandachtspunten.
Op 21 november 2019 hadden we onze najaars- gemeentevergadering.
In deze vergadering kozen we nieuwe raadsleden.

We namen in deze vergadering afscheid van ons kostersechtpaar, dat onze gemeente 10
jaar lang gediend heeft.
We namen ook afscheid van onze kerkmeester, die dit zeker 20 jaar gedaan heeft, en
stelden een nieuwe aan.
De achterzaal is klaar. Alleen de stoelen moeten nog gestoffeerd worden. We kijken of ook
de stoelen van de kerkzaal meegenomen kunnen worden.
Qua financien mogen we niet klagen, we hebben een positief resultaat.
Helaas heeft het combo problemen met de bezetting; 2x per maand meewerken is niet
meer haalbaar. Per 2020 gaan we uit van 1x per maand.
Eind 2019 hebben wij een pastoraal werker aan kunnen stellen, zij zal het pastoraat en
Bijbelstudie, huisbezoeken e.d. voor haar rekening nemen.
Doordeweekse activiteiten:
· Maandag repetitie zangkoor
· Woensdagavond, per twee weken Bijbel-gespreksgroep
· Woensdag. 1 keer per maand de “Kring Delers” bij elkaar.
· Donderdag koffieochtend voor de buurt
· Vrijdag Combo repetitie (om de week)
Bijzondere diensten die we hebben gehad en ook weer hopen te hebben:
· Enkele Kinderdiensten
· Medewerking in diensten van verschillende bekende en iets minder bekende groepen,
koren en muzikanten.
· Zondagavondzang met medewerking van bekende solisten
· Startzondag
· Doopdienst
· Radiodienst
· Dienst in verzorgingstehuis
· Zendingsdienst
· Israël-dienst
· Johannes de Heer avonddienst
Andere activiteiten, zoals:
· Gemeenteverkiezingen (raad)
· Gemeentevergaderingen

· Raadsvergaderingen (zakelijke en pastorale raad). Ze vergaderen zowel gezamenlijk als
ook apart.
· Ouderenbezoek
· Verbouwing kerkzaal
· Kerk-proeverij, door de wijkraad georganiseerd
· Ons gemeenteblad “De schakel” kwam om de 1 à 2 maanden
· Het Kerstfeest gezamenlijk gevierd
· Rommelmarkt
· Oliebollenactie
Ondanks dat we een kleine gemeente zijn, of misschien wel juist daardoor, zien we naar
elkaar om, bemoedigen we elkaar en we voelen ons met elkaar verbonden.
Vol vertrouwen gaan we dan ook het jaar 2020 in.
“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand”

