Jaarplan 2018-2019

Groei in geloof!
Geloof in groei!

Dichtbij Jezus, dichtbij mensen

definitief concept mei 2018

Voorwoord
Steeds meer realiseren we ons dat het een enorm voorrecht
is om samen gemeente te zijn. Samen God grootmaken,
samen elkaar opbouwen en samen de grote opdracht leven.
Samen betekent ook dat je afspreekt wat je doet en laat, dat
je elkaar aanvult en niet in de weg loopt. Vandaar eens per
jaar een vooruitblik.
Voor je ligt het jaarplan 2018-2019. Een ieder die hier zijn of
haar steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk dank. Dit plan
geeft woorden aan de ideeën die er leven om het komende
seizoen om te zetten in plannen en uitvoering
Ondanks dat we geloven dat Gods Geest leidt, inspireert en
richting geeft aan plannen voor de gemeente, is dit plan niet
in beton gegoten. Wij blijven zoeken naar de leiding van de
Heilige Geest en blijven elkaar bevragen naar visie, missie en
doel, zodat we in “wijsheid” kunnen handelen. (Efeziërs 3:10)
Ik wens je veel leesplezier.
Zegen gewenst
namens de a.i. raad
Jan Leggedoor
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Inleiding
Wij geloven dat door een grote toewijding aan het “grote
gebod” en de “grote opdracht” er (als vanzelf) een grote
gemeente ontstaat.
Het grote gebod:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel,
en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet
uw naaste liefhebben als uzelf. Alles in de Wet en in de
Profeten hangt af van deze twee geboden.’(Matt. 22 -37-40
GN)
De grote opdracht:
‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.’ (Matt. 28:18-20 NBG)
De grote gemeente:
Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag
sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. Ze wijdden
zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan
de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het
gebed. … De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds
meer mensen werden gered. (Handelingen 2:41-47 WB)
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Alles begint met toewijding, zelfs groei:
God loven en prijzen, met elkaar
Reageren naar elkaar, zorgdragen voor elkaar
Oefenen over Jezus te vertellen en gasten uitnodigen
Eenheid vormen met andere christenen
Inzicht krijgen in de Bijbelse waarheden
Groeien en toewijden zijn twee woorden die bij elkaar horen.
Je kunt niet groeien zonder toewijden en het gevolg van
toewijden is groei,
Groeien betekent ook dat er nieuwe uitdagingen komen, er
is geen groei zonder groeipijn, er is geen blijdschap zonder
frustratie. Er is geen overwinning zonder strijd.
Voor groei is er één voorwaarde: gezondheid
gezonde dingen groeien → groeiende dingen veranderen →
veranderingen geven uitdagingen → uitdagingen vragen
vertrouwen → vertrouwen geeft gehoorzaamheid →
gehoorzaamheid
maakt
gezond
→
gezonde
dingen…………………..
Een gezonde gemeente heeft het grote gebod en de grote
opdracht gebalanceerd geïmplementeerd.
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Plannen voor seizoen 2018-2019
Diensten
De diensten hebben tot doel God grootmaken en Gods
woord verkondigen. De ingrediënten van de diensten zijn
“feestvieren, Inspireren en gereedmaken”. Ook in het
nieuwe seizoen blijven we werken met thema’s welke per
periode door onze voorgangers worden bepaald.. Het
actuele en komende thema staan vermeld op de startpagina
van onze website.
Het muziekteam verlangt naar uitbreiding en zal daar aan
blijven werken.
Taakveldleider: Joyce Wubs
Kinderwerk
Het kinderwerk in Jabes gaat het komende jaar op dezelfde
voet door en maakt gebruik van de programma’s van “Doe
maar”.
Het tekort aan kinderwerkers is een punt van zorg. Het
kinderwerk blijft werken aan ontwikkeling en nieuwe
werkers.
Uitgebreide informatie vind u op de website.
Taakveldleider: Suzan van Dijk
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Jeugdwerk
We zijn op zoek naar nieuwe vormen van jeugdwerk,
Voorwaarde is dat deze vorm goed aansluit bij de
belevingswereld van de jeugd in onze omgeving. Daarvoor
zijn we in gesprek met diverse partijen.
We zijn niet alleen op zoek naar nieuwe ideeën, maar ook en
vooral naar geïnspireerde visionaire jongerenwerkers.
Taakleider: Meemme Wever
Kleine groepen
Kleine groepen, zoals groeigroepen en vrouwencontact
vormen de kern van de BGM Jabes. Dit is de plek waar
mensen zich van hart tot hart kunnen treffen, dit is de plek
waar we elkaar kunnen steunen en er voor elkaar zijn.
De kleine groepen van Jabes worden gebouwd op 4 pijlers:
echtheid, wederkerigheid , betrokkenheid en barmhartigheid
We zijn actief op zoek naar DG onderwijsmateriaal voor
zowel de groepen als voor de leiders.
De standaardtraining voor leiders is LT 1 deze zal ook het
komende seizoen weer worden gegeven. Het komende
seizoen wordt ook LT 2 voor het eerst gegeven
Taakveldleider: Miranda van Drenth
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Onderwijs
Bij onderwijs in BGM Jabes gaat het om discipelschap:
christenen helpen om meer op Jezus te gaan lijken en te
leren wat Jezus belangrijk vindt.
“Bij God op de koffie met wat lekkers erbij”
Onder deze titel gaat ons voorgangersteam 4 tot 6
doordeweekse diensten/studiebijeenkomsten organiseren.
Het doel van deze bijeenkomsten is meer leren van de liefde
van Jezus en de grootheid van God. De planning en thema’s
volgen
Taakleider: Harry Brouwer

‘Structuur geven aan de gemeente’
Onder deze titel gaan we een studiedag organiseren voor
alle belangstellenden en betrokkenen. Wat kunnen wij doen
om het organisme dat we gemeente noemen in stand te
houden zodat de Heilige Geest alle ruimte krijgt en God de
gemeente kan beschermen en laten groeien.
BODEM programma
Jabes’ 4 basisstappen in persoonlijke groei en toewijding.
BODEM 1.0 lidmaatschapscursus: toewijden aan Jezus en aan
de gemeente
BODEM 2.0 voor groei: toewijden aan de goede gewoonten
om persoonlijk te kunnen groeien
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BODEM 1.0 zal komend seizoen enkele keren worden
gehouden, BODEM 2.0 in voorjaar 2019. Bodem 3.0 en 4.0
volgen de jaren hierna. Meer info staat op de website
Taakleider: Jan Leggedoor
Ondersteunende activiteiten
Servicebureau
Ledenadministratie
Financiële administratie
Schoonmaak
Buitenonderhoud
Multimedia

Klaas van Klinken
Harry Wilts
Simon Mulder - Ria Koorn
vacature
Christiaan van Klinken

Celebrate Recovery (CR)
CR, een pastoraal discipelschapsprogramma, staat in de start
blokken. We zoeken naar een juist moment om deze
activiteit, eventueel in aangepaste vorm, weer op te starten.
Voor meer informatie, zie de website
Taakleider: Abel van Dijken
Raad
De raad zal buiten het uitvoeren van de taken die er nu
liggen de nodige voorbereidingen treffen om als gemeente
de omslag van ad-interim naar statutaire raad te maken.
Taakleider: Dirfien Leggedoor
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Publicatie begroting 2018-2019
Uitgaven
Hypotheek rente + aflossing
Gas, licht en water
Inkoop catering + hygiëne
Telefoon, internet, postbus
Lidmaatschap ABC + Connect Grow
Sprekers
Belasting en verzekering
Diversen
Onderhoud gebouw en terrein
Reservering groot onderhoud
Taakvelden (inclusief pastoraat)
Compassion kindje
Hulpverlening

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.628
11.568
1.560
956
1.225
7.300
1.802
1.012
2.880
4.750
3.220
396
1.000

Inkomsten
Vaste bijdragen
Collecten
Paascollecte
Zomercollecte
Kerstcollecte en kerstpakketten
Collecte kinderkavel
Eenmalige baten (o.a. verhuur gebouw)

€
€
€
€
€
€
€

33.000
11.400
1.250
2.250
3.000
240
220

Totale uitgaven
Totale inkomsten
Verwacht resultaat

€
€
€

51.297
51.360
63
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is er om
Gods aanwezigheid te vieren.
Gods liefde te demonstreren.
Gods woord te communiceren.
Gods kinderen op te nemen.
Gods volk te leren
BGM Jabes

(Baptisten Gemeente Jabes Musselkanaal)

Hibiscusstraat 1
9581 VD Musselkanaal
Postbus 11
9580 AA Musselkanaal
Telefoon 0599- 41 60 52
e-mail info@bgmjabes.nl
website: www.bgmjabes.nl
terugbel: via de website / contact
pastoraat: 06- 41 260 260 (en crisis telefoon 24/7)
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