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  Dichtbij Jezus, dichtbij mensen 
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Voorwoord: 

“Samen” God grootmaken, “samen” elkaar opbouwen en 

“samen” de grote opdracht leven. Dat is de kern van 

“samen” gemeente zijn 

Samen betekend ook dat je niet alleen bent en daarom 

zaken op elkaar afstemt.  Dat geeft ruimte voor iedereen.  

Voor je ligt het jaarplan 2019-2020. Een ieder die hier zijn / 

haar steentje heeft bijgedragen, hartelijk dank, Dit plan is de 

verwoording van de ideeën die er leven om het komende 

seizoen om te zetten in plannen en uitvoering 

Laat duidelijk zijn: We geloven dat Gods Geest ons leidt, 

inspireert en richting geeft aan plannen voor de gemeente, 

daarom 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 besluiten en handelen. (Ef 3:10) 

Ik wens je veel leesplezier en wijsheid.  

 

Zegen gewenst 

Namens de a.i. raad 

Jan Leggedoor. 
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Dan is geluk heel gewoon ! 
 

Soms lijkt het wel of de één voor het geluk is geboren en de 

ander uitsluitend tegenspoed ondervindt. De één lijkt het 

altijd voor de wind te gaan en voor de ander is het leven een 

grote worsteling.  

 

Misschien een schrale troost, maar als je je verdiept in 

mensen zul je zien dat er niet zoveel onderscheidt is. 

Iedereen heeft zorgen en iedereen heeft verdriet.   Ieder 

mens lijdt aan het leven,  zelfs zo erg dat we er aan 

overlijden. 

 

Maar stel je eens voor dat er een plaats is waar geen 

verdriet, geen pijn, geen zorgen, geen gemis, geen afwijzing, 

geen hiërarchie, geen egoïsme, geen mishandeling, geen 

handicap, geen belediging, geen gebondenheid, geen 

verslaving, geen ziekte, geen dood, geen bedrog, geen 

onrecht,  geen tekort, geen onvrede, geen jaloezie, geen 

zelfzucht, geen frustratie,  geen heimwee is 

 

Op die plek wil ik graag terechtkomen, daar wil ik wonen. 

Daar wil ik mij voor inzetten daar wil ik mijn best voor doen.  

 

Ja, die plek is er, het is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 

dat is waar we naartoe gaan. Die plek is ons in het 

vooruitzicht gesteld, het   “Koninkrijk van God” .  Daar is 

geluk heel gewoon !  
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En wat we ons vaak niet realiseren is dat het “nieuwe leven 

in dat nieuwe koninkrijk” al is begonnen. Wij zijn gekocht en 

betaald en apart gezet voor dat land. Dat heet geheiligd zijn.  

Alles is klaar. “Wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem die 

ons heeft vrijgekocht” Wat een geweldig status. Zo heeft 

God het bedoeld, zo heeft Hij het gewild.   

 

……..wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 

woont. (2 Petrus 3: 13 NBV)  

 

Wat in de NBV vertaald is met “waar gerechtigheid woont” is 

in de Bijbel in gewone taal vertaald met “Daar zal alleen nog 

maar gedaan worden wat God wil.”.  

En dat is jouw en mijn uitdaging voor dit leven nu “Gods wil 

doen”.  heel kort door de bocht,  “worden als Jezus” 

 

Als je dat begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte 

geluk leren kennen. ( Joh.13:17 BGT)  

 

Niets staat geluk meer in de weg: ………….toch ?! 

 

Als je  gaat onderzoeken wat echt geluk in de weg staat zul je 

zien dat het niet Gods tekortkoming is, Hij heeft zijn deel 

gedaan, “het Koninkrijk”  is klaar. Je zult ook ontdekken  dat 

jij goed genoeg bent om aan Zijn Koninkrijk deel te nemen. 

Daarover ook geen twijfel.  

 



 definitief  concept                       juni 2019     

5  

 

 

Als God alles klaar heeft, en wij goed genoeg zijn, dan staat 

er blijkbaar  iets tussen jou (mij) en God in.  

 

Verdriet en zorgen, kunnen grote hindernissen zijn, maar ook 

drukte, passiviteit, onkunde , welvaart en schijnvreugde. 

 

Lees maar eens wat Jezus ons verteld in Mattheus 13: 18-23 

‘Luister goed naar de betekenis van het voorbeeld van de 

boer die zaait.  

 

Sommige mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die 

mensen hebben het nieuws over Gods nieuwe wereld wel 

gehoord, maar ze begrijpen het niet. Dan komt de duivel en 

hij steelt het bij hen weg. Die mensen zijn het nieuws snel 

vergeten. 

 

Andere mensen lijken op het zaad dat valt op harde grond 

vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het nieuws horen. 

Maar dat duurt niet lang. Ze houden het niet vol om te 

geloven. Als ze in moeilijkheden komen door hun geloof, 

dan geven ze het meteen weer op. 

 

Weer anderen lijken op het zaad dat tussen het onkruid 

valt. Die mensen hebben het nieuws gehoord, maar ze doen 

er niets mee. Want ze maken zich zorgen over de dagelijkse 

dingen. Ze willen rijk worden. Dat vinden ze belangrijker. 
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Maar er zijn ook mensen die lijken op het zaad dat in goede 

grond valt. Dat zijn de mensen die het nieuws over God 

horen en het begrijpen. Zij leven zoals God het wil. Zij lijken 

op het goede zaad, dat koren oplevert met wel honderd of 

zestig of dertig graankorrels.’ 

 

En dat is nu precies het thema voor het komende jaar: Gods 

wil doen ondanks de omstandigheden.  

 

 
     

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Het echte geluk is voor jullie. 

Want jullie zien en horen de geheimen van Gods nieuwe 

wereld. (Mattheus 13:16 BGT)  

 

 

 

 

 

 

 

Doe je mee ?  

 
 

De plannen voor het seizoen 2019=2020 zijn: 
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Diensten: 
De diensten hebben tot taak God grootmaken en Gods 

woord verkondigen. De ingrediënten van de diensten zijn. 

 

“feestvieren, Inspireren en Gereedmaken 

 

Het doel van de diensten is “mensen dichterbij Jezus en 

dichter bij de gemeente brengen”. We noemen dit ook wel 

“leven veranderde samenkomsten”.  

 

Ook in het nieuwe seizoen blijven we werken met thema’s 

welke per periode worden aangepast.  De thema’s staan 

vermeld  op de startpagina van onze website.  

 

Het muziekteam verlangt naar verdere ontwikkeling en zal 

daar aan blijven werken.  

 

Kinderwerk: 
Het kinderwerk in Jabes gaat het komende jaar op dezelfde 

voet verder 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.  
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Jeugd-en jongerenwerk: 

We zijn op zoek naar nieuwe vormen van jeugdwerk, 

Voorwaarde is dat deze vorm goed aansluit bij de 

belevingswereld van de jeugd.  

Zoals het ten tijde van het schrijven van dit jaarplan is  lijkt er 

volgende seizoen een nieuwe start van het jeugdwerk te 

komen.  We bidden voor de mensen welke met de 

voorbereiding bezig zijn.  

 

Kleine groepen, 

Kleine groepen, zoals groeigroepen, jeugdgroepen, mannen- 

en vrouwengroepen vormen de kern van de BGM Jabes. Dit 

is de plek waar “gemeente” wordt beleefd en mensen zich 

van hart tot hart kunnen treffen, dit is de plek waar we 

elkaar kunnen steunen en er voor elkaar zijn. Precies zoals 

ook de eerste gemeente het in de praktijk bracht.  

De kleine groepen van Jabes worden gebouwd op 4 pijlers, 

deze pijlers zijn:   echtheid, wederkerigheid , betrokkenheid 

en barmhartigheid 

We zijn op zoek naar Doelgericht onderwijsmateriaal voor 

zowel de groepen als voor de leiders.  

De Leiders Training LT 1 deze zal ook het komende seizoen 

weer worden gegeven.  
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Onderwijs: 

In onderwijs van BGM Jabes gaat het niet primair om 

“kennis” overdracht maar veel meer om discipelschap: Het 

onderwijs in Jabes is bedoeld om  christenen te helpen om 

meer op Jezus te gaan lijken en te leren wat Jezus belangrijk 

vind. 

BODEM programma  4 basisstappen in groei en toewijding. 

  

BODEM 1.0  de lidmaatschapscursus,  toewijden aan Jezus 

en aan de gemeente  

 

BODEM 2.0  voor groei: toewijden aan de goede gewoonten 

die nodig zijn om persoonlijk / geestelijk te kunnen groeien 

 

Ook wordt er nagedacht om een groepsgewijs Bijbel 

studieprogramma op te starten  

Meer info staat en komt op de website  

 

Leidersdag: 

Ondanks dat dit onderwerp nog moet worden uitgewerkt 

zoeken we naar de juiste wijze en inhoud om te komen tot 

een goede jaarlijks terugkerend evenement om mensen 

verder te helpen en te stimuleren leiding te geven in de 

gemeente. 

Meer daarover in de loop van het seizoen.  



 definitief  concept                       juni 2019     

10  

 

Contacten:  

Servicebureau: servicebureau@bgmjabes.nl 

algemeen meldpunt  Klaas van Klinken 

Ledenadministratie,  Klaas van Klinken 

Boekhouding  Harry Wilts 

Schoonmaak  Simon Mulder - Ria Koorn 

Buitenonderhoud vacature 

Multimedia  Christiaan van Klinken 

 

Taakvelden:  

Kinder en jeugdwerk   Suzan van Dijk 

Kleine groepen  Miranda van Drenth 

 

Pastoraat:  

Algemeen  Abel van Dijken 

Ouderpastoraat Fre Riepma 

Crisispastoraat Fre Riepma /   06- 41 260 260 

 

Celebrate Recovery (CR)  (zie website)  

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. 

 

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.  
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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 Profe-

ten 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) 

 

Dan is geluk heel gewoon !  
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Publicatie begroting 

 

 

Inkomsten  

 

Bijdragen leden          36.000,00 

Collecten   Diensten     13.000,00 

kerst               3.000,00 

Pasen                2.000,00 

zomer                   2.500,00 

Giften en overige inkomsten        3.000,00 

          

totaal                 59.500,00  

 

uitgaven  

  

rente aflossing*             24.500,00 

energie                                          11.500,00 

catering                                            2.000,00 

verzekeringen.                                  2.200,00 

service bureau                                            1.000,00 

diversen                                            2.500,00 

sprekers                                            7.000.00 

taakvelden                                            2.000,00 

onderhoud gebouw en terrein        3.000,00 

hulpverlening          2.000,00 

reserve          1.800,00 

 

                           totaal      59.500,00 
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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)  

Hibiscustraat 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) 

 

 

http://www.bgmjabes.nl/

