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   “Jij bent welkom” 
 
               Musselkanaal, juli 2020 
Jaarplan en begroting 2020-2021  
 
Broers zussen 
  

• Jaarthema: Jij bent welkom 

•  
“Het huisgezin van God is de gemeente van de levende God, de steunpilaar en 
grondslag van de waarheid “ deze woorden schreef Paulus zo’n 2000 jaar geleden in 
een brief aan zijn leerling Timotheüs, (1Tim 3:15 GNB)   
 
Als we denken dat Jabes Gods gemeente is, dat Jabes voor jou en mij de door God 
gegeven steunpilaar is dan zeggen we nogal wat.  
Dan is Jabes voor ons ook de grondslag voor de waarheid, dan is dat niet alleen 
waardevol en kostbaar, maar ook de goede reden om de gemeente te gebruiken voor 
de doelen waarvoor de gemeente is gemaakt. 
 
Het komende seizoen 2020-2021 willen we op zoek gaan naar het doel en het plan 
welke God voor Jabes heeft en dat willen we op de volgende wijze gaan doen. 
 
September t/m januari, iedere eerste en derde woensdagavond in de maand 

• De eerste woensdagavond van de maand komen we samen om te leren bidden. 
Dat klinkt misschien vreemd voor mensen die elke dag of week bidden voor van 
alles en nog wat, maar deze avonden willen we de nadruk leggen op de vraag; 
“hoe kan je bidden naar de wil van God?’ en welke vormen van bidden kunnen 
we toepassen en leren. Dit zijn prachtige uitdagingen om te groeien in onze 
relatie met God. 

• De derde woensdagavond van de maand is er bijbelstudie over het zoeken van 
Gods plan, hoe doe je dat, wat zegt de bijbel, wat zijn de wegen welke we hierin 
kunnen bewandelen? Wat zouden we doen als we de bijbel lezen alsof het voor 
de eerste keer is en wat ontdekken we dan over God en het plan voor deze 
wereld. 

 
Februari t/m 4 April 1e Paasdag,  

• Gemeente breed, 40 dagen project over het doel en het plan van onze Heer met 
Jabes.  ( diensten, kinder-, jeugdwerk en groeigroepen )  

 
Ons voorgangers gaan de studieavonden voorbereiden en verzorgen. Je hoort 
binnenkort meer.   
 
Groet en zegen 
Namens de raad 
Jan Leggedoor 
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• Begroting, 2020-2021  
 
 
 
 
 Inkomsten       
 Bijdrage leden    € 36.000  
 Collecten Diensten   € 13.000  
   Kerst    €   3.000  
   Pasen              €   2.000  
   Zomer              €   2.500  
 Giften + overige inkomsten  €   3.000  
       
 Totaal                          € 59.500  
       
 
Uitgaven       
 Rente + aflossing    € 16.564  
 Uitgestelde aflossing   €   7.384  
 Energie     € 13.172  
 Catering     €   1.800  
 Verzekeringen + belastingen  €   2.430  
 Service Bureau    €      822  
 Diversen     €      996  
 Contributies     €   1.491  
 Sprekers     €   6.480  
 Taakvelden     €   1.940  
 Onderhoud gebouwen en terrein  €   3.750  
 Hulpverlening    €   2.376  
 Reserve     €      295  
       
 Totaal                         € 59.500  
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