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Jaarverslag 2019 
In dit document wordt verslag gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2019 in 
Christengemeente De Rots op het gebied van Organisatie, Onderwijs, Zending en 
Evangelisatie en Gemeenschap. Dit jaarverslag is omwille van de privacywetgeving 
geanonimiseerd.  

Organisatie 
Leiderschap 
Omdat de voorzitter aan het begin van het kalenderjaar 2019 heeft aangegeven zich als 
oudste terug wil gaan trekken zijn we als OR op zoek gegaan naar nieuwe oudsten. Op 
woensdag 18 september heeft de ALV ingestemd met de benoeming van twee nieuwe 
oudsten. Zij zijn op 20 oktober ingezegend in de dienst.  

Zondag 29 December hebben we in de dienst aandacht besteed aan het afscheid van de 
vertrekkende oudste. We hebben hem en God gedankt voor de zegen die hem voor onze 
gemeente is geweest. 

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe coördinatoren ingezegend: 

- Facilitair 
- Muziekgroep 

Naast de twee-wekelijkse oudstenraad vergadering is ernaar gestreefd om elke 3 maanden 
bij elkaar te komen met coördinatoren. Deze bijeenkomsten verliepen vaak wat stroef en 
moeizaam. Besloten is deze bijeenkomsten te gebruiken als kick-off moment voor bijzondere 
diensten.  

Kerkgenootschap 
Op 29 januari heeft de OR een ontmoeting gehad met de regiocoördinator van de Alliantie 
van Baptisten en Camagemeenten (ABC). De OR zag het belang ervan in om in groter 
verband met andere gemeente op te trekken.  

Op 6 maart heeft deze regiocoördinator, tijdens een ALV een presentatie gegeven om de 
gemeente een indruk te geven wat de voordelen kunnen zijn van het toetreden tot dit 
genootschap.  

Op woensdag 18 september heeft de ALV instemt met het lidmaatschap. 

20 November hebben twee oudsten in Veenendaal de eerste ledenvergadering van de ABC 
bijgewoond waarbij zij een presentatie hebben gehouden over de Rots. De 
Ledenvergadering van de ABC heeft diezelfde avond voor toetreding gestemd.  

Onderwijs 
Prediking en studie 
Het primaire onderwijs geven we vorm door in de zondagse prediking op systematische wijze 
een Bijbelboek door te preken. Parallel daaraan wordt door verschillende leraren een reeks 
verdiepende studies op woensdagavond verzorgt.  



 

Jaarverslag 2019  Pagina 2 van 4 

Vanaf Januari zijn we begonnen met het thema Identiteit: “Wie denk je wel dat je bent?!”. In 
de prediking is de brief aan Efeze behandeld. Een externe bijbelleraar heeft een aantal 
studies verzorgt die hierop aansloten. 

Vanaf September zijn we begonnen met thema “Het Koninkrijk van God” waarbij we in de 
prediking  Handelingen 1-9 behandelen. Een externe bijbelleraar heeft een zestal 
verdiepende studies verzorgt over het Koninkrijk van God  door de hele Bijbel heen. Deze 
studies werden bezocht door ongeveer 20-30 mensen waarvan een aantal van buiten de 
gemeente. 

Fundamentenkring 
Speciaal voor de 18+ jeugdgroep is vanaf Oktober Fundamentenkring gegeven in Koop de 
Goede Hoop. Deze werd verzorgd door de jeugdleiding i.s.m. een oudste.  

Toerusting huiskringleiders 
Vanaf Januari 2019 tot Juni 2019 heeft het Evangelisch College een viertal avonden 
verzorgd om huiskringleiders toe te rusten voor hun bediening. De thema’s die aan bod zijn 
gekomen zijn achtereenvolgens pastoraat, groepsdynamica, gesprekstechniek en 
bijbelstudiemethoden. Deze studies waren primair bedoeld voor huiskringleiders maar 
werden ook gevolgd door mensen die op andere manieren leiding geven in de gemeente. 
Deelnemers waren unaniem enthousiast over deze avonden.   

Multimedia gebruik 
In oktober en november heeft Stichting No Apologies een oudertraining verzorgd de invloed 
van sociale media. Hierbij werd onder andere ingegaan op de invloed op het brein, de 
invloed van "blauw" licht en de invloed op de nachtrust. De avonden werden goed bezocht. 
 

Zondagschool 
Het schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met een kinderdienst verzorgd door Theater: “Je 
bent een parel.” Het thema was Woestijngeheimen. 

Omdat het erg lastig blijkt te zijn voldoende leiding te vinden voor de zondagschool is het 
aantal groepen teruggebracht van 4 naar 3 groepen.  

Zending en evangelisatie 
Na een taalstudie in Parijs van een half jaar, is een zendingsechtpaar uit onze gemeente 
samen met hun kinderen nog korte tijd in Nederland verbleven. 11 Augustus waren zij voor 
het laatst in de dienst. Dezelfde week zijn zij vertrokken naar Senegal. 

Vanaf Mei tot begin Augustus is onze zendelinge uit Malie op verlof geweest in Nederland en 
verbleef gedurende die tijd bij een gezin in Sommelsdijk. 

De Kerstdienst, bedoelt om rand- en buitenkerkelijken met het evangelie te bereiken, is dit 
jaar, net als voorgaand jaar, gehouden in de Staver met facilitaire ondersteuning van de 
Lachaï Roï. De opkomst was opnieuw hoog. 
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Gemeenschap 
Doopdienst 
Op 22 september hebben we met elkaar een doopdienst mogen houden waarbij 9 mensen 
hun getuigenis hebben gegeven, hun oude leven hebben begraven en met Christus zijn 
opgestaan in een nieuw leven.  

Gemeenteweekend  
Van 27-29 September hebben met elkaar het gemeenteweekend mogen houden op 
Camping Elizabethhoeve. Dit weekend gold als aftrap van het nieuwe gemeentethema (Het 
koninkrijk van God) en als aftrap van de themakringen. De oudsten hebben elk een lezing 
voor hun rekening genomen. Vanwege het uitermate slechte weer kon er helaas niet 
gekampeerd worden. 

Mannenweekend 
Twee mannen uit de gemeente hebben het initiatief genomen om een mannenweekend te 
organiseren. Dit werd gehouden van donderdag 9 tot zaterdag 11 mei in Kranenburg-
Nütterden, Duitsland. De deelname en het enthousiasme was groot en zeker voor herhaling 
vatbaar.   

Jeugdweekend 
Van vrijdag 13 september tot zondag 15 september heeft een ontmoetingsweekend voor 
tieners (vanaf 12 jaar), voor jeugd en voor jongvolwassenen plaatsgevonden in Noordwelle. 

Discipelschap 
De afgelopen twee jaar zijn diverse thema´s de revue gepasseerd. 

- `Ritme van de Rabbi´ als oproep om Jezus na te volgen.  
- ‘Vriendschap’ als oproep om elkaar bij Jezus te brengen en te houden,  
- ‘Gastvrijheid’ als oproep om je huis, je leven en je hart te delen 
- ‘Generaties’ als oproep om je geloof voor te leven aan de volgende generatie en te 

leren van de vorige. 

Stuk voor stuk waren dit boeiende thema’s en als gemeente hebben we een poging gedaan 
om datgene wat we hier hebben geleerd, dieper te verankeren in het gemeenteleven. 
Daarover denkend en biddend is het idee ontstaan om ‘het discipelen’ een structuur te geven 
waardoor het een vast onderdeel wordt van gemeente-zijn. Hiervoor hebben we 
geëxperimenteerd met zogenaamde “Themakringen”. Bij een themakring wordt aan de hand 
van een bepaalde bezigheid, thema of gezamenlijke hobby, nagedacht over wat het concreet 
betekent om Jezus te volgen. Themakringen die samen zijn gekomen zijn: 

- Open haard avond 
- Schilderen  
- Repair cafe 
- Wandelen 
- Kleuren 
- Handletteren  
- Bierbrouwen  
- Band of Brothers:  
- Spelletjes 
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Afsluitend 
We zijn dankbaar voor wat we in 2019 als gemeente met elkaar en God hebben mogen 
beleven en bereiken. 


