
 

Beknopt jaarverslag 2017 Doopsgezinde Gemeente Haren 
 
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en betrokken zijn op elkaar en 
op de wereld waarin zij leven. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad vergaderde één keer per maand in de regel op de eerste dinsdag van de maand. 
Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en voor en na de kerkdiensten. De kerkenraad 
bestond in 2017 uit een voorzitter, een secretaris en een lid; en als adviserende leden een predikant en 
een (onbezoldigd) financieel administrateur. 

Leden en belangstellenden 
Hert aantal leden bedroeg op 31 december 2017: 56 (eind 2016: 59) 
Het aantal belangstellenden was op 31 december 2017: 21 (eind 2016: 21). 
In de voorjaarsleden vergadering werd verslag gedaan over 2016 en de jaarrekening vastgesteld. In de 
najaarsledenvergadering stond de begroting 2018 op het programma. 
 

Kerkdiensten 
Vrijwel elke zondag was er dienst. Meestal komt de gemeente bijeen in het eigen kerkgebouw, soms 
‘kerken’ we elders. Veel diensten werden geleid door de eigen predikant; naast eigen leden gingen ook 
gastpredikanten voor.Dit jaar hielden we, zoals gebruikelijk, in de zomermaanden gezamenlijke 
diensten met de leden van de Vrijzinnige Protestanten. Aan de Adventsavond verleende het (nieuwe) 
Noordelijk Doopsgezind Koor zijn medewerking. De gezinskerstviering op 17 december en de 
kerstavonddienst werden goed bezocht. In het spel van de zondagsschool was het ‘geen stille nacht’.  

 

Bijeenkomsten en kringen 
Het aantal kinderen van de zondagsschool bedroeg lag dit jaar 8. De GDS jongerenwerker maakte een 
voorzet van het programma: een verhaal met een meestal creatieve verwerking daarvan In overleg met 
de ouders, is het inhoudelijke programma vastgesteld. Circa 10 jongeren nemen deel aan het regionale 
jongerenwerk. 
De Open Avonden onder het jaarthema ‘Zo goed als nieuw’ waren mede gericht op geïnteresseerden 
uit het dorp Haren.  
In 2017 werden maandelijks zeer inspirerende themaochtenden onder leiding van de predikant 
gehouden.  
De zusterkring kwam maandelijks op maandagmiddag bijeen. Daarnaast verzorgden zij de 
Adventsavond voor de hele gemeente. Er is ook een kleine Quiltgroep.  
De 30+ groep kwam eens de 6 weken bijeen.  
Onder leiding van de predikant waren er twee wijkbijeenkomsten voor de kring Eelde/Paterswolde. 
 
Contacten binnen de gemeente 
Het Doopsgezind Gemeenteblad voor Groningen en Haren (jaargang 60) verscheen in 2017 elf maal. 
De hoofdartikelen werden aangeleverd door de predikanten.  
Wijkorganisatie. Het afgelopen jaar werden door de wijkcontactpersonen de nodige bezoekjes 
afgelegd bij hoogtijdagen van gemeenteleden, ziekenbezoek in de verpleeginrichtingen en 
ziekenhuizen. De predikant werd zo nodig geïnformeerd. In december kwamen de contactpersonen in 
vergadering bijeen voor uitwisseling van opgedane ervaringen.  
Kanselbloemen. Elke zondag als er dienst is in onze kerk staat er een mooi boeket bloemen op de 
‘kanseltafel’. Na afloop van de dienst worden de bloemen gebracht naar een gemeentelid of 
belangstellende als teken van verbondenheid met de gemeente en met elkaar. 
 
Contacten naar buiten     
Twee leden zijn contactpersoon voor Wereldwerk (mondiaal hulpwerk en vredesgroep). Zij 
verzorgden het adoptieprogramma (3 adoptiekinderen) en de Actie Pinkster-groet binnen de gemeente.  



 

De gemeente is vertegenwoordigd in de Broederschapsvergaderingen (BV) van de (landelijke) 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), die o.a. zorgt draagt voor de predikantenopleiding, 
pensioenfonds. De Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit (GDS) is een regionaal 
samenwerkingsverband die de gemeenten ondersteund het doopsgezind gedachtengoed uit te dragen; 
o.a. door jeugd- en opbouwwerk.  
 
Financiën 
De financieel administrateur werd bijgestaan door de financiële commissie. Deze bracht advies uit aan 
kerkenraad en ledenvergadering m.b.t. de concept-jaarrekening 2017 en conceptbegroting 2018. De 
leden van de financiële commissie kunnen direct met hun pasje inloggen op de bankrekening van de 
gemeente en daar de rekening inzien, evenwel zonder transacties te kunnen verrichten. Dit systeem 
van meekijken is van groot belang om tijdig onduidelijkheden en onregelmatigheden te kunnen 
constateren. 
De hoofdgeldcommissie is in 2017 niet actief geweest. De opbrengst van de kerstcollecte wordt 
beheerd in een speciaal fonds voor het jeugdwerk. Hieruit wordt het zondagsschoolwerk betaald en 
worden bijdragen gegeven voor ander jeugdwerk. 
 
Gebouwen en huishouding 
Nadat in 2016 het buitenschilderwerk van de gebouwen een volledige onderhoudsbeurt had gekregen 
en de begane grond van de Vreehof (het huis bij de kerk) is gerenoveerd, had de kerkmeester m.b.t. 
onderhoud in 2017 een rustig jaar. De huishoudelijke commissie zorgde voor koffie na de dienst, open 
avonden en ledenvergadering en de coördinatie van de schoonmaak. Omdat er geen koster is  worden 
er geen ruimtes verhuurd. 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat betrokkenheid bij de gemeente en op de leden onderling groot is. Er 
gebeurt veel en er is veel waardering voor al het werk dat is verricht. De kerkenraad dankt alle 
zusters en broeders voor hun inzet. 
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