3.
Jaarverslag Evangelische Gemeente Oosterwolde
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat
gij ook elkander liefhebt. 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij
zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Joh 13:35
Als oudstenraad zijn we dankbaar voor de manier waarop we het afgelopen jaar
weer samen de Heer hebben mogen dienen. We zijn ons ervan bewust dat niet
alles perfect is gegaan en dat we hier en daar steken hebben laten vallen. We
leven in een turbulente tijd. Toch mogen we onze Heer in alle nederigheid dienen.
We zijn ons bewust dat we de leiding van God nodig hebben wat betreft de
Gemeente. Vertrouwend op Zijn leiding en kracht door de Heilige Geest willen we
Hem dienen. We willen dan ook een ieder bedanken voor zijn of haar inzet. Samen
mogen we een stukje van Gods Koninkrijk zichtbaar maken.
Als raad hebben we het hele jaar weer onze vergaderingen gehad. De frequentie
is door allerlei oorzaken helaas wat lager geweest dan vorig jaar.
1. Gemeenteleden.
We zijn blij dat aan de ledenlijst gemeente weer enkele personen zijn toegevoegd.
We verwelkomen de volgende nieuwe leden;
 Fam Roeters,
 Karin Voolstra,
 Fam. Ovinge.
Helaas zijn ook enkele leden vertrokken;
 Angela & Edwin in april vertrokken naar Zeeland.
 Augus & Greetje Kikalessy zijn terug gegaan naar hun oude gemeente in
Arnhem.
Wij wensen hun Gods zegen toe.
2. Diaconie
we hebben weer op verschillende manieren kunnen helpen waaronder een speciale
collecte voor de Oekraïne. Daarvoor dank.
3. Kringen en bidstond.
Het is goed om naast de zondagsdiensten elkaar ook te ontmoeten tijdens de
bidstond en binnen de kringen. Ook dit jaar zijn er twee kringen. Eén onder leiding
van Willem & Johanna Trip en de ander o.l.v. Harry & Pauline Euving.
Ook de maandelijkse bidstond vindt plaats bij verschillende gemeenteleden. We
willen iederéén aanmoedigen deze bidstonden te bezoeken opdat we onze God
samen kunnen aanbidden en onze vragen aan Hem kunnen stellen tijdens die
avonden.
We zijn blij met het aantal mensen dat de bidstond heeft bezocht tijdens de
gebedsweek. Dit is bemoedigend.
4. Huren van de Esch.
We zitten midden in het proces van de overname van de exploitatie van het
gebouw DE ESCH. Na de beslissing dit gebouw volledig te huren, zijn we bezig de
juiste mensen te vinden voor de verschillende verantwoordelijkheden. We zijn
bezig een beheerstichting in het leven te roepen die toezicht houdt op de
exploitatie van het gebouw. Anne Flokstra en Anneke & Sander van Bekkum zijn
bereid gevonden om het bestuur van deze Stichting te vormen. We wensen hen
veel wijsheid en sterkte toe bij het uitoefenen van deze functies.

In vertrouwen willen we samen deze verantwoordelijkheid op ons nemen opdat we
als gemeente het licht van Jezus mogen uitdragen naar buiten.
5. De Marriage Course.
Deze cursus is goed verlopen begin vorig jaar. We zijn dankbaar voor de inzet van
de moderators en hen die hieraan hebben deelgenomen. Zeven stellen hebben 8
avonden geïnvesteerd in hun relatie. Helaas is het niet mogelijk geweest deze
cursus ook dit jaar weer te houden wegens te weinig aanmelding.
6. Discipelen van Jezus
We hebben in het voorjaar van 2014 tot aan de zomervakanties het eerste deel
van de cursus Discipelen van Jezus (grotendeels) van de stichting Kerygma
behandeld met een vijftal mannen uit onze gemeente. Het waren bijzondere
avonden en we hebben naast het onderwijs vanuit de methode ook veel van ons
persoonlijke (geloofs)leven met elkaar kunnen delen.
7. Praise dienst in het Anker
Op 23 maart 2014 heeft de muziekgroep een praise avond gehouden in het Anker.
Met hulp van een drietal gast muzikanten hebben we een goede avond gehad
ondanks problemen met de geluidsregeling. Het is goed door muziek de boodschap
van de verlossing door Christus te laten horen.
8. Sprekersrooster
Dit rooster wordt sinds juni 2014 door Fenna Flokstra geregeld. Daarvoor dank.
9. St Present
In het kader van de werkzaamheden van Stichting Present hebben we op 5 april
een werkdag gehad in Makkinga. Onder leiding van Debora Goeree heeft een team
zich ingezet op de zorgboerderij in Laagduurstede. Het was een geslaagde dag.

