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Jaarverslag 2020 
 

Bestuur (Oudsten en Diakenen Raad)  
 

Deze bestond in 2020 uit:  
 

• Hans & Joke v.d. Zwan – voorgangersechtpaar  

• Sam & Ludy v.d. Zwan – oudstenechtpaar  

• Thijs & Hester Korbee – oudstenechtpaar  

• Aart Goosensen – oudste  

• Jan-Bart & Jacqueline Bij de Vaate – diakenechtpaar kringenwerk  

• Hans & Joukje-Esther Schaap – diakenechtpaar financiën  

• Rob & Nanny Tuinenburg – diakenechtpaar secretariaat  

• Guido & Maria Maartense – diakenechtpaar praktische zaken  

• Coen & Sandra v.d. Brand - diakenechtpaar eredienst  

• Josien Peuchen – diaken zending  

• Jack & Boukje Maljers – diakenechtpaar doven  

• Robert & Rinske Mansens – diakenechtpaar jeugd  

• Peter & Cora Wilbrink – diakenechtpaar evangelisatie   
 

Mutaties: 

• Aart Goosensen – oudste tot oktober 2020, toen afgetreden. 

• Robert & Rinske Mansens – diakenechtpaar jeugd (Gaven aan begin 2021 te stoppen) Vacature is 
bekend gemaakt.   

• Hans & Joukje-Esther Schaap – diakenechtpaar financiën (Gaven aan begin 2021 te stoppen, was nog 
niet helemaal duidelijk op welk moment). Vacature is bekend gemaakt.  

• Hans & Joke v.d. Zwan – voorgangersechtpaar (Gaven aan begin 2021 te stoppen, was nog niet 
helemaal duidelijk op welk moment).  

 

Besluiten:  
In januari werd aan de gemeente toestemming gevraagd (aanschaf boven de 5000 euro) voor verbouwing van 
de keuken (30.000 euro) De toestemming hiervoor werd verleend.  

• Het collecterooster werd in januari vastgesteld en ook de bijdragen aan zendelingen en projecten. 

• Het rapport evangelisatie werd besproken, besloten werd op de ODR-middag van 25 januari naar de 
betekenis hiervan voor de diverse taakgebieden te gaan kijken.  

• De nieuwe indeling van de kringen was bekend  

• Besluit om een televisie voor het blauwe lokaal (voor zondagschool / Marriage Course) aan te schaffen 
(700 – 800 euro)  

• Pastorale cursus; deelnemers betalen eigen bijdrage van 40 euro 
 

In februari werd het financieel jaarverslag (ongecontroleerd) besproken en kascommissie voorgesteld, het 
jaarverslag is goedgekeurd (door de ODR), maar er moet nog wel door de kascommissie bekeken worden en 
vervolgens ter goedkeuring aan de gemeentevergadering aangeboden worden.  

• Het batig saldo 18.402,74 euro wordt via vaste verdeelsleutel verdeeld, 7200 euro hiervan is bestemd 
voor projecten buiten onze eigen gemeente (in april besluiten)  

• 1 zendingsproject (Doven – Oekraïne – zendingswerker vanuit onze gemeente) stopt.  
 

In maart gaf Coen v.d. Brand (diaken eredienst) een uitgebreide presentatie over plannen m.b.t. verbetering 
van de techniek en uitbreiding van het podium (nog geen besluitvorming), wel dat de ODR enthousiast was 
over deze nieuwe plannen, welke nog verder uitgezocht moesten worden.  

• Voor St. Jozua werd besloten de steun nog 2 jaar voort te zetten en daarna verdere steun opnieuw te 
overwegen (afhankelijk hoe de situatie dan is)  

• Zendingswerker (dovenproject) wilde nog 1 reis maken naar de Oekraïne; besluit om deze reis 
financieel te steunen.  

• 15 maart in Gemeentevergadering bekend maken dat fam. Wilbrink (diakenechtpaar evangelisatie) uit 
wil gaan als zendeling, gemeente heeft 14 dagen om ev. bezwaren kenbaar te maken.  
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• Aanmeldingen voor het voorgenomen gemeenteweekend zeer gering (slechts 56 mensen), besloten 
nogmaals oproep te doen, wij wilden er minimaal 60 aanmeldingen bij hebben om dit weekend door te 
kunnen laten gaan.  

• Bevindingen van de kascommissie bespreken wij in april (Kwamen wij niet meer aan toe)  

• Eerste vragen m.b.t. de corona crisis. (handen schudden welkomstteam ja / nee) 
 

In april zaten wij midden in de coronacrisis; geen bezoek aan de samenkomsten meer, alleen Live stream  

• Gemeente in kringen te laten samenkomen (op de zondag) was ook niet mogelijk, toch de keuze 
moeten maken voor uitsluitend Live Stream (zonder publiek)  

• Prioriteit was nu het contact onderhouden in de gemeente, i.p.v. 1 bos bloemen die zondag wordt 
weggegeven nu 10 bossen bloemen die naar gemeenteleden gaan ter bemoediging. 

• Ook de pastorale zorg werd als zeer belangrijk benoemd in deze situatie. Oudste is 7 dagen per week 
1 uur beschikbaar voor pastoraat in het gebouw; hier werd zeker gebruik van gemaakt.  

• Meeste kringen werken met Zoom (meerdere accounts noodzakelijk)  

• Collecte ophalen nu digitaal, op Live Stream duidelijk gironummer vermelden.  

• Zendingswerkers (echtpaar) is gerepatrieerd uit Bangladesh – de kosten hiervan dragen wij als 
gemeente (1362 euro)  

• De gemeentevergadering besloten wij uit te stellen tot september.  

• Besluit over het wel of niet doorgaan van het gemeenteweekend stellen wij uit tot mei.  
 

In mei besloten wij dat gemeenteweekend door corona crisis niet door kon gaan, geen annuleringskosten, 
maar besloten 1.000 euro gift te geven aan Emmaus Helvoirt voor gemiste inkomsten.  

• Met de kringen gaat het goed; ook vragen vanuit één kring (Revival kring) of ze nog wat konden 
betekenen (boodschappen doen e.d.) – doorgegeven aan het pastoraat.  

• Investeringen technisch team om Live Stream mogelijk te maken (1250 euro) akkoord.  

• Noodsituatie in Bangladesh; besloten werd om 5.000 euro noodhulp te geven  

• Is samen komen in de open lucht mogelijk? Besloten werd om dit in klein groepje te bespreken.  
 

In juni werd bekend weer met 30 mensen te mogen samen komen; de maatregelen om dit veilig te laten 
gebeuren en tevens een aparte samenkomst voor de kinderen te houden werden uitgebreid besproken en 
goedgekeurd.  

• Optie voor gemeenteweekend in 2022 (Helvoirt) akkoord. (Hemelvaart)  

• Hans & Joke v.d. Zwan (voorgangersechtpaar) gaven aan begin 2021 te willen stoppen i.v.m. 
mogelijke vacature van de NEM in Jordanië (Is nog prematuur)  

 

In juli start openluchtsamenkomsten in het Westbroekpark (met vergunning), hoewel wij eerst nog wel 
problemen zagen, mee ingestemd (bleek groot succes).  

• Verzoek van St. Presence om bijdrage te geven i.v.m. samenkomst op Malieveld; 400 euro – akkoord.  

• Zendingswerkster (Egypte) heeft extra kosten gehad aan ticket om naar Nederland te komen; wij 
besloten om hier 220 euro aan bij te dragen.  

 

In augustus heeft er geen ODR vergadering plaatsgevonden (zomerstop)  
 

In september waren samenkomsten in de buitenlucht niet meer mogelijk, naast de samenkomst voor maximaal 
30 personen (buiten degenen die de dienst verzorgden en de technici), kozen wij voor een kinderdienst, omdat 
wij het grote belang van de kinderen wilden onderstrepen. Deze kinderen kwam niet eerst met hun ouders mee 
de samenkomst in, maar gingen rechtstreeks naar hun eigen samenkomst. Voor de 30 plaatsen moest er 
ingeschreven worden, wat betekenen kon dat ouders die hun kinderen gebracht hadden niet zélf een ticket 
hadden. Groepjes kozen ervoor om samen te gaan wandelen of gezamenlijk de Live Stream te gaan bekijken.  

• Tevens werd gestart met zaterdagsamenkomst (ook maximaal 30 personen), zonder zang of Live 
Stream – ook hier moest ingeschreven voor worden.  

• Robert & Rinske Mansens gaven aan te willen stoppen met hun werk als diaken Jeugd en kinderwerk 
vanwege voorgenomen opleiding van Robert. 

• Hans & Joukje-Esther Schaap gaven aan te willen stoppen met hun werk als diaken penningmeester, 
na dit vele jaren gedaan te hebben.  

 

In oktober koos Aart Goosensen er voor om zijn taak als oudste neer te leggen.  

• Besloten werd om niet (mee) te zingen in de samenkomsten gezien advies Nederlandse Overheid. 

• Belang van de kringen, maar ook de zorg voor degenen die geen lid zijn van een kring had sterk onze 
aandacht; gedacht werd aan een vorm van “Pastoraal light” (aandacht pastoraat), wat – waar mogelijk - 
werd opgepakt.  

• Vacature diaken penningmeester en vacature diaken jeugd- en kinderwerk wordt aan de gemeente 
voorgelegd.  

• Jaffa Project en Open Doors (India - trainingen) hier is in 2018 voor gekozen en in september 2020 
zouden wij het heroverwegen. Voor verlenging werd toestemming gegeven.  
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• Besluit om gemeentevergadering uitsluitend per Zoom te organiseren.  
 

In november kwam vertrouwenspersoon Marcel Vermeulen met verslag in ODR vergadering.  

• Besloten werd om i.p.v. uitsluitend 1 x per maand ODR vergadering (1e dinsdag van de maand), dit aan 
te vullen met een ODR bidstond (3e dinsdag van de maand).  

• Suggestie van een externe coach werd aangehouden, daar de stemmen staakten.  

• In de gemeentevergadering van 15-11-2021 werd de jaarrekening van 2019 goedgekeurd.  
 
In december werd het voorstel voor “small groups” (samenkomen met Max 2 – 4 personen) goedgekeurd, 
Coen & Sandra v.d. Brand (diakenechtpaar eredienst) namens de ODR contactpersoon. 

• Plan voor cursus gebedsleven (kosten 2500 euro) goedgekeurd 

• Kerstactie (samen met andere Schevenings kerken), kosten 1500 euro, goedgekeurd. 

• I.v.m. interne bestuursproblemen gekozen om de voorzitter van het Morgenstond Verband om advies 
te vragen.  

• Voorstel om “In de Praktijk” (pioniersgemeente) jaarlijks te gaan steunen, goedgekeurd.  

• Collecte december, voor eigen zendelingen? Goedgekeurd.  
 

FINANCIËLE VERANTWOORDING  

 
ONROEREND GOED 
Om haar activiteiten te organiseren heeft EGMS het pand Westduinweg 151 te Scheveningen in eigendom. Dit 
pand wordt gebruikt voor de zondagse samenkomsten, gebedsbijeenkomsten, studies en cursussen, 
kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk, maaltijden en koffieochtenden, voorbereiden samenkomsten, 
vergaderingen en andere activiteiten van EGMS. Verhuur aan derden vindt alleen plaats voor (kerkelijke) 
activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van EGMS. 
 

HERKOMST FINANCIËLE MIDDELEN 
De financiële middelen zijn afkomstig van: 

• donaties van leden 

• legaten 

• andere private personen en incidentele giftgevers 

• rente van spaartegoeden (Afgelopen jaar n.v.t.)  
 

 UITGAVEN 

• Ondersteuning zendingswerk (50%) 

• Kosten verband houdend met activiteiten exclusief kosten gebouw (20%) 

• Kosten in verband met gebouw (onderhoud, verzekeringen, gas/licht/water) (30%) 
 
2020 Was een buitengewoon roerig jaar voor EGM-Scheveningen; vooral door de corona crisis, waardoor 
enkele maanden weinig mogelijk was; alleen Live Stream van samenkomsten, waar dan alleen diegenen 
waren, die een taak hadden. Geen kringen, bidstonden en Bijbelstudies face-to-face, maar uitsluitend via 
Zoom. In de zomer werd gekozen voor Openlucht samenkomsten (Westbroekpark), wat een groot succes was. 
Nieuw initiatief was de start van “small groups” (2-4 personen), wat ook als heel positief werd ervaren. Daarna 
mochten er weer samenkomsten gehouden voor maximaal 30 personen (buiten degenen die de dienst 
verzorgden en de technici), wij zorgden tevens voor een kinderdienst, alles conform de regels m.b.t. corona. 
Als nieuw initiatief starten wij met zaterdagsamenkomsten, ook weer voor maximaal 30 personen (zonder zang 
of live stream), ook hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Veel werk werd gemaakt van de onderlinge 
contacten en bemoediging, ook de inzet van kringen bv. Voor het doen van boodschappen voor geïsoleerde 
oudere gemeenteleden. Diverse gemeenteleden zijn ook ziek geweest en enkelen overleden, naast de enorme 
impact van nauwelijks contact (face-to-face) of bezoek te mogen krijgen, voor degenen die in een tehuis 
(verzorgings- of verpleegtehuis) verbleven was bezoek vaak zelfs geheel uitgesloten. Met grote dankbaarheid 
kijken wij terug op de enorme inzet van veel gemeenteleden om anderen van dienst te zijn en vooral de 
technici die heel veel mogelijk gemaakt hebben, (Zoom en Live Stream) wat er eerst niet was en dit ook 
gedragen hebben (veel tijd ingestoken)  
 

Helaas was niet alles zo positief en zijn wij als bestuur in moeilijk vaarwater gekomen, waar wij niet samen 
uitkwamen (stemmen staakten). Uiteindelijk is gekozen voor het vragen van advies, waarvoor wij de gemeente 

ook om gebed vragen. “God is getrouw, zijn plannen falen niet.” 
 

Hoogachtend,                           Namens de ODR, Rob Tuinenburg (Secretaris) 
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God is getrouw, zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, 
Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet. 
Laat van zijn woorden 
Geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, 
Dat zijn Geest omspant, 
Volvoert zijn hand. 
 

 

De Heer regeert! 
Zijn koninkrijk staat vast. 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast. 
Blijft met het heilig zwaard 
Des Geestes strijden. 
En d'adem zijner lippen 
Overmant de tegenstand. 
 

De heil'ge Geest, 
Die haar de toekomst spelt. 
Doet aan Gods kerk 
Zijn heilsgeheimen weten. 
Hij, die haar leidt 
En in de waarheid stelt, 
Heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel zijn kerk 
Van land tot land, 
Als Gods gezant. 

 


