Jaarverslag 2014
Het thema voor de eerste half jaar was: “ Volg Mij....” Om van Jezus te leren, Hem te volgen in ons
dagelijks leven. Dit thema werd zowel in de zondagse diensten als op een aantal door de weekse
kringen uitgewerkt. Ook het thema geld en bidden vanuit de gaven van de Heilige Geest verder
uitgewerkt. In een aantal avonden o.l.v. Bart Doornweerd hebben we ons verdiept in het bidden voor
elkaar van de gaven van de Heilige Geest. Deze avonden werden ook door een aantal gasten
bezocht. We vonden het een voorrecht om daarin andere christenen te mogen dienen.
Het 2e half jaar was het thema: “ Hoe waardevol is...” De aftrap van dit onderwijs werd gegeven op
het gemeenteweekend, eind augustus en werd verder uitgewerkt in de themadiensten op zondag. Ook
deze keer was er weer verwerking mogelijk in de kringen.
Vanuit het kinderwerk was er het verlangen om ook andere kinderen die niet naar een kerk of
gemeente te gaan uit te nodigen voor het kinderwerk van Hebron. Dit verlangen heeft geresulteerd in
het starten van de maandelijkse “Kidspraise”. Ook heeft het kinderwerk een naam gekregen, nml de
“Colourkids”.
Samenwerking met andere kerken in Heerde heeft weer vorm gekregen in het IPH, de jaarlijkse
gebedsweek in januari en de nacht van gebed voor de Lijdende Kerk en het regiogebed Noord-OostVeluwe. Ook is er mede vanuit Hebron een maandelijks gebedsavond gestart n.a.v. de toegenomen
moeiten in de wereld, opkomst IS, Boko Haram, ebola, ramp met MH 17 etc..
Ook was er samenwerking met het “concert voor de Vader”, de vakantie bijbel week, en de musical
over Mozes door kinderen.
Het gebedswerk binnen de gemeente blijft goed bezocht.
Daarbij is er nadruk gekomen op het bidden voor de gezinnen/huwelijken, jongeren en zieken.
In verschillende kringen zijn de themadiensten verder besproken, ook waren er kringen die met elkaar
een boek bespraken en toepasten in hun eigen leven. Een open vrouwenkring over het boek: "De tien
geboden van geluk" door Carianne Ros en een kring rondom het boek: “Ieder kind zijn eigen aanpak”.
Beide kringen zijn met een bevredigend resultaat afgesloten.
Er is een korte cursus geweest voor jonge stellen, die verkering hebben, om te verdiepen in hun
relatie en te groeien naar een mogelijke toekomst samen.
In 2014 hebben we het Coachingsproject weer opgepakt. Gemeenteleden kunnen zich weer
aanmelden om gecoacht te worden in een bepaald terrein van hun leven, voor een bepaalde tijd. Er
wordt dan een coach gezocht met meer ervaring op dit specifieke gebied.
In het leidersteam zijn Dick en Addie Schipper gestopt waardoor het leidersteam met 7 personen
verder ging en werden er aan het einde van het jaar namen gevraagd voor vervanging van Peter en
Nanny Koelewijn die per januari 2015 stoppen.
We hebben een begin gemaakt met het zoeken naar de juiste inhoud en vormgeving voor een
trainingstraject voor nieuwe leiders. Dat wordt in 2015 vervolgd.
In 2014 is het vrouwenontbijt 2x georganiseerd. De eerste keer was een overweldigende opkomst van
ruim 80 vrouwen. De tweede keer waren er ongeveer 40. Voor 2015 gaan we daarom terug naar 1x
per jaar.
Met elkaar hebben we aan het vernieuwde visiedocument van Hebron gewerkt en afgesloten.
We zijn erg blij met de constante factor van het muziek en aanbiddingsteam, waar de samenstelling
wel wisselend is, maar wat er iedere zondag is.
Het is niet gelukt voor de jongeren een groep te creëren waarin ze aansluiting bij elkaar hebben.

