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1. Voorwoord 
Net als voorgaande jaren hebben we weer een jaarverslag gemaakt van 
het afgelopen jaar. Als gemeente zijn we meer bezig met het seizoen (van 
september tot en met juni) dan met een kalenderjaar. Toch is het goed om 
juist naar zo’n kalenderjaar te kijken en terug te blikken op wat we als 
gemeente in dit geval 2017 hebben gedaan en meegemaakt. 
 
Net als in voorgaande jaren kunt u in het jaaroverzicht de nodige 
hoogtepunten en opmerkelijke zaken vinden per maand.  
 
Aansluitend verwoorden we ook weer de ontwikkelingen in 2017 op basis 
van onze 5 dynamieken van gemeente-zijn: op het vlak van Aanbidding, 
Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie. 
 
Gemeente zijn we samen… 
Ook voor 2017 gold weer dat wie we ook zijn – hoelang we ook christen 
zijn en wat onze achtergrond ook is, welke roeping we hebben en welke 
taak we vervullen  – we allemaal niets meer of minder zijn dan “slechts” 
leerlingen van Jezus. We staan allemaal, om het maar zo te zeggen, in de 
steigers… In dat proces van groei hebben we niet alleen de Heer Jezus, 
maar ook juist elkaar nodig: God als Vader geeft ons als broers en zussen 
aan elkaar tot troost en zorg, bemoediging en opbouw. 
Bij deze willen we dan ook een ieder die deel uitmaakt als ingevoegd lid 
van Zout & Licht Hilversum van harte bedanken voor iedere inbreng die er 
was of dat nou op ‘het podium’ of achter de schermen was! 
 
Ook in 2017 zijn een aantal mensen vertrokken uit onze gemeente en  
hebben we ook nieuwe leden  mogen verwelkomen in onze gemeente. In 
het jaaroverzicht (blz.4) kunt u dat vinden.  
Wel willen we in dit voorwoord Coby, de vrouw van Harry, noemen die op 
11 juni door de Heer thuis is gehaald. De uitvaartdienst werd door de oud-
voorganger Gerard geleid in samenwerking met Jan Willem en Gerdien. 
Ook al zien we wekelijks gasten, toch is het aantal vaste ingevoegde leden 
wat gedaald (zie Bijlage 1 op blz.18) 
 
Namens het oudstenteam, 
 
Oscar Griffioen 
pastor 
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2. Jaaroverzicht 2017 
 
Januari 
1 januari – De eerste dag van het jaar valt op zondag. We hebben een korte 
Nieuwjaars praise van 11:00 tot 12:00 in de Boomberglaan 
8 januari – Lydia geeft getuigenis hoe God heeft voorzien in een woning in 
Hilversum voor haar. Ze wordt tevens officieel weer ingevoegd (na haar 
korte tijd in Barcelona) 
12 januari – Harry geeft aan het oudstenteam aan, dat hij aan het einde 
van dit seizoen met deze verantwoordelijkheid wil stoppen, o.a. wegens 
zijn leeftijd (volgend jaar januari wordt hij 70). Ook de kring in Elim zal hij 
dan niet meer leiden vanaf het seizoen 2017-2018. 
18 januari – Edwin start eerste van een serie van drie Bijbelstudies over 
Vriendschap met God op de Algemene Bijbelstudieavond 
28 januari – het eerste mannenontbijt van het jaar. De laatste keer was in 
oktober 
31 januari tot en met 3 februari – Week van Bidden en Vasten. Thema: 
evangelisatie en uitreiken naar de mensen om ons heen op de plaats waar 
we wonen, werken en naar school gaan. Wegens het overlijden in die week 
van Oscars vader, hebben met name Edwin en Andrew de avonden geleid 
en verzorgden Jan Willem en Jeff de aanbidding 
 
Februari 
6 februari – Start van de cursus Wie ben ik te midden van al die anderen? 
Een serie van 5 avonden om de 14 dagen; onderwijs en gespreksgroepen 
geleid door Edwin en twee groepen vrouwen door Anneke G. en Anneke Z. 
11 februari – Themadag van 9 tot 12 uur in Elim over Gebed – het belang 
van de binnenkamer; verzorgd door Edwin, Andrew en Oscar 
15 februari – tweede Algemene Bijbelstudieavond door Edwin over 
Vriendschap met God 
16 februari – introductie avond over de Alpha door Andrew verzorgd 
23 februari – Start van de Alpha door Andrew verzorgd. Oa. doen Remco 
(die in Elim woont) en Bart uit OKI van Gerard en Ineke mee 
 
Maart 
5 maart – Avondgebed in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen verzorgd 
door Anita S. Deze gebedsavonden zijn op vrijdag, zaterdag en 
zondagavond van 19:30-20:00. Slotavond 7 april 
7 maart – kaderontmoeting 
11 maart – themadag over geloof vervalt wegens weinig aanmeldingen 
(slechts 2) 
12 maart – de dienst wordt opgenomen voor de EO Radio NPO 5, Zin, Zout 
en Zegen. De opname wordt gebruikt voor de uitzending op ‘moederdag’ 
(14 mei). Het gezin van Jan Willem en Gerdien worden daarvoor 
geïnterviewd 
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15 maart – de Algemene Bijbelstudie wordt afgezegd wegens te weinig 
deelnemers. Dit was de slotavond van de Bijbelstudie van Edwin over 
Vriendschap met God 
29 maart – Jaarvergadering en gemeenteavond. Deze keer deed Charlotte 
als penningmeester voor het laatst verslag van de financiën voor 2016 en 
de begroting voor 2017. Zij heeft vanaf januari 2017 haar taak 
teruggegeven. De taak van penningmeester wordt nu uitgevoerd door 
Anneke G. en Andrew en Frans doet de administratie/boekhouding. 
 
April 
3 april – laatste avond van de cursus Wie ben ik te midden van al die 
anderen? 
7 april – slotavond van de gebedsavonden in aanloop naar Goede Vrijdag 
en Pasen o.l.v. Anita S. 
8 april – Themadag over Gods leiding en gevaar van misleiding 
14 april – Goede Vrijdag. Korte avondmaalsdienst o.l.v. Edwin 
16 april – Pasen. Gezinsdienst met muziekteam o.l.v. Jan Willem en korte 
preek Oscar. Aansluitend lunch in Elim 
19 april – Algemene Bijbelstudie. Serie over Koningen en Priesters zijn (tot 
en met Juni) door Jeff 
30 april – de laatste ‘officiële’ preek van Harry, die eind van dit seizoen wil 
stoppen met het oudstenschap en niet meer op de sprekerslijst wil staan. 
Hij zal wel incidenteel spreken. 
 
Mei 
6 mei – Themadag over Team en Samenwerking 
7 mei – Arnold neemt afscheid van de gemeente en gaat samen met Ria 
naar een gemeente in Huizen 
7 mei – Sprekersontmoeting 
25 mei – Onze eerste gemeentedag op Hemelvaart georganiseerd en 
verzorgd door Andrew, Anneke Z., Arie en Annemieke. In Nederhorst den 
Berg. Erg geslaagde dag voor klein en groot! Van 11 tot ongeveer 16 uur. 
28 mei – Kinderwerkers vergadering 
29 mei – ontmoeting van oudstenteam met bestuur Adventskerk. Om 
elkaar te ontmoeten en bij te praten betreffende praktische zaken (huur 
zondagse diensten) 
30 mei – evaluatie Cursus Wie ben ik? Met de gespreksleiders van de 
cursus 
 
Juni 
4 juni – Pinksteren. Zoals gebruikelijk zondagse dienst. Dit jaar geen 
pinksterpicknick, omdat we 25 mei de gemeentedag hebben gehad. 
7 juni – laatste Geest en Vuuravond van het seizoen 2016-2017 
10 juni – Themadag over Christen-zijn in deze tijd en maatschappij 
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11 juni – we krijgen bericht van haar man Harry, dat deze morgen Coby is 
overleden 
19 juni – begrafenisdienst op Zuiderhof van Coby. Oud-voorganger Gerard  
sprak en  Jan Willem en Gerdien verzorgde de muziek en zang 
21 juni – laatste Algemene Bijbelstudie van dit seizoen: Jeff over Koningen 
Priesters zijn. Helaas te weinig aanwezigen om het door te laten gaan. Als 
oudsten zullen we nadenken wat we in het nieuwe seizoen, 2017-2018, 
met de derde woensdagavond van de maand zullen doen…  
24 juni – laatste mannenontbijt van het seizoen. We besluiten in 
september weer door te gaan. 
25 juni – slotdienst van het seizoen: gezinsdienst met Deksels Theater en 
hun programma “Oei, ik groei.” Dit was een groot succes: totaal aantal 
aanwezigen 67 waarvan 19 gasten. Veel kinderen!  Aansluitend lunch in 
Elim. In deze dienst namen we ook “afscheid” van Harry  die aan het slot 
van dit seizoen zijn functie als oudste neerlegde. We zijn hem erg 
erkentelijk wat hij voor ons als oudstenteam en als gemeente heeft 
betekent zowel in het proces van samengaan van Zout & Licht en Elim (tot 
2015) en de jaren daarna. 
 
Juli  
30 juli – Alexei Tsernoskutov uit Rusland spreekt bij ons in de gemeente 
 
Augustus  
20 augustus – Anita S. komt niet meer in Zout & Licht Hilversum. Zij heeft 
laten weten aan Oscar te gaan kijken naar een andere gemeente.  
 
September 
3 september – start van het seizoen 2017-2018. Oscar houdt een 
presentatie over gemeente zijn en de plannen voor het nieuwe seizoen.  
6 september – eerste Geest & Vuuravond van het seizoen 
8 september – Trouwdag en trouwdienst van Andrew en Hanna te 
Wageningen. 
9 september – eerste zaterdagmorgenbidstond van het seizoen. Dit is een 
nieuwe activiteit die plaats vindt op elke 2e zaterdag van de maand in Elim 
van 9 tot 10 uur 
12 september – eerste gebedsavond o.l.v. Cor en Anneke voor gebed voor 
familie en kinderen die nog niet in Jezus geloven. (derde seizoen) 
13 september – start kringen seizoen 2017-2018. Dit seizoen is het thema 
de Efeze-brief. We gebruiken het gesprekspaper van de Jozua-gemeente 
Alblasserwaard. 
19-22 september – derde week van Bidden en Vasten in Zout & Licht. 
Thema: persoonlijke toewijding (naar God, gezin en familie, elkaar als 
gemeente, onze plek in de maatschappij als zout der aarde en licht der 
wereld. 
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24 september – Muzikale Getuigenisdienst o.l.v. Jan Willem. In deze dienst 
hebben we ook afscheid genomen van Peter en Janneke en hen 
uitgezegend omdat zij naar Beesd verhuizen. 
 
Oktober 
1 oktober – Ingevoegd Ruben en Thonny uit Maartensdijk met hun 
kinderen Daniël, Jefta en Lukas. 
18 oktober – Edwin doet de Algemene Bijbelstudie wegens migraine van 
Oscar 
22 oktober – in de dienst wordt gebeden voor Daniël en Oscar die in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. 
26 oktober – Kaderontmoeting 
28 oktober – Mannenontbijt, de eerste van dit seizoen 
29 oktober – Doopdienst: Edwin preekt en Bart (die de Alpha cursus 
gevolgd heeft) wordt gedoopt door Gerard en Andrew 
 
November 
8 november – Lucien Matthijs geboren, zoon van Christophe en Adriana 
11 november – schoonmaakdag voor zaal en tuin met elkaar gehouden 
13 november – Cor en Anneke worden door Oscar en Anneke namens het 
oudstenteam gevraagd om na te denken om oudsten te worden. 16 
november lieten zij weten dat zij daarin de gemeente graag willen dienen. 
Tijdspad dat is als voorgesteld: op 17 november is het kader geïnformeerd 
(tijd van gebed hierover tot 2 december); bekendmaking aan gemeente in 
zondagse dienst van 3 en 10 december (tijd van gebed hierover tot 31 
december); periode ‘meelopen’ in oudstenteam (bijv. 6 mnd. Start in 
december) en aansluitend officiële inzegening (mogelijk eind seizoen in 
juni of start nieuwe seizoen in september. Mogelijke vragen en bezwaren 
kunnen bij Oscar worden aangegeven. 
19 november – invoegen van Marijke 
25 november – laatste mannenontbijt van het jaar. Wegens lage opkomst 
wegens veel afmeldingen wordt het gehouden bij en verzorgd door Dirk 
Jan. 
26 november – Johan en Zwanie worden uitgezegend; zij vertrekken weer 
naar Albanië. 
 
December 
3 december – Cor en Anneke worden voorgesteld als aspirant-oudsten aan 
de gemeente. De leden hebben tot eind december de mogelijkheid om 
vragen en bezwaren bij Oscar aan te geven. Deze mededeling wordt op 
zondag 10 en 17 december herhaald. 
6 december – laatste Geest & Vuuravond van 2017. 
12 december – laatste gebedsavond o.l.v. Cor en Anneke van dit jaar. 
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20 december – Algemene Bijbelstudie over “Gods Woord” (deel 2) van de 
serie van dit seizoen over Basis Theologie werd door veel afmeldingen 
geannuleerd. 
23 december – de zaal van Elim wordt omgebouwd en ingericht en 
versierd voor het kerstdiner op 24 december 
24 december – Kerstdienst in de vorm van gezinsdienst, mede verzorgd en 
geleid door kinderkerk (o.l.v. Diny en Gerdien) en een uitgebreide 
muziekgroep (o.l.v. Jan Willem). 
24 december – Kerstavond: Kerstdiner in Elim verzorgd door Miranda, Arie 
en Anneke G. 48 mensen waren aanwezig, incl. 11 kinderen. 
31 december – laatste samenkomst van 2017. Andrew sprak. 
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3. Dynamiek 1 – Lofprijs en Aanbidding 
Als gemeente onderwijzen we dat we geschapen zijn om aanbidders te zijn 
van de Allerhoogste God en dat we – nu we gered en verlost zijn – als Zijn 
kinderen onze dank en liefde uiten naar Hem (de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest) in lofprijs en aanbidding. 
Naast dat aanbidding een levensstijl is, stellen we dat ook centraal in ons 
samenkomen, met name in de zondagse diensten. Niet voor niets 
beginnen we elke dienst met lofprijs en aanbidding en sluiten we met 
muziek en aanbidding de dienst af met ‘response-tijd’. 
 
We zijn ons bewust dat het aanbiddings- en muziekteam (onder leiding 
van Jan Willem en Anneke G.) een grote steun is voor de gemeente, met 
name op de zondagen, om ons in aanbidding te leiden. We erkennen dat 
het muziekteam een belangrijke geestelijke plaats inneemt in onze 
gemeente. 
 
Avondmaal 
De traditie van het vieren van het avondmaal op elke eerste zondag van de 
maand hebben we in 2017 voortgezet. We blijven ons best doen elke keer 
dat we het Heilig Avondmaal vieren, dit niet te doen vanuit een vaste 
traditie maar nadruk te leggen op het actuele in het vieren van Jezus’ 
nabijheid in ons leven – persoonlijkheid (dus individueel) en als 
gemeenschap (gezamenlijke gemeente) 
 
Geest & Vuuravonden  
Ook in 2017 hebben we deze avonden gehouden in de kapel van Elim op 
de eerste woensdagavond van de maand. Nadruk blijft liggen op lofprijs en 
aanbidding en voorbede. We willen alle ruimte geven aan de aanwezigen 
om te leren uit te stappen in de gaven van de Heilige Geest, in het 
voorbede vragen en geven voor elkaar en voor de gemeente als geheel en 
onze zorg voor de plaats waar Jezus ons gesteld heeft (Hilversum, Gooi en 
Vechtstreek). We zien uit hoe de Heer door Zijn Geest deze avonden meer 
gaat leiden. We elkaar blijven uitdagen hierin uit te stappen en onze 
‘vrijmoedigheid niet prijs te geven’. 
 
 
 



 
Christelijk Centrum Gooi en Vechtstreek  Zout & Licht Hilversum 

Jaarverslag 2017 

10 

4. Dynamiek 2 – Opbouw 
De dynamiek van Opbouw omvat in onze gemeente: Onderwijs (oa. 
algemene Bijbelstudie), kringen, kinderwerk en de zondagse samenkomst, 
de themadagen. 
 
Opbouw is een facet van gemeente-zijn wat ervaren wordt wanneer 
individuele leden een bijdrage willen leveren aan anderen binnen de 
gemeente. 
 
Onderwijs: Prediking en Algemene Bijbelstudie 
Ook dit jaar hebben we ruimte willen geven aan (mogelijke) sprekers in 
ons midden. We geloven dat de gemeente als een “bijbelschool” (of een 
trainingscentrum) dient te werken: In de gemeente willen we ruimte geven 
dat mensen hun gaven en talenten kunnen ontdekken, inzetten en 
ontwikkelen. 
Harry had begin van het jaar al aangegeven, te willen stoppen met het 
oudstenteam en daarmee ook het preken aan het slot van seizoen 2016-
2017. Er is afgesproken dat wanneer hij een thema heeft en dat wil delen in 
de gemeente, hij daarvoor de ruimte krijgt. We zijn dankbaar voor het 
werk dat hij afgelopen jaren, zeker als oudste en kringleider (van de Elim-
kring), heeft gedaan. 
 
Op de Algemene Bijbelstudies (elke 3e woensdagavond van de maand) 
hebben we de volgende thema’s behandeld:  

• Vriendschap met God (januari tot en met maart, door Edwin) 

• Koningen en priesters zijn (april tot en met juni, door Jeff) 

• Basis Theologie: de doctrine van de Bijbel (oktober en november, 
door Oscar) 

 
Themadagen 
In dit jaar hebben we in plaats van een Trainingsschool losse themadagen 
georganiseerd in het eerste deel van het jaar. Deze werden gehouden in de 
zaal van Elim op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur. 
We hebben met elkaar gesproken over 

• Gebed 

• Gods leiding en gevaar van misleiding 

• Het belang van teams en samenwerking 

• Christen zijn in de moderne samenleving 
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Cursus “Wie ben ik te midden van al die anderen?” 
Deze cursus hebben we gegeven in de eerste maanden. Er waren 5 
avonden totaal die bestonden uit een korte introductie waarna de 
deelnemers zich vervolgens over drie gespreksgroepen verspreiden. 
Na de afronding van de cursus hebben we als gespreksleiders een 
evaluatie gedaan omdat dit de eerste keer was dat we deze cursus in de 
vorm hebben aangeboden. Ruim 20 mensen hebben aan deze cursus 
meegedaan. 
 
Week bidden en vasten 
In 2017 hebben we een Week van Bidden en Vasten gehouden in februari 
(over evangelisatie) en in september (over persoonlijke toewijding). We 
zijn met elkaar erg bemoedigd om te zien hoe de gemeente hierin 
meegaat en men elkaar bemoedigd. 
(Zie ook onder Vermenigvuldiging, blz.13) 
 
Gemeentedag op Hemelvaartsdag 
Voor het eerst hebben we als gemeente een gemeentedag gehouden op 
Hemelvaart (georganiseerd door Andrew, Annemieke en Anneke Z.) 
Erg goed om op een andere locatie en op een andere manier relatie te 
bouwen met elkaar en elkaar te doen en op te bouwen. We hopen dat dit 
een traditie gaat worden . 
 
Kringen 
De kringen zijn de spil van de gemeente-relaties. De eerste lijn voor 
pastoraat en de ideale plek (dat zou het moeten zijn) voor geestelijke groei 
(bijv. het uitstappen in gebed, profetie, getuigenissen). Jammer blijft wel 
dat wegens drukke agenda’s en andere prioriteiten sommige 
gemeenteleden niet naar een kring komen.  
Het thema “Geestelijke Disciplines” is afgerond in juni. Na de zomer – het 
nieuwe seizoen – is begonnen met “de Efeze-brief.” 
 
In juni is Harry gestopt als oudsten en ook als kringleider. De kring in Elim 
is daarmee opgeheven. 
 
Mannenontbijt 
Dit zou kunnen worden gezien als een (extra) kring, hoewel het 
vrijblijvender is en slechts eenmaal per maand (op de laatste zaterdag). We 
beleven dit als een goede tijd om met elkaar dingen te bespreken, zonder 
dat er per se een onderwerp door iemand is voorbereid. Er blijft de wens 
dat dit mogelijk ook een evangelisatiekarakter krijgt wanneer andere 
mannen/vrienden van buitenaf naar zo’n ochtend komen. 
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Kinderkerk 
In 2017 is het kinderwerk verder voortgezet onder leiding van Gerdien en 
Diny. We zijn erg blij en dankbaar om te zien dat het kinderwerk 
uitgegroeid is tot iets stabiels, qua programma en inzet.  
Dit jaar hebben we als gemeente tweemaal een gezinsdienst 
georganiseerd (met name door Gerdien en Diny): in juni als slot van het 
seizoen met Deksels Theater en een kerstdienst op 24 december. 
Zorg blijft het gebrek aan vaste helpers. We willen blijven bidden en op de 
bres staan voor de kinderen en niet minder juist ook voor de leiders van de 
kinderkerk. 
 
Muzikale getuigenisdienst 
Aan het slot van de Week van Bidden en Vasten in september heeft Jan 
Willem ons weer gediend in een Muzikale Getuigenisdienst. Elke keer is dit 
weer erg bemoedigd om de vrijmoedigheid te zien en daarmee 
verschillende getuigenissen te horen wat God in ons leven aan het doen is. 
We hebben besloten dat we proberen te plannen dat er steeds een 
muzikale getuigenisdienst is na de Week van Bidden en Vasten. 
 
Kerstdienst en Kerstdiner 
Elk jaar besluiten we met het kader wanneer en hoe we kerst als gemeente 
vieren. Kijkend naar de kalender werd voor 2017 besloten zondag 24 
december een gezinsdienst, een kerstdienst, te houden. Deze werd 
grotendeels verzorgd door Diny en Gerdien met de kinderkerk en Jan 
Willem en het muziekteam. 
Voor het eerst werd op kerstavond in Elim een kerstdiner georganiseerd. 
Het aantal mensen dat zich in eerste instantie opgaf (52) steeg onze 
verwachting te boven. Arie, Miranda en Anneke G. hebben het volledige 
diner verzorgd. En door iedereen die deelnam aan deze avond werd het 
gezien als een groot succes. 
In 2017 viel 25 en 26 december op maandag en dinsdag en om die reden 
werd besloten geen samenkomst te hebben. 
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5. Dynamiek 3 – Vermenigvuldiging 
Ook in 2017 zijn er weinig specifieke evangelisatie-activiteiten geweest. 
Als gemeente blijven we getuigen op de plaats waar God ons individueel 
geplaatst heeft: daar waar we wonen, werken en naar school gaan. 
We blijven belijden dat in ons samenkomen, we de Heer willen aanbidden 
én elkaar opbouwen en toerusten om vervolgens in de wereld getuigen 
van Jezus te zijn en discipelen te maken. 
 
Gebedsavonden 
Cor en Anneke zijn in 2017 door gegaan met de gebedsavonden op de 2e 
en 4e dinsdag van de maand. Het doel van deze avonden is samen te 
komen om met name te bidden voor onze kinderen en familie die de Heer 
nog niet kennen. De opkomst is erg goed. De avonden zijn voor leden 
aangezien we met name ook persoonlijke zorgen delen met elkaar en 
daarvoor bidden en strijden. 
 
Week van Bidden en Vasten 
De eerste week van bidden en vasten was van 31 januari tot en met 3 
februari met als thema “Evangelisatie en Vermenigvuldiging.” Wegens het 
overlijden van de vader van Oscar heeft met name Edwin alle avonden 
(van 20:00-21:00 in Elim) geleid samen met Cor, Jan Willem en Jeff. Ook 
Andrew heeft een avond verzorgd. De opkomst was goed en heeft velen 
gemotiveerd. 
Het begin van het seizoen 2017-2018 was er een derde week van bidden en 
vasten geweest, dit keer met als thema “Persoonlijke Toewijding” en dat 
werd benaderd per dag/avond vanuit persoonlijke toewijding naar God, 
naar onze gezinnen en familie/vrienden, naar de gemeente en de wereld. 
De avonden werden geleid door Oscar, Edwin en Cor samen met Anneke 
G., Jeff en Jan Willem voor de aanbidding. Ook deze week van bidden en 
vasten hebben we – net als de vorige keren – afgesloten met het vieren 
van het heilig Avondmaal. De opkomst was er goed, naar onze mening 
groeit het aantal mensen die aan deze avonden deel wil nemen.  
 
Alpha 
Andrew kwam met het initiatief weer een keer een Alpha (cursus) te 
geven. Helaas waren er maar twee deelnemers: Remco en Bart. Remco 
bezocht Johan en Zwanie in Albanië waardoor hij de Alpha niet heeft 
afgemaakt. 
Ondanks de weinig deelnemers vinden we het erg goed dat dit voor 
Andrew en ons als gemeente geen reden was deze cursus niet aan te 
bieden. 
Het resultaat was dat na de Alpha Bart ervoor koos zich te laten dopen. 
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Doopdienst 
Eind oktober werd Bart op zondagmorgen gedoopt door Andrew en 
Gerard. Veel medebewoners van OKI in Bussum en familie van Bart was 
aanwezig. We zijn dankbaar hoe God deze jongen passie geeft voor Jezus 
en zich niet schaamt voor het Evangelie! Erg opbouwend en bemoedigend 
voor iedereen! 
 
“Zin, Zout en Zegen” 
In maart hebben we meegewerkt als gemeente en met name Jan Willem 
en Gerdien als gezin aan het EO-programma Zin, Zout en Zegen. De 
opname was voor Moederdag in mei. Helaas hebben we niet gemerkt dat 
we daardoor als gemeente meer bekendheid hebben gekregen in 
Hilversum en omgeving. 
 
Website 
In 2018 zijn verschillende mensen als gasten in onze diensten gekomen via 
de website. We erkennen daarmee dat we ons best moeten doen die 
website (www.zoutenlicht.nl) up-to-date te houden met informatie en 
artikelen. 
We besluiten dit als een instrument te zien, maar dat de eigenlijke 
evangelisatie ons leven en onze mond zijn op de plaats waar God ons 
‘strategisch’ geplaatst heeft: daar waar we wonen, werken en naar school 
gaan! 
 
Rusland (Oeral) 
Ook in 2017 waren we als gemeente betrokken bij gemeentebouw en 
onderwijs in oa. PerwoUralsk (in de Oeral). De derde collecte van de 
maand is nog steeds voor dit werk bestemd. Oscar (en Anneke) had de 
mogelijkheid vier keer een bezoek te brengen en les te geven. We zijn als 
gemeente fysiek en financieel bij dit werk betrokken.  
Alexei Tsjernoskutov was samen met zijn vrouw in het oktober in ons 
midden. 
 
Kenia 
Door het contact van Oscar met Nikolay in Rusland is er de afgelopen jaren 
ook een relatie ontstaan met de Koreaanse zendeling Kim Hyung-Gyun die 
vanuit Nairobi in Kenia actief is. Oscar is dit jaar de ruimte gegeven om 
voor twee keer naar Kenia te gaan om les te geven aan de Bijbelschool en 
verschillende gemeenten te bezoeken. Anneke is ook in 2017 weer in 
december geweest om Alexei en Olga te vertalen en zelf te spreken op de 
jaarlijkse Jeugdconferentie bij de Masai. 
 

http://www.zoutenlicht.nl/
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Albanië  
Johan en Zwanie Duizenstra zijn ruim 8 maanden per jaar wonend en 
werkend bezig in Albanië via oa. Foleza. Zij worden vanuit de gemeente 
ondersteund als leden van de gemeente. Wanneer zij in Nederland zijn, 
zijn zij in ons midden. We voelen ons als gemeente betrokken bij hun werk  
in Erseke en het gezinshuis (welke in 2017 verder is uitgebreid) en diverse 
andere projecten die met name sociaal en pastoraal van aard zijn. In het 
najaar van 2017 hebben zij besloten te bouwen aan een eigen stichting in 
Nederland voor hun werk in Albanië. Dit zal in 2018 vastere vormen 
krijgen. 
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6. Dynamiek 4 – Leiderschap 
Kringen 
Edwin heeft de kring weer geleid bij Yvette thuis. Jan Willem en Gerdien 
hebben ook in 2017 weer een kring geleid en Cor en Anneke de kring in 
Bussum. De kring onder leiding van Harry (in Elim) stopte na het afscheid 
van Harry als oudste en kringleider. De leden die nog kwamen zijn bij de 
andere kringen ondergebracht. 
 
Oudstenteam 
In 2017 zijn er een aantal veranderingen gekomen in het oudstenteam: In 
2016 liet Harry al weten te willen stoppen als lid van het oudstenteam aan 
het slot van het seizoen 2016-2017 wegens zijn leeftijd. Aan het begin van 
het nieuwe seizoen hebben we als oudsten Cor en Anneke benaderd met 
de vraag om deel te worden van het oudstenteam. Na gebed hebben zij 
daartoe besloten. Kader en later ook de gemeente werden op de hoogte 
gebracht. Niemand had bezwaren, men vond het juist een logische stap. 
Tot zomer 2018 zullen Cor en Anneke deelnemen als aspirant-oudsten. 
Zoals het er nu naar uit ziet zullen zij in juni worden ingezegend. 
Het oudstenteam bestaat eind 2017 uit Jeff, Andrew, Edwin, Cor en 
Anneke en Anneke en Oscar. Wanneer Oscar niet aanwezig is bij een 
zondagse dienst, is Edwin aanspreekpunt voor de dienst. 
 
Penningmeester 
In oktober 2016 had Charlotte al aangegeven per 1 januari 2017 te willen 
stoppen als penningmeester. Als oudsten en kader hebben we dit 
besproken. Andrew en Anneke G. hebben deze taak op hen genomen. We 
vonden als oudsten dat we verder niemand konden vragen en nu zij dit 
gezamenlijk doen past dat in hun beschikbare tijd. Frans is de boekhouder 
geworden. We zijn blij dat deze drie trouw zijn in het dienen van de 
gemeente in deze taak.  
 
Kader  
We erkennen dat leiderschap – wil het Bijbels gezond functioneren – 
meervoud is. Als oudsten putten we veel wijsheid en enthousiasme uit het 
kader. We komen 3 a 4 keer per seizoen samen. Alle informatie willen we 
geven via de mail, zodat we de ontmoetingen die we hebben geen 
vergaderingen zijn en het bijpraten van het laatste nieuws. Op deze 
manier is het kader meer betrokken bij het uitwerken van de visie en de 
besluitvorming van nieuwe plannen. Daardoor ligt de nadruk meer op de 
geestelijke verantwoordelijkheid dan op het organisatorische. 
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7. Dynamiek 5 – Administratie & Organisatie 
Boomberglaan 6 en Oude Enghweg 28 
Al onze zondagse diensten worden gehouden in de Adventskerk aan de 
Boomberglaan. We zijn blij dat in de loop van 2017 een stoeltjeslift 
geïnstalleerd is om zo toegang voor mindervaliden mogelijk te maken. 
 
Alle activiteiten door de week vinden plaats in Elim aan de Oude Enghweg.  
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BIJLAGE 1 – Opkomst zondagse samenkomsten 20171  
Januari  1 31 Nieuwjaarsdienst* 
  8 37 
  15 45 
  22 55  
  29 44  
Februari 5 48  
  12 37  
  19 53 
  26 56 
Maart  5 45 
  12 59 opname voor radio-uitzending EO* 
  26 43 
April  2 45 
  9 58 
  16 65 Pasen* 
  23 31 
Mei  7 48 
  14 46 
  21 31 
  28 39 
Juni  4 44 Pinksteren* 
  11 48 
  18 41 
  25 67 slotdienst seizoen 2016-17 (Deksels Theater)* 
Juli  16 58 
  23 32 
  30 38 Alexei Tsernoskutov (Rusland) 
Augustus 6 22 
  13 32 
  20 28 
  27 41 
September 3 53 Start seizoen 2017-2018* 
  10 41 
  17 48 
  24 55 Muzikale Getuigenisdienst o.l.v. Jan Willem* 
Oktober 29 84 Doopdienst* 
November 5 42 
  12 52 
  19 57 
 
 
 

                                                 
1 Geteld door Oscar Griffioen (indien aanwezig). Aantal is incl. kinderen. 
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December 3 53 
  17 54 
  24 60 Kerstdienst* 
  31 48  
 
 
Aantal “bijzondere diensten” (*)   9 (in 2016: 7) 
Aantal gemiddelde aanwezigen… 
- per alle getelde zondagse diensten (43) 47 (in 2016: 57) 
- per getelde “gewone” zondagse  
diensten (34)     44 (in 2016: 54) 
 
NB. Op basis van de ledenlijst zijn er 77 leden per 31 december 2017 (dit is 
incl. kinderen). Eind 2016 stonden er nog 86 leden bij Zout & Licht Hilversum 
aangesloten. Naast het afscheid van een aantal mensen hebben we ook dit 
jaar (net als aan het slot van 2016) als leiding ervoor gekozen om de lijst “op 
te schonen”, d.w.z. namen op de lijst van mensen die al geruime tijd niet 
meer komen in de dienst, hebben we van de ledenlijst afgehaald (sommigen 
kwamen al meer dan een jaar niet meer in de dienst en/of waren niet langer 
betrokken bij de het leven als gemeente). 
NB. Officieel hebben we geen “leden”. We spreken van “invoegen” wanneer 
mensen aangeven dat ze bij de gemeente willen horen en naast het “komen 
in de dienst” ook mee willen bouwen aan het geheel van gemeente zijn. De 
voorwaarde die we als gemeente voor het “invoegen” stellen is dat mensen 
gedoopt zijn in water, deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap en 
betrokken zijn (in aanwezigheid en ‘meebouwen’). 
 
 
 

BIJLAGE 2 – Sprekers – incl. aantal spreekbeurten 
Eigen sprekers: 
 Oscar      23 (2016: 25) 
 Edwin     11 (2016:   6) 
 Jeff     6 (2016:   6) 
 Andrew    8 (2016:   5) 
 Harry Meijer    2 (2016:   6) 
 Jan Willem    1 (2016:   2) 
 
Gastsprekers: 

Alexei Tsenoskutov (Rusland) 1 (2016:   1) 
“Deksels Theater”   1 

 
<< 


