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1. Inleiding
“Wat maakt jou enthousiast voor het E&R werk?”
Afgelopen jaar hebben we deze vragen geregeld mogen stellen aan onze enthousiaste leden van de
vereniging.
De kracht van onze vereniging is dat we een groep gedreven mensen zijn die zich inzetten voor een mooi en
goed doel:
Laten zien en vertellen wie God is.
We mogen vol enthousiasme en verwondering terugkijken op het hartswerk wat geleverd is in 2015.
Lees mee in dit verslag waar we een glimp op kunnen vangen van Gods grote werk bij de E&R projecten in
de dorpen, steden en campings van ons land.
Veel plezier en betrokkenheid bij het lezen van deze terugblik en verantwoording van 2015.

In Christus verbonden,
Het landelijk bestuur van E&R
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2. Missie & Visie
2.1 Missie E&R
De vereniging stelt zich ten doel om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verbreiden. Daarvoor
gebruikt de vereniging als middelen: het landelijk organiseren van evangelisatie en recreatieprojecten op
plaatsen die door plaatselijke evangelisatiecommissies (nog) niet bereikt worden, en daarnaast door het
ondersteunen van plaatselijke kerkelijke gemeenten (uit de Statuten, artikel 3).

2.2 Visie E&R
We willen een groep toegeruste christenen zijn die actief contact legt met niet-christenen, jong en oud. We
willen met woorden en daden Gods liefde en genade laten zien aan onze medemens en hen uitnodigen om
hun leven ook in Gods hand te leggen. Zo willen we voldoen aan de oproep een leesbare brief van Christus
te zijn (2 kor 3: 2,3). We vragen God de levens van deze mensen te veranderen en hen te leren steeds op
Hem en hun verlossing in Jezus Christus te vertrouwen.
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3. Jaarverslag 2015
3.1 Landelijk bestuur
Afgelopen jaar hebben er twee wisselingen mogen plaatsvinden binnen het landelijk bestuur.
In maart hebben we afscheid genomen van Henrike Kramer en is Sandra Winkel ingeslagen als haar
opvolger als contactpersoon projecten. Eelko Kooistra heeft toen aangegeven zijn bestuurstermijn te willen
verlengen.
In november mocht Gerda ten Heuw het voorzitterschap doorgeven aan Geziena Bulder. Wij danken Gerda
voor alles wat zij voor het bestuur heeft mogen doen.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Contactpersonen projecten:

Geziena Bulder (tot november 2017)
Arjen Veerman (tot november 2016)
Willem Folmer (tot maart 2016)
Eelko Kooistra (tot maart 2017)
Sandra Winkel (tot maart 2017)

3.2 Projectverantwoording
Op het springweekend is Sandra gekozen tot nieuwe coördinator projecten. Henrike heeft haar termijn
mogen volbrengen. Eelko heeft zijn termijn verlengd en blijft dus aan als coordinator. Ook in 2015 hebben
we de kracht van Gods Werk mogen ervaren in alle initiatieven die de E&R projecten met zich mee hebben
gebracht.
We hebben de projecten mogen bezoeken en ook zelf actief mee mogen draaien bij enkele projecten.
Hierdoor is een goede indruk ontstaan van de mogelijkheden die elk project met zich mee brengt.
Een aantal projecten is actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden op de huidige locatie. Soms lukt dit niet
meer en wordt gezocht naar een andere locatie. Zo hebben de projecten Ermelo en Venlo er voor gekozen
gericht op zoek te gaan. Het project in Almere is definitief beëindigd.
Als bestuur en als coordinatoren hebben we afgesproken projecten actief te begeleiden naar nieuwe
mogelijkheden en eventueel te zoeken naar uitbreiding van eht aantal projecten. Momenteel zijn daar twee
groepen, los van de projectbesturen actief mee bezig.
Ook deze zomer hebben we mogen zien dat er achter de schermen een hoop werk wordt verzet tijdens
diverse projectweekenden, evaluaties, beleidsbesprekingen en voorbereidingen. We houden de projecten
op de hoogte door middel van een nieuwsbrief.
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Als coördinatoren hebben we de projecten verdeeld. Met het oog op het zoeken naar projecten is bewust
gekozen voor de volgende verdeling:
Sandra
Bussum
Lichtenvoorde
Paasloo
Lochem
Scheveningen
Vrouwenpolder

Eelko
Beerze
Ermelo (op zoek naar locatie)
Mimeteam
Venlo (op zoek naar locatie)

Hieronder is in een samenvatting verslag gegeven van de activiteiten over het jaar 2015 van de projecten.

3.2.1 Almere
Zomer 2015
Helaas heeft het project in Almere in de afgelopen zomer gaan draaiweek gehad. Met de GKV in Almere is
gesproken en besloten geen project meer te gaan draaien. De leden van het project in Almere zijn elders
gaan draaien.

3.2.2 Beerze
Impressie
Het project Beerze is vanaf 2012 een zusterproject van E&R. Dit betekent dat het project formeel los is
komen te staan van E&R en het daarom geen verantwoording verschuldigd is. Wel kan men gebruik maken
van de mogelijkheden tot toerusting op bijvoorbeeld de landelijke dagen.
Het project in Beerze is een campingproject dat draait op een veld naast een aantal campings. Het project
valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten Heemse en Marienberg en wordt geheel gedraaid
door leden uit de verschillende omliggende gemeenten.
Daarnaast is er nauwe verbondenheid met de GKV in Almelo, omdat er veel contact is met gasten uit die
plaats. Zo is er een samenwerking gezocht met het Youth Alpha traject in Almelo om daar ook jongeren naar
te verwijzen.
Zusterproject
Er is afgesproken dat we als E&R met project Beerze de situatie rond gastleden gaan veranderen. Er is nu te
veel onduidelijkheid over wat de Beerzeleden nu wel of niet zijn, terwijl we een grote betrokkenheid
merken van de leden bij landelijke evenementen. Hiervoor zal worden gezocht naar een oplossing.
Overigens is het wel gewenst om voor het overige de zusterproject relatie voort te zetten.
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3.2.3 Bussum
Impressie
E&R project Bussum is een campingproject op camping de Fransche Kamp in Bussum. We hebben als missie
om het evangelie te verkondigen en op die manier God te aanbidden. Daarnaast willen we een plek zijn
waar mensen welkom zijn om hun gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten op een
veilige manier. Ten slotte mag iedereen bij ons komen om te groeien in geloof; in zijn of haar relatie met
God. Om het evangelie te verkondingen willen we door middel van ons werk op de camping als
recreatieteam een ingang vinden om in gesprek te gaan met campinggasten. We zijn een luisterend oor, een
plek waar rustelozen vrede vinden, een plaats van ontmoeting en bouwen een relatie op met de
campinggasten. Als team stralen wij eenheid uit en gaan we liefdevol om met elkaar. Hiermee laten wij een
stukje van Gods liefde zien en verkondigen wij het evangelie. We vertrouwen ons werk toe aan God, want
hij verandert de harten van de campinggasten en dan zullen ze tot geloof komen.
Voorbereiding
Dit tweede jaar op de camping in Bussum hebben we voorbereid d.m.v. drie (twee en een halve)
voorbereidingsweekenden:
 vbw1, dit viel dit jaar samen met springweekend. We hebben elkaar weer ontmoet en beter leren
kennen, ook was er een introductie voor nieuwe potentiele leden;
 vbw2, als voorbereiding op de draaiweken met het volledige project. Dit jaar hebben we tevens het
beleid besproken op dit weekend omdat hier tijdens springweekend geen tijd voor was;
 vbw3, als voorbereiding op de draaiweek met je eigen team.
 Verdere voorbereiding van de verschillende werkgroepen (kinderwerk, jeugdwerk, volwassenwerk
en recrawerk, teamleiders) wordt gecoördineerd door de werkgroepcoördinatoren.
Voorafgaand aan deze voorbereidingsweekenden hebben we jaar twee van het meerjarenplan uitgewerkt
en geëvalueerd met de kerk en camping. Daarnaast zijn we nogmaals langs geweest om afspraken te maken
met beide partijen. Het weekschema hebben we weer onder de loep genomen en ook de handreikingen
zijn aangepast of vernieuwd. We hebben leden weer geïnformeerd via de nieuwsbrief. Er is contact geweest
met de christelijk gereformeerde kerk van Huizen-Bussum, maar hier is helaas geen samenwerking uit
voortgevloeid.
Draaiweken zomer 2015
Omdat we hadden voorzien dat 5 weken draaien niet mogelijk zou zijn, ook met de planning van de
zomervakantie dit jaar, hebben we wederom 4 weken gedraaid. Het was lastig om mensen te vinden, omdat
veel oudgedienden dit jaar niet (meer) meedraaiden. Daardoor waren er ook dit jaar weer veel nieuwe en
jonge leden. In week 2 waren eigenlijk te weinig teamleden, maar gelukkig werd dit deels opgevangen door
gemeenteleden die bijvoorbeeld aan de koffietafel zaten.
Verder zagen we dat mensen ons herkenden van vorig jaar. De tent stond meer centraal en daar hebben we
veel profijt van gehad. Ook was het mogelijk om diepgaandere relaties op te bouwen en wisten mensen ons
te vinden voor gesprek of ontspanning. We hebben wederom een gevarieerd programma neergezet en daar
waren ze positief over.
Contact met kerk
Onze ondersteunende gemeente is de GKV van Huizen-Bussum. Ze hebben aangegeven, dat ze deze taak
niet alleen op zich willen nemen, dus hebben we contact gezocht met de Christelijk Gereformeerde kerk in
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Huizen, waar de GKv al vaker samen mee werkt. We mochten op de gezamenlijke gemeenteavond een
praatje houden. Dit was echter een klein fiasco, want op de avond waren haast geen mensen van de CGK.
Daarnaast werd aangegeven, dat er geen ruimte was om een praatje te mogen doen in de gemeente. Dat
was erg jammer, en we dachten dat daarmee de deur dicht zou zijn. Na afloop van de zomer werd echter
duidelijk, dat deze weer op een kiertje staat via het gezamenlijke project Ruimte.
De afspraak na afloop van de zomer is dat we nu daadwerkelijk een gemeente erbij zoeken en dat ook de
GKV Huizen-Bussum zich hiervoor wil inzetten om dit mogelijk te maken. De gemeente in Hilversum lijkt
hiervoor wel weer een potentiele kandidaat te zijn.
We hebben ons afgelopen zomer erg gedragen gevoeld door de gemeente in Huizen-Bussum. Ze hebben
een flink aantal dagen voor ons gekookt en er kwamen regelmatig gemeenteleden langs om mee te helpen
of mee te kijken. We hebben gemerkt dat ze ook in gebed bij ons waren.
Aandachtspunten volgend seizoen









Groeien als project naar 5 draaiweken;
Een goede voortzetting van en evaluatie op het vijfjarenplan;
Het voorzetten van het werk wat dit jaar op de camping is gedaan;
Ledenbeleid: leden werven, maar ook betrokkenheid creëren door het jaar heen;
Actief op zoek naar een tweede ondersteunende gemeente;
Overleg met de stichting die activiteiten organiseert op de camping;
Toerusting op weekenden;
Nazorg in kaart en de commissie op de rit krijgen.

3.2.4 Ermelo
Impressie
Het E&R-project in Ermelo is een campingproject voor camping Het Vossenhol. Het project is opgestart in
2008 en heeft dit jaar vier draaiweken mogen draaien. Het project heeft als doel om door onder andere het
organiseren van activiteiten en een open houding, contacten te leggen met de campinggasten om zo
Christus door ons te laten zien. Het is de bedoeling dat door gebed en via deze contacten gesprekken over
het evangelie kunnen plaatsvinden.
Voorbereiding
Het project Ermelo heeft een voorbereidingsweekend voor alle projectleden en daarnaast heeft elk team
een eigen weekend. Het voorbereidingsweekend heeft als doel om de leden toe te rusten aan de hand van
het jaarthema. Ook is er tijd voor teamoverleg. Het jaarthema was dit jaar: ‘Op Reis’. Hierbij kwamen vier
subthema's in de weken terug: 1) Vrij zijn, 2) Grenzeloos geliefd, 3) Voetsporen en 4) Bestemming bereikt?
Dit jaar wilden we een mini-V1 houden op het Springweekend, maar door de lage opkomst hebben we toch
nog ad-hoc een apart voorbereidingsweekend georganiseerd. Dit kon helaas pas eind mei plaatsvinden en
daar waren ook niet erg veel leden aanwezig (ca. 10). Hierdoor gaven mensen zich ook pas laat op voor het
project en zijn veel teamvoorbereidingen pas op het laatste moment gebeurd. Gelukkig konden we wel net
vier weken vol krijgen. Het vinden van teamleiders bleek lastig te zijn dit jaar. De functies van twee
werkgroepcoördinatoren en een materiaalman konden niet worden vervuld en moesten we dus zelf als
bestuur oppakken. Niet ideaal!
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Draaiweek Zomer 2015
De draaiweken zijn prima verlopen. Alle teams hadden voldoende mensen, alhoewel dit bij week 3 niet
overhield: dit team had zes leden. We merken ook dat vooral de volwassenen van de camping niet erg
openstaan voor onze boodschap, maar de recreatieve activiteiten wel goed bezoeken. Tussen de activiteiten
door is er ruimte voor diepgang, doordat campinggasten en E&R-ers elkaar kennen.
Contact met kerken
Dit jaar zijn we voor het tweede jaar ondersteund door de CGK, NGK en de GKv. Mensen zijn positief en
komen ook geregeld langs op activiteiten, maar het is lastig om mensen verantwoordelijkheid te laten
nemen: ze houden zich liever wat op de achtergrond. Enthousiasme is er zeker, maar het komt maar
mondjesmaat op gang.
Toekomstplannen
Vanwege teruglopend enthousiasme vanuit zowel campinggasten als leden en het maar mondjesmaat op
gang komen van participatie vanuit de kerken, hebben we besloten om per 2017 een nieuwe camping op te
gaan zoeken en een nieuw project te gaan starten. Hoe het er voor het Vossenhol uitziet na 2016 is nog niet
duidelijk: we gaan met de kerken in gesprek om te kijken of zij ons vertrek deels kunnen gaan opvangen.
Aandachtspunten voor volgend seizoen
- De samenwerking met de kerken uit Ermelo uitbreiden
- De band die er is tussen E&R en de gasten verder benutten om het evangelie te verspreiden
- Leden enthousiasmeren zodat we vier volle weken kunnen blijven draaien
- Een nieuwe camping zoeken, een nieuw project alvast opzetten en de toekomst op het Vossenhol
bespreken met zowel kerken als camping(gasten)

3.2.5 Lichtenvoorde
Impressie
Het E&R project in Lichtenvoorde is een onderdeel van het gemeentestichtingsproject wat vanaf 2004 in
Lichtenvoorde is opgestart. In de zomer wordt doormiddel van twee draaiweken vanuit het buurtcentrum
De Schoppe extra contacten opgedaan, waar in de rest van het jaar door de huisgemeente een vervolg aan
wordt gegeven. Dit jaar is er een week in het buurtcentrum De Schoppe gedraaid en een week op een
locatie waar we vorig jaar zijn begonnen, namelijk speeltuin De Els.
In Lichtenvoorde is E&R door de jaren heen steeds verder uitgegroeid. Er wordt nu door het jaar een
kinderclub gedraaid bij De Schoppe. Ook is er een girlz only en een jeugdinloop. Daarnaast draait er een
Alpha cursus en zijn er huiskringen voor Bijbelstudie. Elke twee weken is er een samenkomst in De Schoppe,
er is een boekwinkel en een jeugdhonk in het centrum.
Voorbereiding
De algemene toerusting heeft plaatsgevonden tijdens twee voorbereidingsweekenden en een
voorbereidingsdag. Het eerste weekend was tijdens het springweekend dat landelijk georganiseerd werd. In
het eerste weekend was er ruimte om weer met elkaar in contact te komen en is er gebrainstormd over
activiteiten voor de komende zomer. Tijdens het tweede weekend is het programma voor de twee weken
verder ingevuld en is er afgesproken wie wat regelt. Ook is er tijdens dit weekend contact gezocht met
mensen uit de buurt waarin de Schoppe ligt, over hoe zij ook betrokken kunnen worden bij de eerste week.
In Juni is er nog een voorbereidingsdag geweest om de laatste paar dingen te regelen.
Jaarverslag en verantwoording E&R 2015
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Draaiweek Zomer 2015
Het team van de eerste week bij de Schoppe telde tien leden, waar tijdens de week nog een lid bijkwam.
Hierbij waren drie onervaren leden. Tijdens de eerste week was het thema samen en werd er over de hele
week aan hutten bouwen gedaan. De kinderen werden verdeeld in groepjes en tijdens een aantal middagen
werd er tijd ingepland om met de hut bezig te gaan. Op vrijdag is dit afgesloten met een bezoekje van de
burgermeester. Verder zijn er nog enkele activiteiten gedaan met de kinderen, jongeren en volwassenen.
Tijdens de ochtenden was er kinderclub, tienerclub en een koffietafel voor de volwassenen. Er was
ingepland dat de buurtbewoners zelf voor het zetten van de koffie zouden zorgen en dit werkte goed over
de week. Het contact met de buurtbewoners was positief!
Tijdens de tweede week bij speeltuin de Els telde het team 8 leden. Tijdens deze week was er iedere
ochtend weer kinderclub, en ‘s middags en ’s avonds was er sportclinics, waarbij ieder dagdeel 3 sporten
werden aangeboden. ’s Avonds hoopten we tieners en volwassenen aan te trekken, maar deze kwamen
helaas niet veel. Wel waren er veel kinderen, wat opliep tijdens de week. Er werd tussen het sporten door
pauzes ingelast, waarbij er kort een stukje werd gedaan over de bijbel/het geloof of waarbij een getuigenis
werd gedaan. Tijdens de twee weken waren er ook twee leden van de huisgemeente die hielpen bij de
activiteiten en in het contact met de buurt.
Contact met kerken
Dit punt moet inmiddels in 2 delen worden ingedeeld. De huisgemeente in Lichtenvoorde en de zes
kerkelijke gemeentes uit de classis Zutphen (inclusief de CGK van Aalten). De huisgemeente is dit jaar ook
weer betrokken geweest bij de E&R weken. Er werd gekookt door leden van de huisgemeente en ze waren
betrokken bij het contact met de buurt.
Ook vanuit de gemeenten werd er betrokkenheid getoond door mensen die wilden helpen door voor ons te
koken of te helpen bij enkele activiteiten.
We zien hierin ook een stuk groei van betrokkenheid en dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Aandachtspunt voor volgend seizoen



Het programma (voor de eerste week) vernieuwen, zodat het ook volwassenen meer aanspreekt
Het team versterken door nieuwe leden te werven

3.2.6 Lochem
Impressie
Go Fish! is een dorpsproject in Lochem. Het project is opgestart in 2010. Dit jaar zijn er twee weken
gedraaid. Alle activiteiten vinden plaats bij tafeltennisvereniging Lttc De Toekomst in Lochem.
Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende evangelisatievormen, om zo met zoveel mogelijk mensen
contact te leggen en te onderhouden.
Draaiweek Zomer 2015
Van het project Lochem is geen verantwoording ontvangen, waardoor hier nu niets staat.
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3.2.7 Mimeteam
Leden: Hermen Bollemaat (mimespeler), Willem Folmer (mimespeler), Annieke Knol (projectcoördinator,
mimespeler), Hanneke Meedendorp (penningmeester, mimespeler), Allard Vonk
(chauffeur/teamleider/geluidsman) en Sandra Winkel (mimespeler)
Impressie
Het mimeteam is een bijzonder project binnen E&R. Het team draait één week in de zomer, waarin ze de
andere projecten bezoekt om hen te ondersteunen in hun evangelisatie activiteiten. Dit jaar was de
draaiweek van het mimeteam één dag langer dan voorgaande jaren en duurde van vrijdag 31 juli tot zondag
9 augustus.
Het team bestond uit vier leden van het team van 2014, dezelfde technicus als in 2013 en één nieuwe
mimespeler. Het werd door velen als positief gezien dat er dit jaar twee mannelijke mimespelers onderdeel
waren van het team, in tegenstelling tot voorgaande jaren.
Evenals in 2014 is het mimeteam langsgegaan bij verschillende Dabar projecten omdat er ruimte was in de
planning van de week. Dit jaar waren dat vier projecten, dubbel zoveel als in 2014. Dit waren allemaal
campingprojecten en de samenwerking is wederom goed bevallen.
Het thema van dit jaar was ‘Let it go!’. Met dit thema wilden we het publiek aan het denken zetten over de
zonde die invloed heeft in het leven van iedereen. Wij willen als mensen graag zelf ons leven reguleren,
maar dat blijkt niet gemakkelijk te zijn. In de voorstelling werd er letterlijk gewezen op Jezus die het kwaad
op zich heeft genomen zodat wij het niet meer zelf hoeven te doen. Wij mogen op Jezus vertrouwen en
alles bij Hem neerleggen.
Het thema was uitgewerkt in drie stukken:
1. Sterke held (Matthijn Buwalda, Staak de strijd) waarin werd laten zien dat ons leven beïnvloed
wordt door zonden maar dat God een mooi leven voor ons bedoeld heeft.
2. God of the moon and stars (Kees kraaienoord) is een duet in dansvorm waarin werd uitgebeeld dat
God er voor iedereen is, hoe zondig of heilig je ook bent.
3. De overspelige vrouw (Ludovico Einaudi en Tot jij mijn liefde voelt, Dik Hout) speelt het
Bijbelverhaal uit Johannes 8 uit waarin het oordeel van anderen over een zonde van iemand een
plaats heeft. Jezus neemt in dit stuk letterlijk het oordeel op zich en geeft de vrouw op die manier
een nieuwe kans.
Dit jaar zijn de financiën meerdere malen ter sprake gekomen. Het project heeft een hoog uitgavenpatroon
door het gebruik van professionele middelen en diensten. Jaarlijks loopt dit bedrag op en het team is van
mening dat er actie ondernomen moet worden om dit binnen de perken te houden.
Voorbereiding
Er zijn zes oefenzaterdagen geweest en de zevende zaterdag in de mimeweek is gebruikt voor de generale
repetitie. Dit jaar is er één stuk aangeleerd door Thessa Gosker, op de eerste twee zaterdagen. Verder heeft
Job van der Wal twee andere stukken aangeleerd op de vier zaterdagen daaropvolgend. Vijf zaterdagen
hebben we geoefend in de Opstandingskerk in Utrecht (aangezien de Reobothkerk verbouwde) en één
zaterdag in de Boogkerk in Amersfoort. De generale repetitie is gehouden in de Boogkerk en daarvoor is
Mirjam van de Beek uitgenodigd om te helpen bij het zetten van de laatste puntjes op de i. De oefenlocaties
waren prima en zijn zeker nog eens aan te raden voor een volgend jaar, wel is de Opstandingskerk een stuk
duurder dan de Reobothkerk, helemaal als de ruimte verwarmd moet worden. ‘
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Draaiweek zomer
In de draaiweek hebben we de volgende projecten bezocht:
Zo 2 aug
1. Boogkerk Amersfoort; optreden in de morgendienst. Veel positieve reacties gekregen.
Ma 3 aug
2. E&R Ermelo; in 30˚C was er zo’n 20 man publiek en hebben we een goede start van de week gehad.
Di 4 aug
 Dabar Maarn (Laag Kanje); er werd veel publiek (50+, vooral kinderen) getrokken naar de tent die
normaal niet kwamen. Publiek keek geboeid.
 E&R Bussum; publiek (30+) komt al speciaal naar de mimevoorstelling, enkele bijzondere
gesprekken ondanks dat de voorstelling gestoord werd door kinderen in de speeltuin.
Wo 5 aug
 E&R Paasloo; zo’n 80 man publiek (15 volwassen) wat wel snel wegliep na (en jeugd tijdens) de
voorstelling. Voorstelling geeft wel een ingang voor later gesprek.
 E&R Beerze; zo’n 55 man publiek, helft volwassen, keek aandachtig naar de voorstelling. Andere
vormen geven een nieuwe ingang.
Do 6 aug
1 E&R Lichtenvoorde; 25 man publiek keek naar de voorstelling bij de tent, de 5 volwassenen keken al
snel niet meer mee. Het is de vraag of het bereik op dit project groot genoeg is.
2 Dabar Rijssen (’t Mölke); met zo’n 60 man publiek zat de tent behoorlijk vol en toch was het stil
tijdens de voorstelling. Publiek was snel weg, maar veel enthousiaste reacties gehad vanuit dit
project.
Vrij 7 aug
 Dabar Ottoland (De Put); Opgepropt in een kleine warme keet zat zo’n 40 man te kijken.
 Dabar Haastrecht (Streefland); Zo’n 30 man publiek waarvan er een deel tijdens de voorstelling
wegliep. Werkte aansprekend voor publiek en bood een nieuwe ingang tot gesprek.
Zat 8 aug
1. E&R Scheveningen; Op deze zonnige dag was er veel voorbijgaand publiek. Het noemen van God in
de stukken en de praatjes werkte soms afschrikkend. Vier voorstellingen gegeven.
Contact met kerken
Amersfoort Nieuwland is de ondersteunende gemeente. Het was wederom succesvol om een mimestuk te
laten zien in de gezamenlijke dienst met Amersfoort Hoogland aan het begin van de mimeweek. Han Kiela
was contactpersoon en heeft veel geholpen. Het was fijn dat hij tijdens de mimeweek ook in Amersfoort
was. We logeerden wederom in een huis van een gemeentelid. De gemeente heeft voor ons gebeden.
Tevens hebben we in aanloop naar de zomer weer een stukje in het kerkblad van de gemeente geplaatst. De
ondersteuning die we nu krijgen is vooral gecentreerd rondom de zomer. Voor volgend jaar willen we kijken
of het mogelijk is om in de voorbereiding (tijdens oefenzaterdagen) al meer gebruik te maken van hun
ondersteuning.
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Aandachtspunten voor volgend seizoen
Financieel zijn er enkele grote kostenposten die we het liefst terug willen dringen. Dat zijn met name de
locatie en het ontwerpen en aanleren van de mimestukken door een professionele mimespeler. We gaan
kijken naar andere mimedocenten en de mogelijkheid om zelf stukken te ontwerpen. Daarnaast gaan we
kijken of er mogelijkheden zijn om in de Boogkerk de trainingszaterdagen in te vullen.
Mimestukken op Nederlandstalige liedjes werken goed en dit is een aanrader voor volgende keren. Nu
hadden we wederom een Engels lied, dat moeten we niet meer doen.
Het optreden buiten de mimeweek willen we graag doen. Dit brengt echter enkele uitdagingen op
financieel vlak met zich mee. Wij maken kosten om te oefenen en te reizen, en daarnaast vraagt Job van de
Wal sinds dit jaar een afkoopbedrag om zijn mimestukken te mogen spelen buiten de mimeweek. Hier
moeten we voor het komende seizoen duidelijke keuzes en afspraken voor maken.
Het scherm waarvoor we spelen wordt langzamerhand minder. We willen een decorbouwer contacten om
te bekijken of het mogelijk is om een nieuw scherm te maken.

3.2.8 Paasloo
Impressie
Het E&R project in Paasloo is een campingproject op camping De Eikenhof in Paasloo vlakbij De
Weerribben. Het project is een zeer zelfstandig opererend project. Het project draait gedurende vijf weken.
Op zondagen wordt op de ochtend een samenkomst gehouden in samenwerking met een aantal kerken. ’s
Avonds is er een sing in of zangavond.
Voorbereiding
Het project heeft dit jaar het voorbereidingsweekend ook op de camping gehouden. Er was een
vergaderzaaltje en een tentvilla ter beschikking gesteld. Op het weekend waren 21 mensen aanwezig. Alex
van Nes heeft een toerusting verzorgd over “Eenvoudig Evangeliseren”.

Draaiweek Zomer 2015
Ook dit jaar zijn er vijf projectweken gedraaid. Uiteindelijk hadden we voldoende bezetting. We konden zo
verder met het contact leggen met jongeren en hebben veel nieuwe mensen gesproken op de camping en
in de tent. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Ook vanuit de gemeenten is meegeleefd. Daarnaast is het erg
dankbaar te merken dat campingbaas en campinggasten ons vertrouwen, gastvrijheid en medewerking
geven.
Contact met kerken
Project Paasloo is een project dat samenwerkt met de drie GKv kerken van Meppel, Staphorst en Rouveen.
Zij zorgen voor financiële, praktische en geestelijke steun. De kerken zijn nauw betrokken. Officieel staat het
project ook onder verantwoordelijkheid van deze kerken. Omdat het project dankbaar gebruik maakt van de
faciliteiten van E&R en ook die naam draagt is besloten geen zusterproject te vormen, maar de situatie zo te
houden.
Aandachtspunten voor volgend seizoen


Werving nieuwe deelnemers meer aandacht geven, zodat dit mooie project kan worden voortgezet.
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3.2.9 Scheveningen
Impressie
Het project Scheveningen verricht evangelisatie op de boulevard in Scheveningen. Er worden gesprekken
aangegaan met bezoekers, waarin basale vragen over godsbesef centraal staan. Afgelopen zomer heeft het
project in Scheveningen 1 projectweek gedraaid.
Voorbereiding
Het bestuur is een paar keer bij elkaar gekomen om een voorbereidingsweekend en dankweekend te
organiseren en na te denken over de draaiweek zelf. Dit is goed verlopen, er was een goede samenwerking
en de voorbereiding verliep goed.
We hebben van 26 t/m 28 juni het voorbereidingsweekend gehouden. Dit vond plaats in Scheveningen. Het
was een fijn weekend waarin we bezig waren met versterken van de band in het team, focussen op God en
het bespreken van de verwachtingen voor de draaiweek met elkaar.
Draaiweek Zomer 2014
Het team bestond uit 9 leden. Het is fijn om te zien dat het ledenaantal groeit. Het is elk jaar een goed
aandachtspunt om te kijken hoe teamleden functioneren binnen het team. Dit jaar was het allemaal wat
spannend hoe het zou verlopen met opnieuw een nieuwe teamleider en het nieuwe bestuur.
We hebben als project niet echt activiteiten om te evangeliseren, behalve het mime-team en de rozenactie.
Verder organiseren we in de gemeente activiteiten. Dit jaar hebben we een gemeenteavond gehouden
waarin we met elkaar gingen bidden. Voor ons project, voor alle evangelisatie in de wereld, voor de
gemeente en persoonlijke gebedspunten. Het was een mooie avond.
Het mimeteam is een dag geweest en er zijn veel mooie gesprekken geweest.
De indeling van de week is enigszins gewijzigd. Op de donderdag is er een teamactiviteit geweest en
verschoof het werk op de boulevard naar de avond. Het uitdelen van rozen als teken van Gods liefde op de
laatste dag bleek een mooie afsluiting van de week.
Contact met kerken
Er zijn goede contacten met de Ichtuskerk in Scheveningen. De coördinatie is in handen van een
gemeentelid. Er wordt gekookt voor de leden en sommige gemeenteleden draaien een dag mee. Met de
predikant is regelmatig overleg over de ondersteuning geweest. Vanuit de gemeente is een gebedsgroep
actief; in deze groep, in kerkdiensten en ook thuis is het werk ondersteund door gebed. Ook is er
ondersteuning van de Bijbelkiosk. Het is bijzonder dat je als christen zo gezamenlijk je kan inzetten voor het
goed doel.
Aandachtspunten voor volgend seizoen


De bezinning op de huidige activiteiten die in 2014 op gang is gekomen wordt voortgezet. Daarbij
worden de punten die vanuit de gemeente zijn aangedragen ook meegenomen. Ook willen we
inspelen op de toekomstplannen die de gemeente heeft in samenwerking met andere kerken in
Den Haag.

3.2.10 Venlo
Impressie
Vanaf 1988 draait er iedere zomervakantie in één of meerdere weken een E&R team in stadsproject Venlo.
Dit project is een missionair project, waarbij GKv De Brug (een kleine gemeente van < 80 leden) wordt
ondersteund bij het kerk zijn in Venlo en omgeving.
Sinds 2014 draait Venlo weer in een woonwijk, waardoor we goed contact kunnen leggen met de bewoners.
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Deze bereiken we door bijvoorbeeld kinderclubs, workshops en andere recreatieve activiteiten te
organiseren. Dit doen we vanuit het wijkcentrum LEEF! Dit centrum wordt gerund door het Leger des Heils.
Door de samenwerking met het Leger des Heils kunnen we elkaar tot hand en voet zijn. Zo kan het Leger
des Heils bijvoorbeeld laagdrempelige nazorg bieden wanneer E&R leden weer naar hun eigen woonplaats
gaan.
Verslag draaiweken 2015
Venlo heeft dit jaar 2 weken gedraaid. Wat erg bijzonder is, aangezien dit al
vele jaren niet meer is voorgekomen. We hadden voldoende leden in zowel
week 1 als week 2. Dit met dank aan een aantal leden uit Ermelo die ons
hebben ondersteunt.
In de draaiweken hebben we ons met name gericht op het kinderwerk, daar
er al meerdere activiteit draaien voor volwassenen, georganiseerd door het
Leger des Heils. Voor het kinderwerk hadden we als thema “Schat zoeken”.
Met het Leger des Heils was afgesproken dat we tijdens de kinderclub via
metaforen zouden vertellen over God. Op flyers was vooraf aangekondigd
dat we op woensdagen wel actief over God zouden vertellen. De teams
hadden niet de indruk dat hierdoor minder kinderen naar de club kwamen.
De kinderactiviteiten werden gemiddeld door zo’n 10 kinderen bezocht.
De paar volwassenactiviteiten die we hebben georganiseerd werden weinig
bezocht. In week 1 was er 1 activiteit in de kerk. Hier kwamen 3 mensen op
af. De activiteiten op vrijdag waren in het gebouw van LEEF!. Hier kwamen zo’n 5 personen op af.
Voornamelijk nadat Leger des Heils actief mensen had uitgenodigd.
Voorbereiding
Onze voorbereiding bestaat uit o.a. uit bidden, toerusting en missionaire vorming. Het E&R team Venlo
heeft jaarlijks 2 voorbereidingsweekenden en een evaluatieweekend. Deze vinden meestal in Venlo zelf
plaats. Het 1e weekend van een projectweek gebruiken wij eveneens ter voorbereiding van de draaiweek.
Elke dag zijn we met elkaar begonnen met Bijbelstudie en gebed. Dit deden we in het gebouw LEEF! zodat
Peter en Marloes van het Leger des Heils ook konden aansluiten. Dit is 1 keer voorgekomen. De keren
daarop hebben ze niet deelgenomen aan de studies en gebed.
In de middag was voldoende ruimte om ook praktische voorbereiding te treffen voor activiteiten.
Contact met kerken
Vanuit het verleden is GKv De Brug door E&R met evangelisatieactiviteiten ondersteund en omgekeerd was
deze missionaire gemeente actief bij de voorbereiding en de draaiweken.
Deze zomer was het tweede jaar dat deze gemeente geen eigen predikant meer heeft.
GKv De Brug bestaat < 80 leden en gasten die verspreidt over heel Noord- en Midden Limburg wonen
(sommige adressen liggen meer dan 50 km uit elkaar). De gemeente(leden) bidden voor de missionaire
activiteiten en bieden eveneens geestelijke ondersteuning van eventuele gasten en teamleden. Ze tonen
eveneens belangstelling en leven mee via het koken van maaltijden of aanwezigheid bij activiteiten. Dit
merken we zowel voor, tijdens en na de projectweken.
Tijdens de draaiweek verzorgt de gemeente altijd een gesprek met elk teamlid persoonlijk ter
ondersteuning en achtervang. Dit jaar is ervan uit gegaan dat deze gesprekken georganiseerd werden vanuit
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het Leger des Heils. Wel is Jacob Glas, voorganger van GKv Maastricht, langs geweest om te informeren naar
ons werk en ter eventuele ondersteuning waar nodig.
Aandachtspunten voor volgend seizoen
Nu het Leger des Heils heeft aangegeven niet meer verder met ons te willen samenwerken, zullen we met
elkaar moeten kijken hoe we verder willen. De GKv van Venlo heeft begin dit jaar aangegeven niet langer
het project te kunnen ondersteunen. Daarbij is weer teruggaan naar het kerkgebouw en van daaruit het
evangelisatiewerk weer gaan starten niet wenselijk.
Er is door leden van Venlo al meerdere jaren gesproken over het opheffen van het project. Dit zal nu weer
aan de orde moeten komen. Het bestuur van Venlo wil voorstellen om de samenwerking te zoeken met
project Ermelo, die ook op zoek is naar een nieuwe locatie voor hun project, om samen een nieuw project
te starten.
Aandachtspunten:







Realistisch blijven naar de leden van Venlo toe. Omdat we al vaak gesproken hebben over het
opheffen van het project, bestaat de kans dat er een aantal leden zijn die weer opnieuw een
doorstart willen maken in Venlo.
Goede afsluiting met GKv Venlo, aangezien we al 27 jaar contact met hen hebben.
Verwachtingen naar Ermelo en andersom goed helder hebben. Eventueel een projectgroepje
starten vanuit beide projecten, die kijken hoe de expertise van beide projecten goed
samengebracht kunnen worden.
Proces van beide projecten goed blijven terugkoppelen naar het landelijk bestuur.

3.2.11 Vrouwenpolder
Impressie
Het project Vrouwenpolder is een dorpsproject van E&R. Het project draait sinds 1998 en combineert de
opzet van een campingproject met contacten in een dorp. Het project draait momenteel twee weken in de
zomer.
Voorbereiding
De voorbereiding voor het project verliep goed. Er was goed contact met de gemeente, die veel
voorbereidende taken heeft verricht. Er werd wel aangegeven dat het steeds lastiger wordt om de hulplijst
op te vullen, i.v.m. de ouder wordende gemeente. We hebben daarom ook gekeken naar steun van
gemeentes in de omgeving (Vlissingen, Middelburg). Dit is ook voor komend jaar belangrijk.
Ook de voorbereiding in het team verliep goed. De voorbereidingsweekenden werden goed bezocht en
waren zeer productief. Hierdoor stond de basis van het project weer stevig.
Een week voor we gingen draaien brak Ria haar enkel, waardoor zij niet mee kon draaien. Dit was even
schrikken en improviseren, omdat zij twee weken zou draaien, waarvan 1 week als teamleider.
Dit werd goed opgevangen door het team en de tweede teamleider. Het hele team pakte zijn
verantwoordelijkheid en het project werd hierna nog meer samengedraaid.
Draaiweek Zomer 2015
Met als jaarthema ‘Vrij zijn!’ hebben we verteld, gesproken en nagedacht over wat vrij zijn in houdt, wat je
daarvoor nodig hebt en hoe God kan bijdragen aan vrij zijn. Het waren twee mooie weken, waarin God
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heeft laten zien hoe liefdevol Hij is. Dit werd ook zichtbaar in hoe team en gasten betrokken waren op
elkaar en naar elkaar omzagen.
We hebben net als eerdere jaren gasten terug zien komen en verder kunnen bouwen op de relatie die er
reeds is. Er waren goede gesprekken en ruimte voor diepgang. Tegelijkertijd konden we nieuwe gasten in de
tent verwelkomen.
Beide weken hebben we gedraaid met 7 mensen, waaronder 3 nieuwe leden en 3 mensen die twee weken
draaiden. De nieuwe leden waren zeer welkom en hebben zich flink ingezet. De teams waren klein maar er
is veel werk verzet, door met elkaar de schouders eronder te zetten.
We hebben afgelopen zomer geen specifieke evangelisatieactiviteit in het dorp gedaan. We hebben met
kleine teams gedraaid, waardoor hiervoor weinig ruimte was. Wel hebben we van de gelegenheden die er
in/rondom de tent waren gebruik gemaakt. Een kindertheater waarin een boodschap verwerkt was, een tof
gesprek met een tiener die even langs kwam fietsen, samen met een gast de Bijbelstudie voorbereiden.
Bijzondere momentjes, waarin we iets van Gods liefde hebben mogen laten zien.
Contact met kerken
Ook afgelopen zomer was de samenwerking met de GKV in Vrouwenpolder weer intensief en goed. Er was
vanuit de gemeente aardig wat aanloop en we konden rekenen op ondersteuning in praktische zaken maar
ook in gebed.
Aandachtspunten voor volgend seizoen



We moeten blijven nadenken over hoe we kunnen aansluiten bij de ouder wordende jeugd en hun
vragen.
We willen dit jaar in de voorbereiding wel weer nadenken over eventuele evangelisatieacties in het
dorp of op het strand.
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3.3 Commissies
De volgende drie landelijke commissies zijn actief om het mogelijk te maken dat leden lid worden van de
vereniging en aan landelijke activiteiten me te kunnen doen: de taakgroep communicatie, de commissie
landelijke dagen en de commissie toerusting.
Jaarlijks vinden er 2 vergaderen plaats met alle commissies en de voorzitter van het landelijk bestuur om
communicatie onderling te versterken.
3.3.1 Taakgroep communicatie
De taakgroep communicatie kijkt terug op een mooi en waardevol seizoen gehad, waarin geprobeerd is de
communicatie naar binnen, maar zeker ook naar buiten de vereniging proberen te verbeteren. Vele
activiteiten konden met Gods hulp voortgang vinden. Ook voor het komend seizoen zijn reeds diverse
ideeën bedacht.
Samenstelling Taakgroep Communicatie:
Edwin Poot (Voorzitter, sociale media)
Hermen Bollemaat (Voorlichter)
Tineke Goedhart-Smits (Hoofdredacteur Tentstof, nieuwsbrief)
Rosanne Terpstra (Tentstof)
Frits Tromp (Tentstof)
Harm van den Hoek (Website)
Hans van der Heide (Website)
Mark van der Linden (Vormgeving)
O.a. de volgende activiteiten zijn ondernomen:
 In het begin van 2015 is wederom een nieuwe Tentstof uitgekomen. Hierbij is gemerkt dat de
planning te krap was en de informatie te laat was aangeleverd, waardoor deze niet voor het
Springweekend kon worden verstuurd. Voor de editie van 2016 is de planning naar voren bijgesteld
en deadlines vervroegd om dit beter te laten verlopen. Tineke Goedhart is de nieuwe
hoofdredacteur nadat Frits Tromp hiermee vorig seizoen is gestopt. Bij het maken van de meest
recente exemplaar, heeft Frits toch nog een stuk van het jaar de rol van hoofdredacteur vervuld,
daar Tineke door haar zwangerschap dit tijdelijk neer moest leggen.
 Tentstof is naar alle leden, oud-leden en contactpersonen in de kerken binnen de GKV en
kerkenraden binnen de NGK en CGK gestuurd (in totaal zo’n 1700 adressen) om het werk van E&R
onder de aandacht te brengen. Vanuit diverse hoeken zijn positieve reacties gehad op het blad.
Door een verouderd adressenbestand zijn er helaas nogal wat bladen teruggekomen. Voor de
verzending in 2016 is deze input hiervan verwerkt en wordt geprobeerd de adressenbestanden op
te schonen, zodat de bladen gerichter en naar de juiste mensen kunnen worden gestuurd.
 Daarnaast is bij diverse kerken en verenigingen Tentstof breder verspreid met behulp van een aantal
leden. Dit was mogelijk, doordat er door een miscommunicatie met de drukker veel meer
exemplaren waren gedrukt, dan gepland. Na afstemming hebben we de meerdere exemplaren voor
een goedkoper bedrag kunnen overnemen en is deze kans aangegrepen om zo meer mensen
binnen de doelgroep extra informatie te geven over het werk van E&R. Voor 2016 zijn reeds betere
afspraken gemaakt met de drukker over de aantallen.
 Na het verschijnen van de Tentstof is een enquête opgestart over hoe Tentstof wordt ervaren. De
uitwerkingen zullen worden gepubliceerd in de Tentstof van 2016.
 In het voorjaar is er 5 maal met gerichte en verschillende advertenties rond het seizoen
geadverteerd in de vakantiebijlage van het Nederlands Dagblad. Later in het jaar is dit geëvalueerd
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en besloten om dit in 2016 niet meer te doen, daar de kosten vrij hoog zijn en de response zeer
beperkt is.
Gedurende het seizoen is er diverse malen een nieuwsbrief in combinatie met het bestuur en
andere landelijke commissies rondgestuurd om de leden op de hoogte te houden van de
activiteiten en plannen binnen de vereniging.
Vanuit de taakgroep hebben is geparticipeerd in het gezamenlijke overleg en organisatie van het
Springweekend en de Aftersun. Vanuit de taakgroep is o.a. de communicatie en uitnodiging naar
binnen en buiten de vereniging verzorgd.
Dit jaar is de taakgroep actiever bezig geweest met het gebruik van nieuwe media, waaronder
sociale media om gedurende het hele seizoen de activiteiten van E&R aan de leden, achterban maar
ook bezoekers beter bekend te maken. Daar steeds meer mensen hiervan (dagelijks) gebruik
maken, is het gebruik hiervan een van de beste methoden is om onze doelgroep(en) te bereiken.
Wel is gemerkt, dat het lastig en moeizaam is om voldoende content (informatie en foto’s) vanuit de
projecten en rest van de vereniging te krijgen om relevante berichten te kunnen plaatsen
De promotiepoel heeft op een aantal plekken binnen het land een presentatie gegeven over de
activiteiten van E&R om het werk meer zichtbaar te maken en hiermee meer leden te werven. De
reacties zijn zeer positief, maar gemerkt dat deze mogelijkheid weinig bekend is en het lastig is om
afspraken binnen bijvoorbeeld kerken hiervoor te maken.
Gedurende het jaar is de website bijgehouden en opgeschoond van diverse oude artikelen die niet
meer relevant waren. Daarnaast is gestart met het publiceren van de Tentstof artikelen gedurende
het seizoen, naast de andere actuele berichten om zo op regelmatige basis verversing van de
informatie te verzorgen. Aan de achterzijde is begonnen om een technische upgrade te doen van de
website, zodat deze op de juiste software draait en een aantal zaken kan worden geüpdatet en
aangepast.
Er is voor gezorgd dat de projecten de truien en t-shirts op het juiste moment hebben gekregen om
te gebruiken tijdens de draaiweken.

Aandachtspunten voor volgend seizoen









Daar Frits gestopt is als hoofdredacteur en Tineke aan het eind van het komende seizoen zal
stoppen, willen we dit seizoen op zoek naar mensen die de redactie van Tentstof willen komen te
versterken.
Aandachtspunt van de taakgroep is om leden te werven binnen de kerken en Christelijke
jongvolwassenen. Binnen het komende seizoen willen we dit in combinatie met de promotiepoel
doen door o.a. aanwezig te zijn en te spreken op het HBOloog congres en PACO. Daarnaast zoeken
we naar mogelijkheden om presentaties te kunnen geven over het werk van E&R binnen
(Bijbelstudie)verenigingen en kerken om hiermee leden te kunnen werven.
Komend seizoen willen we kijken of we met het gebruik van advertenties op Facebook het werk van
E&R onder met name de doelgroep binnen de NGK, CGK en GKV breder onder de aandacht kunnen
brengen en hiermee meer leden kunnen werven.
Daar de promotiematerialen ongeveer op zijn, willen we nieuwe materialen komen voor de
komende jaren om te kunnen gebruiken bij promotieactiviteiten.
De website dient technisch te worden geactualiseerd en we willen deze o.a. gaan voorzien van een
agenda o.a. op verzoek van het bestuur. Daarnaast willen we de bestaande kennisbank (opnieuw)
onder de aandacht brengen van de leden.

3.3.2 Commissie landelijke dagen
De commissie landelijke dagen heeft in 2015 het Springweekend en de Aftersun georganiseerd. Het
praktische gedeelte is allemaal goed verlopen. Zij zijn afhankelijk zijn van andere commissies en het bestuur
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voor de inhoudelijke invulling van deze weekenden, waardoor soms bepaalde dingen niet op tijd konden
worden gecommuniceerd of geregeld. Al met al een goed jaar, waarin het hartswerk ook daadwerkelijk tot
liefde leidde.
Samenstelling commissie Landelijke Dagen:
Linda Dunnewind
Jaap Meijer

3.3.3 Commissie toerusting
In 2015 heeft één persoon deze taak officieus op zich genomen, omdat er geen mensen bereid waren
gevonden om in de commissie te vullen. We zijn dankbaar dat iemand deze taak wilde waarnemen, maar t
is van belang om de commissie meer op de kaart te zetten. Afgelopen jaar is gebleken dat het gewenst is dat
er meer mensen zijn om de sprekers, workshopleiders en verdere toerusting gedurende het jaar te regelen.
Ook is het van belang om in het vervolg meer vooruit te plannen om goede sprekers te kunnen aantrekken.
De workshops op het Springweekend stonden in het teken van de verschillende werkgroepen. Voor elke
werkgroep was er een workshop ter voorbereiding op de zomer. Het thema Hartswerk is tijdens de
toerusting goed belicht.
Samenstelling commissie Toerusting:
Lisa Zweers
Willemijn Veerman (vanaf Aftersun)
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3.4 Contacten adviseurs van de vereniging
In het jaar 2015 is er via de mail contact gelegd met de adviseurs om feedback te vragen over het
meerjarenplan. De adviseurs hadden geen aanvullingen op het gestuurde plan.

3.5 Contacten collega-organisaties
In 2015 is er actief en wederzijds contact geweest met de volgende collega-organisaties:
3.5.1 Praktijkcentrum
In het jaar 2015 hebben we elkaars meerjarenplannen toegestuurd. Verder overleg heeft er niet
plaatsgevonden tussen E&R en Praktijkcentrum.
3.5.2 IZB (Dabar / CGK)
In september is er een ontmoeting geweest tussen de contactpersoon van Dabar en de voorzitter van E&R.
Samen hebben ze gesproken over de kenmerken van de organisaties en is er nagedacht, gedroomd en
gesproken over eventuele samenwerkingsverbanden. In 2016 zullen de mogelijkheden verder onderzocht
worden.
3.5.3 Youth for Christ (YfC)
Vlak voor de draaiweken is er contact met YfC geweest over de beschikbaarheid van een Rock Solid map.
Helaas was er niet op tijd een map beschikbaar. In 2016 zal er verder overleg plaatsvinden over de
mogelijkheden om Rock Solid programma's te kunnen gebruiken in komend draaiseizoen.
In oktober is er een overleg geweest tussen YfC en de voorzitter van E&R. Er is gesproken over de structuur
van beide organisaties en de mogelijkheden om elkaar te versterken en eventueel door te verwijzen.
Verder zijn er meerdere sprekers en workshopleiders geweest vanuit YfC die een gedeelte van de toerusting
verzorgd hebben op landelijke dagen.
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4. Evaluatie beleid 2015
In het afgelopen jaar zijn we aan de slag geweest met de onderstaande punten uit het meerjarenbeleid. Per
onderwerp staat beschreven op welke manier eraan gewerkt is en werk resultaat het behaald heeft.

4.1 Leden
4.1.1 Er wordt gavengericht gewerkt
Afgelopen jaar stond in het teken van het bewust worden van ieders gaven. Leden zijn uitgedaagd om te
verwoorden waar ze hun gaven inzetten binnen de vereniging.
Voor het zoeken en vinden van mensen die op landelijk niveau actief wilden worden (zowel bestuur als
commissies/taakgroepen) is er allereerst gekeken naar de kwaliteiten die leden bezitten en of die te
matchen zijn met een vacature. Ondanks deze benadering zijn er nog veel vacatures binnen landelijk die
niet opgevuld konden worden. Met name tijd wordt genoemd als belemmering om lid te worden van een
commissie/taakgroep.
Wel zijn er leden die deeltaken van een commissielid uitvoeren. Hij/zij is dan geen lid van de
commissie/taakgroep maar is wel enthousiast geworden om een deel van de taken uit te voeren. Hier zijn
we dankbaar op in gegaan.

4.1.2 Er is duidelijkheid rondom (gast)lidmaatschap
Met de projecten Paasloo en Beerze is gesproken over het gastlidmaatschap. Op moment van schrijven
lopen de overleggen nog en is er nog geen document ontwikkeld waarin de duidelijkheid beschreven wordt.

4.1.3 De vereniging is en blijft een leerplek voor leden waarin leden voldoende toegerust worden voor het
werk.
Aangezien de commissie toerusting in 2015 een onderbezetting had is er vooral aandacht geschonken aan
de toerusting op het landelijke weekend en de landelijke dag. Er is gekeken en gevraagd naar de behoeftes
van leden. Verder konden projecten zelf specifieke toerusting regelen voor hun eigen
voorbereidingsweekend. Het landelijk bestuur stelde de vergoeding van deze toerusting beschikbaar.

4.2 Projecten
4.2.1 Er is een document waarin tips / minimumvereisten staan om het nazorgwerk duidelijk vorm te geven.
Tijdens de kaderdag in januari hebben we uitgebreid gesproken over tips en minimumvereisten voor het
nazorgwerk. De documentatie hierover is helaas niet verder uitgewerkt. We hebben leden gevraagd of ze er
enthousiast van werden om dit verder uit te werken. Het enthousiasme bleek er wel te zijn maar de tijd en
ruimte om het uit te voeren niet.
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4.3 Betrokken kerken
4.3.1 Leden uit betrokken kerken worden uitgenodigd om deel te nemen aan landelijke dagen en toerusting.
Het landelijk bestuur heeft, in samenwerking met taakgroep communicatie, de verschillende projecten
gestimuleerd om betrokken kerken en gemeentes uit te nodigen voor de landelijke dagen.
Er is weinig zicht op in hoeverre projecten dit uitgevoerd hebben. Feit is dat er geen leden van betrokken
kerken gezien die zelf al geen lid zijn/lid wilden worden.

4.4 Communicatie
4.4.1 Er wordt productief leden geworven. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de communicatie
binnen kerken en het gebruik van moderne communicatiemiddelen.
Het landelijk bestuur heeft de taakgroep communicatie aangestuurd actief bezig te gaan met de
ledenwerving. In het verslag van de taakgroep (hoofdstuk 3.3.1.) zijn de resultaten te lezen.
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5. Beleid 2016
5.1 Leden
Gastlidmaatschap
Er is momenteel een gastlidmaatschap voor leden die geen lid zijn van een van de drie gereformeerde
kerken. In de praktijk lopen we er tegenaan dat leden tijdens het lidmaatschap van E&R zich aan een ander
(kerk)genootschap willen binden.
Ook zijn er gastleden (omdat zij geen lid zijn bij een GKV, CGK of NGK) bij E&R-projecten die wel graag
volledig lid zouden willen worden. Deze gastleden mogen namelijk geen functies bekleden in kaders en/of
het bestuur.
Wanneer een lid van E&R zich bij een andere kerk dan de GKV, CGK en NGK wil aansluiten, kan dit ook
betekenen dat deze uit zijn of haar functie in een kader/bestuur ontheven zou moeten worden.
Als vereniging zullen wij in de nabije toekomst wellicht ons standpunt over (gast)lidmaatschap moeten
herzien. Als bestuur vinden wij het nu nog te vroeg om dit beleidspunt op te pakken, daarnaast lijkt het ons
goed om ons als hele vereniging hierop te bezinnen. Wellicht zou dit in het najaar van 2016 op een
kaderweekend gedaan kunnen worden.
Toerusting
De toerustingscommissie vinden wij als bestuur van groot belang. Wij merken dat het moeilijk is om leden
te vinden die deel willen gaan nemen in de commissie. Wij willen daarom veel taakgerichter mensen vragen
om een hieraan mee te werken, zodat er wel invulling wordt gegeven aan toerusting in de vereniging.
Jaarplanning
Er wordt een jaarplanning opgesteld en deze komt in hoofdlijn beschikbaar voor alle leden zodat zij in een
zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn van landelijke activiteiten. Ook komt er op de website een
agenda beschikbaar waarin de landelijke dagen, draaiweken en voorbereidingsweekenden van de
verschillende projecten komen te staan.

5.2 Projecten
Nieuwe projecten
Met het ook op de terugloop van projecten is vanuit het landelijk bestuur een van de contactpersonen
aangesteld om aan te moedigen dat er nieuwe projecten ontstaan. Hier zal in de loop van het jaar meer
vorm aan gegeven worden. Zoals eerder is meegedeeld zijn de projecten Ermelo en Venlo op zoek naar een
nieuwe locatie.

5.3 Betrokken kerken
Meer aandacht NGK en CGK
Onze achterban vanuit de kerken willen wij graag informeren door gericht de tentstof uit te delen aan
kerken, waarbij wij onze aandacht verbreden naar de NGK en CGK-kerken.
Promotie in kerken
Daarnaast lijkt het ons goed als wij ons als vereniging meer bieden dan een promotiepraatje wat vooral
gericht is op ledenwerving. Wij denken hierbij aan workshops die door leden worden verzorgd waardoor
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een ontspannen interactieve avond met geïnteresseerden ontstaat.

5.4 Communicatie
Nazorg
Landelijk gefaciliteerde handleiding EHBN (Eerste Hulp Bij Nazorg), via de website beschikbaar stellen.
Bijvoorbeeld de plekken waar Alpha cursussen gegeven worden, via een link vindbaar maken.
Moderne communicatie
Als vereniging bestaan wij uit leden die over het algemeen te bereiken zijn via de moderne
communicatiemiddelen, dit geld ook voor onze nieuwe leden. Wij zullen daarom zowel onze website als
facebook meer in gaan zetten om met onze leden te communiceren. Denk hierbij aan een discussieforum.
Ook kunnen we de PR verbreden door deel te nemen aan bestaande netwerkgroepen. (groepen als ‘impact’
of ‘christelijke jongeren’ maar ook verenigingen van studentenverenigingen) Promotie van E&R moet veel
meer naar leden toe en door hun te doen gestimuleerd worden.
Kaders
Het afgelopen jaar is gebleken dat sommige projecten veel minder aanwezig zijn op landelijke dagen en
kaderbijeenkomsten. We zijn van mening dat de bijeenkomsten voor kaders (dagen, weekenden en
projectraden) niet optioneel zijn, maar dat je alleen met een goede reden kunt afmelden. Wanneer de
kaders enthousiast en landelijk actief zijn, worden de leden van deze projecten ook meer gestimuleerd om
een keer naar een Springweekend of Aftersun te komen.
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