
Jaarplan 2022-2023 

Geef 8 en word gelukkig 

 
Jezus zegt: ‘Het echte geluk is voor mensen, die luisteren naar 

God en doen wat Hij wil’  

Lucas 11:28 

 

   Dichtbij Jezus, dichtbij mensen 
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Voorwoord 
 

Broers en zussen, lezers en hoorders , 

Voor jullie ligt het nieuwe jaarplan 2022-2023. 

We zijn blij dat we weer kunnen plannen en vooruit kunnen kijken,  
weer samen ideeën kunnen spuien, samen plannen maken, samen 
uitwerken en samen uitvoeren. Waarom?  

Eigenlijk maar om één reden:  om Jezus’ gemeente op te bouwen.  

De plannen zijn afgestemd op de visie, de missie en het doel van 
Jabes en zullen zeker bijdragen aan het bereiken van Gods doel 
voor Jabes.   

Uiteraard wordt het jaarplan in de loop van het seizoen verder 
uitgewerkt. De updates komen in de wekelijkse nieuwsbrief.  

De activiteiten van de taakvelden vloeien voort uit de opzet van 
het jaarplan. We streven ernaar dat de taakvelden het volgende 
seizoen (seizoen 2023-2024) een eigen uitwerking krijgen in het 
jaarplan.  

We zijn dankbaar voor de inzet van iedereen die heeft 
meegewerkt aan dit jaarplan en wij wensen jullie veel leesplezier 
en een goed nieuw seizoen in Jabes. 

 
Namens voorgangers, leiders en raad 
Zegen 

Jan  
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Visie, missie en doel 
 

Jabes is Visie gemotiveerd, Missie gestuurd en Doel gericht 

Onze visie  
Jabes bestaat uit gelovigen die gegrepen zijn door de liefde van 
God voor mensen, zichtbaar geworden in de Persoon en het werk 
van Jezus Christus en opgetekend in de Bijbel. Zij wil graag dicht 
bij Jezus leven om in de omgang met Hem de liefde van God en de 
kracht van de Heilige Geest te ontvangen om dienstbaar te 
kunnen zijn aan elkaar en aan de samenleving van Musselkanaal 
en omstreken. (bepaald in 2003) 

Onze missie 
Het grote gebod: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 
discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en 
des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u 
bevolen heb. (vanaf de oprichting in 1947) 
 
Ons doel 
De grote opdracht: discipelen maken. Discipelen zijn in onze visie 
christenen die Gods vijf doelen gebalanceerd toepassen in hun 
leven, aangesloten zijn bij een kerk die deze doelen op de één of 
andere manier heeft geïmplementeerd en invloed hebben op de 
mensen om zich heen. Deze vijf doelen zijn:  

• Aanbidding, 

• Dienen (het grote gebod)  

• Missie  

• Gemeenschap   

• Discipelschap (de grote opdracht)   
(Bodem 1.0 sinds 2004) 
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Het grote gebod 

Jezus zei: “ Heb de Here, uw God lief met heel uw hart... ziel en 
…verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het 
tweede, even belangrijke gebod is:  Houd net zoveel van uw 
medemens als van uzelf”.  Mattheus 22:36-40 

De grote opdracht 

Jezus zei: “ Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen 
te maken. . Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd”. 
Mattheus 28:19-20 

 

Wij geloven dat door een grote toewijding aan het grote gebod 
en de grote opdracht er een grote gemeente ontstaat.  
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Jaarplan ‘Geef 8 en word gelukkig!‘ 

Iedere christen zal je kunnen vertellen dat, na het leven, sterven 
en opstaan van Jezus, een gezond geloofsleven van het grootste 
belang is. Dat je weet wat er in de bijbel staat, weet hoe jij dit kunt 
gebruiken en toepassen op je eigen leven. Zodat je niet alleen wat 
“je gelooft” voor waarheid aanneemt, maar ook “je geloof” 
uitleeft en hierin investeert om levend houden.  

Iedere christen heeft ook de grote vreugde ervaren van het 
nieuwe leven in Jezus, de Heilige Geest ontvangen en kent het 
leven van liefdevol, vreugdevol en blij met broers en zussen 
onderweg zijn.  

Iedere christen kan je ook vertellen dat hij/zij ooit met de beste 
bedoelingen is begonnen met Jezus te volgen, maar dat na verloop 
van tijd toch blijkt dat de eerste liefde en het enthousiasme 
afkoelt en plaats maakt voor gewoonte en sleur.  

Ieder christen kan je ook vertellen dat als je niet oplet en deze 
sleur niet doorbreekt jijzelf weer op de eerste plaats komt i.p.v. 
Jezus, met als gevolg dat je zorgen, je verlangens en je mening 
weer de boventoon gaan voeren.  

Iedere christen kan je ook vertellen dat Jezus dan weer wordt 
gedegradeerd tot je dienstknecht,  die van je houdt en waar je 
mee kunt bidden als jij problemen hebt. En..  je neemt de mensen 
om je heen eenvoudig mee in die negatieve spiraal van sleur.  

Iedere christen kan je vertellen dat dit leven je niet gelukkig maakt 
en dat je op den duur helemaal afhaakt. 

Tot eer van ………… ? 
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Hoe dit te voorkomen? 

 ‘Geef 8’ op je geestelijke gezondheid, wordt geestelijk 

volwassen en vooral word gelukkig.  

Een volwassen christen is die gelovige die het grote gebod en de 
grote opdracht van Jezus zelfstandig toepast in zijn/haar leven1. 
Niet omdat het moet, maar gewoon omdat je van Jezus houdt. En 
deze Jezus zegt: echt gelukkig word je als je doet wat God zegt.  

Jabes heeft niet een kant en klare oplossing voor jou in huis, zo’n 
instant puddinkje die altijd gelukt. We hebben ook geen 
uitgewerkte trukendoos met gebruiksaanwijzing of een 
binnendoor weggetje. Wat dat betreft zijn we hopeloos.  

Maar we hebben wel Gods woord, Jezus’ liefde en de Heilige 
Geest om ons te leiden. En we hebben elkaar. Jij kunt rekenen op 
steun en richting als je betrokken bent of wilt zijn bij Jabes. We 
gaan en zijn samen onderweg.  

Om gemotiveerd te blijven, volwassen te worden en gelukkig te 
zijn, moet je dus investeren in je eigen leven. Het vraagt tijd en 
inzet. Paulus zegt:   

"Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven."  
1 Timotheüs 4:7 

Dit samen onderweg zijn komt tot uiting in  

‘Geef 8 en word gelukkig’. 

  

 
1 Zie ook www.bgmjabes.nl/onderwijs  

http://www.bgmjabes.nl/onderwijs
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Als je uit liefde voor Jezus deze handreiking aanneemt, zul je 
gelukkig worden, zegt Jezus. Lees maar:  

‘Het echte geluk is voor mensen, die luisteren naar God en doen 
wat Hij wil"  Lucas 11:28 

 

Leren wat God wil is:  5 sleutels om deuren te openen. 

Dit is jouw uitdaging  

 

Jabes heeft 5 sleutels voor jou.  

Laat je uitdagen, inspireren en doe mee! 
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Agenda  
September 2022 
Startzondag 11 september: aftrap jaarthema 

Dienst, aansluitend samenzijn en samen lekker eten 

Maandthema:  1e sleutel tot geluk 

 

Naar de samenkomst gaan betekent dat jij wordt opgebouwd en 
anderen laat zien dat je Jezus serieus neemt. Kom en neem 
anderen mee.  

 

Oktober 2022 
Maandthema:  2e sleutel tot geluk 

 

Hoe veel je ook weet, hoeveel je ook doet, zonder intiem contact 
gaat iedere relatie stuk. Intiem zijn met God geeft je vleugels en 
laat je Gods aanwezig ervaren.  
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November 2022 
Maandthema: 3e sleutel tot geluk 

 

Je zult versteld staan hoe eenvoudig het is om de Bijbel te lezen 
en toe te passen in je eigen leven. Kennis is de basis voor kunde 

 

December 2022 
Maandthema 4e sleutel tot geluk 

 

Misschien denk je “o, ik kan het wel alleen“ . Wat zul je dan veel 
missen. Samen is zoals God het heeft bedoeld  

Dat is ook de reden waarom Jezus op aarde is gekomen.  

Samen met advent en kerst  
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Januari 2023  
Maandthema 5e sleutel tot geluk 

 

Wist je dat God je heeft geschapen met een doel? Dat doel is Zijn 
doel, er zijn voor een ander, jij mag er zijn voor een ander.  

Bedieningenmarkt 

Aan het eind van januari wordt een bedieningenmarkt 
georganiseerd om jou te helpen die ene plek te vinden die God 
voor je heeft gereserveerd.  

 

Eind januari tot begin april 2023 

 

De ultieme mogelijkheid om zelf te leren, anderen mee te nemen 
en samen te ontdekken wat God voor ons in petto heeft. 
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Mei 2023  
Maandthema: gewoonten aanleren 
 

 

Het weten is één, het doen is de volgende stap. Aanleren betekent 
dat je de kennis tot een gewoonte maakt. De vijf sleutels in de 
praktijk 

 

Juni 2023 
Maandthema: volhouden 
 

 

Samen kunnen we het. Je krijgt steun van alle kanten en jij mag 
tot steun van anderen zijn.  
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In het nieuwe seizoen nieuwe Bijbelstudies 
 
Bijbelstudie-avonden 

Nieuw is de Bijbelstudie op vaste avonden, best een uitdaging, ook 
voor de leraren. Nieuw is dat deze studies worden gekoppeld aan 
het maandthema, bedoeld als een verdieping van kennis en kunde   

Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp, wat is de algemene 
wijsheid hierin en hoe pas ik dit toe? 

Om de week, op dinsdagsavond 

Groeigroep-avonden 

Wat niet nieuw is, zijn de thema’s voor de groeigroep- avonden. 
Ook deze thema’s zijn gekoppeld aan de maandthema’s  

Om de week vragen voor de groeigroepen zodat we ook samen de 
maandthema’s kunt uitwerken.   

BODEM 1.0  voor lidmaatschap:  

Deze kennismakingsdag/cursus wordt twee tot drie keer 
gehouden afgestemd op de belangstelling. Voorlopig gepland 
voor september, januari en mei.  

BODEM 2.0  voor discipelschap 

Deze trainingsdag/cursus gaat over het aanleren van de 
vaardigheden om Jezus te kunnen volgen.  Voorlopig gepland in 
mei. 
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Taakvelden 

 
Een structuur van een kerk of organisatie is altijd ondergeschikt 
aan het doel. Gelukkig hebben we voor Jabes een eenvoudig en 
duidelijk doel. ( zie pag. 4 en 5).  
 
Op dit moment is de leiding van Jabes onderverdeeld in een 
aantal taakvelden: 
 
 

• onderwijs   Voorgangers 

• groeigroepen   Leidersoverleg  

• onderhoud- kosters  Leidersoverleg  

• techniek   Leidersoverleg  

• beheer gebouw  Leidersoverleg  

• kinder- en jeugdwerk  Leidersoverleg  

• organisatie (overall)   Leidersoverleg  

• ledenadministratie  Servicebureau 

• financiën   Raad/bestuur 

• pastoraat   Raad 

• secretariaat   Raad 
 
 
De actuele contact gegevens worden wekelijks in de nieuwsbrief 
geplaatst.  
 
Voor het seizoen 2023-2024 willen we de taakvelden een 
nadrukkelijker plek geven in het jaarplan.  
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Begroting 2022-2023  
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Toelichting op de begroting.  

Het is ook weer tijd om het jaarplan te koppelen aan de 
begroting en deze aan jullie voor te leggen. 

Bij het samenstellen hebben we gekeken naar cijfers waarvan we 
zeker zijn en wat we redelijke wijze mogen verwachten. 
Uiteraard hebben we hierbij gekeken naar de cijfers van het 
voorgaande seizoen.  

Helaas lukt het ons niet de begroting sluitend te krijgen ondanks 
jullie inspanningen. Dus financieel is er een uitdaging.  

Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van het 
vertrouwen dat een ieder bij Jabes betrokken ook financieel haar 
of zijn verantwoording neemt.  

Heb je vragen over de begroting? Stel ze aan de penningmeester.  
Mocht je de begroting te positief of te negatief vinden, stuur dan 
een mail met argumentatie naar penningmeester@bgmjabes.nl.  

Indien er voor 1 augustus geen inhoudelijke bezwaren worden 
ontvangen. beschouwen we de begroting als vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, Gods zegen, 

Henk (penningmeester)  

 

  

mailto:penningmeester@bgmjabes.nl
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is er om: 

 Gods aanwezigheid te vieren 

 Gods liefde te demonstreren 

 Gods woord te communiceren 

 Gods kinderen op te nemen 

 Gods volk te leren. 

 

 

BGM Jabes          (Baptisten Gemeente Musselkanaal Jabes)  

Hibiscustraat 1 
9581 VD Musselkanaal 
Postbus 11 
9580 AA Musselkanaal 
 
e-mail info@bgmjabes.nl 
website: www.bgmjabes.nl 
 
pastoraat: 06- 41 260 260 (en crisis telefoon 24/7) 

mailto:info@bgmjabes.nl
http://www.bgmjabes.nl/

