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Jaarverslag De Stadskerk 2021-2022 
 
Doel 
Dit Jaarverslag is een overzicht van de activiteiten van de Stadskerk in het seizoen 01-07-2021 tot en 
met 30-06-2022. 
 
Introductie 
Het verhaal van De Stadskerk is het verhaal van een handjevol mensen dat uitgroeide tot een kerk 
die door 3000 mensen bezocht wordt. Het is het verhaal van een kerk met een kloppend hart en 
grote visie voor de stad Groningen. Maar bovenal zijn het honderden verhalen van mensen die hun 
vertrouwen stelden op God en niet teleurgesteld werden. 
 
Als gemeente, van vele mensen, geloven we in God, in Jezus Christus en in de Heilige Geest. We 
bouwen op Gods Woord, de Bijbel. 
 
Het doel van de gemeente is om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven, het 
doel is gebaseerd op het Grote Gebod (Mattheus 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheus 28:19). 
De Stadskerk heeft in de periode 2021-2022 activiteiten ontwikkeld overeenkomstig de doelstelling 
zoals vastgesteld in de statuten van de Vrije Baptistengemeente Groningen (De Stadskerk).  
 
De periode van dit verslag kenmerkt zich door wisselende corona maatregelen, waardoor sommige 
activiteiten niet of gedeeltelijk door konden gaan, of op een andere wijze ingevuld zijn. 
Hieronder volgt een overzicht van de diverse activiteiten van de Stadskerk in voornoemde periode. 
 
Diensten 

• It’s Your Church (startweekend met gebed) 
• Diensten Hoofdlocatie/Centrumlocatie 
• Online diensten 
• Prekenserie Radicaal Jezus volgen 
• Externe sprekers (Jan Pool) 
• Gerechtigheidszondag (Tiemen Westerduin) 
• Prekenserie rond huwelijk en seksualiteit 
• Zendingszondag 
• Opdragen van kinderen  

 
Doop & Avondmaal 

• Doopdiensten: in communities 
• KC doopdiensten 
• Goede Vrijdag: Avondmaal 
• Tijdens Pasen doopdiensten op Hoofdlocatie en Centrumlocatie  

 
Doelgroepen 

• Regionale communities 
• Face Off (sport community) 
• Elevate (tieners) 
• Spring (kinderen) 
• Reflect (jongeren) 
• Senioren kring 
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Training 
• Cursus Pastoraat 
• Alpha Cursus 
• Introkring 
• Ontdek de Stadskerk 

 
Pastorale Zorg 

• Wekelijks: Ministry gebed tijdens de diensten 
• Intake gesprekken Pastorale zorg 
• Pastorale Coaching 

 
Missionaire Activiteiten 

• Kerst doorloop Hoofdlocatie (ca. 4000 bezoekers) 
• Week van Gebed 
• Mei project (Paddepoel, Vinkhuizen en Reitdiep): sport en praktisch werk in de wijk 

 
Ondersteuning 

• Inzameling voor de Voedselbank 
 
 
Afscheid Voorganger 
In deze periode hebben Theo en Harmke van den Heuvel afscheid genomen als voorgangersechtpaar 
van De Stadskerk. Het proces van vertrek liep al geruime tijd en in een bijzondere dienst op zondag 
11 juli 2022 werden zij uitgezegend en in een feestelijk programma bedankt voor hun inzet in de 
afgelopen jaren. 
 
Relatie Ethiek 
Het onderwerp Relatie Ethiek werd in bovengenoemde periode afgerond door informatie- en 
gespreksbijeenkomsten. Een aantal gemeenteleden die zich niet kon vinden in de koers van de 
Stadskerk hebben zich laten uitschrijven als lid van de Stadskerk. 
 
Mutaties Staf 
Vanaf 01 februari 2022 is Ben van de Wetering aangesteld als Hoofd Toerusting. Hij is 
verantwoordelijk voor de geestelijke toerusting van de gemeente. Tevens is hij beschikbaar als 
spreker bij trouw- en rouwdiensten van gemeenteleden en verzorgt hij de processen er naartoe en 
achteraf. 
 
Aanstellen Herders 
Om de zorg voor de gemeenteleden goed te kunnen waarborgen zijn er echtparen benaderd om 
aangesteld te worden als Herder. Zij zullen gaan functioneren binnen de Communities. 
 
Overlijden 
We hebben in deze periode ook afscheid moeten nemen van aan aantal gemeenteleden die door 
ouderdom of ziekte zijn heengegaan. Er werd op een gepaste manier afscheid van hen genomen, 
soms met een dienst in de Stadskerk of op een andere locatie.  


