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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt alweer het jaarverslag van Omroep LOGOS over het jaar 2015. Het 

is een tijdrovende klus geweest om dit verslag te maken. We kunnen het ons 

voorstellen dat het voor u een tijdrovende klus is dit verslag helemaal door te 

lezen.  

In tegenstelling tot andere jaren, waarin we u tot in details informeerden over 

de gang van zaken binnen de omroep, willen we ons nu meer op de 

hoofdzaken richten. Kort maar krachtig willen we u de ontwikkelingen 

weergeven. 

We zijn God dankbaar dat we in het afgelopen jaar samen met u - denk 

daarbij o.a. aan de kerkdiensten - in Hengelo en omgeving de geweldige 

Boodschap van het Evangelie van Jezus Christus mochten doorgeven. 

Om dat vol te kunnen houden, hebben we de steun en medewerking van 

u en de participerende kerken in Hengelo hard nodig. 

Onze vrijwilligers zijn enthousiast, het bestuur doet zijn best. Wanneer we het 

van God verwachten, zal Hij ons niet beschaamd laten staan. 

“Ten slotte, broeders, (en zusters) wees blij, word toegerust, laat u aansporen, 

wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en van de vrede zal 

met u zijn.”  (2 Kor. 13: 11; HSV) 

 

Namens het bestuur, 

Helmus Krans 

(voorzitter ad interim) 
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2. Algemeen verslag 

 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur van Stichting Omroep LOGOS heeft nog steeds geen vaste 

voorzitter. Dat vinden we een groot gemis. Bij toerbeurt wordt de taak van 

voorzitter door een bestuurslid ingevuld. Tot nu toe heeft dat wel gewerkt, 

maar met een vaste voorzitter zou het naar onze mening toch een stuk 

doelmatiger gaan.  

Ook dit jaar zijn maar twee van de zeven deelnemende kerken in het bestuur 

vertegenwoordigd. We vragen ons af wat we zouden kunnen doen om het 

probleem van personele onderbezetting binnen onze omroep tot die kerken te 

laten doordringen. Omroep LOGOS is kwetsbaar! 

Het bestuur heeft op dit moment de volgende samenstelling: 

Voorzitter    :    bij toerbeurt door een bestuurslid 

Penningmeester   :    Frits Schipper 

Secretaris    :    Jan Hiemstra 

Bestuurslid algemeen  :    Vacant 

Bestuursleden Innovatie  :    Gido Nijenhuis en Marc Bor 

Bestuurslid medewerkers  :    Vacant 

Bestuurslid radio   :    Vacant 

Vrienden van LOGOS  :    André Reinink 

Adviseur    :    Helmus Krans 

PBO-vertegenwoordiger  :    Helmus Krans (namens het bestuur in 

            het Programmabeleid Bepalend Orgaan 

                                                          van Radio Hengelo-TV vertegenwoordigd)  

 

 

Intern 

De vaste kern van enthousiaste medewerkers heeft in 2015 heel veel werk 

verzet! Daarvoor onze dank! 

Onze felicitatiedienst werkt meestal op de achtergrond. Ook in het afgelopen 

jaar heeft ze voortreffelijk werk geleverd. 

In het voorjaar is er weer een zeer geslaagde medewerkersavond 

georganiseerd. Onder het kopje ‘Vrienden van LOGOS’ zal daar meer over 

worden gezegd. 

Ook Multimedia en Televisie heeft onze aandacht gehad. Met een pilotproject 

voor televisie willen we laten zien wat we nog meer kunnen. We hopen dit 

project binnenkort aan u te kunnen tonen. Inmiddels zijn er al diverse korte 

videoproducties op YouTube geplaatst. 

Onze nieuwe website voorziet in een behoefte en ‘draait’ naar behoren. Zo 

nodig kunnen er nog een paar kleine aanpassingen volgen. 
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Zendtijd 

In de uitzenduren is in het afgelopen jaar geen verandering gekomen. Op elke 

zondagavond van 18.00 tot 22.00 uur kon er vanuit de studioruimte van Radio 

Hengelo TV een uitzending via de ether, kabel en internet verzorgd worden. 

Ook dit jaar zijn er enkele keren technische storingen tijdens een uitzending 

opgetreden; deze bleken door de gebruikte studio-apparatuur veroorzaakt. 

Zo’n onverwachte situatie is spannend voor de medewerkers; gelukkig konden 

deze storingen vrij snel opgelost worden. We hopen op begrip bij onze 

luisteraars. 

Wij hebben zowel op bestuurlijk niveau als op het technische vlak een goed en 

periodiek contact met medewerkers van Radio Hengelo TV, zodat zaken in 

goed overleg besproken kunnen worden.  

 

Programma’s 

In de programmering, vormgeving en uitvoering van de uitzendingen zijn in het 

afgelopen jaar geen belangrijke wijzigingen aangebracht. Wel is er in de 

samenstelling van de programmamedewerkers en de ondersteunende technici 

een enkele wijziging en vernieuwing gekomen. Dat heeft echter niet geleid tot 

andere programma’s. 

De programmering is als volgt:  
 

18.00 - 20.00 uur : het muziekprogramma ‘Wereldwijd’ (overwegend muziek  

     van het Leger des Heils), gevolgd door het programma ‘Kerkplein’ dat   

     bestaat uit een één uur durende kerkdienst van één van de zeven  

     participerende kerken; daarna een half uur durend programma ‘Gewijde 

     Muziek’ ofwel een interview. 

20.00 - 21.00 uur : een elke zondag wisselend muziekprogramma, meer 

     gericht op de wat oudere luisteraar. Op de 5e zondag van de maand wordt 

     een programma met veel nieuws, ontwikkelingen en achtergronden over  

     Israël uitgezonden. 

21.00 - 22.00 uur : een elke zondag gevarieerd muziekprogramma dat meer  

     gericht is op de jongere luisteraar. Op de 5e zondag van de maand loopt  

     het Israël-programma vanaf 20.00 uur door tot 22.00 uur.  

De niet-live uitgezonden programma’s worden voornamelijk opgenomen in 

onze eigen studio aan de Goudenregenstraat. 
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Kerkplein 

Het programma ‘Kerkplein’ wordt op de zondagavond uitgezonden tussen 

18.30 en 20.00 uur. Deze tijd wordt primair gebruikt voor uitzending van een 

kerkdienst van één van de in Stichting Omroep LOGOS participerende 

kerkelijke gemeenten. In het laatste half uur wordt wekelijks een afwisselend 

programma van christelijke muziek of een interview uitgezonden. 

De ‘regie- en werkgroep Kerkplein’ beijvert zich om voor de interviews telkens 

weer personen en/of onderwerpen te vinden die interessant zijn voor de 

luisteraars van onze omroep. De relevantie van dit programma met activiteiten 

of ontwikkelingen in de participerende kerken kan daarbij meer benut worden. 

Het jaarrooster van de uit te zenden kerkdiensten wordt afgestemd met de 

deelnemende kerkelijke gemeenten. De indeling van het aantal kerkdiensten 

is overwegend gerelateerd aan de grootte van deze gemeenten. Helaas heeft 

een kleinere gemeente aangegeven vanwege capaciteitsproblemen geen 

kerkdiensten meer te kunnen aanbieden. 

De kerkdiensten worden aangeleverd door medewerkers van de betreffende 

kerkelijke gemeenten, die deze diensten in eigen beheer hebben opgenomen. 

Over het algemeen is de geluidskwaliteit van deze diensten voldoende tot 

goed. Ingeval de kwaliteit te wensen over laat, dan wel wanneer bij herhaling 

diensten van te korte duur worden aangeleverd, wordt dit besproken met de 

medewerker van betreffende kerkelijke gemeente. 

In de personele bezetting van de medewerkers van Kerkplein hebben 

afgelopen jaar enkele wisselingen plaatsgevonden. Daardoor bleef de 

continuïteit van de werkzaamheden behouden.  

De medewerkers van dit programma hopen door de uitzending van 

kerkdiensten, christelijke muziek en interviews Gods liefde en de weerslag 

daarvan in het leven van mensen te laten klinken en daarmee luisteraars te 

blijven bereiken en boeien. 

 

Personele bezetting 

We hebben in 2015 een beperkt verloop gehad wat betreft onze medewerkers. 

Enkele medewerkers zijn vertrokken en er zijn weer andere medewerkers voor 

in de plaats gekomen. Dat klinkt eenvoudig. Maar in de praktijk is het zoeken 

van nieuwe medewerkers een heel ander verhaal. Het totaal aantal 

medewerkers eind 2015 was 25. Met deze vijfentwintig medewerkers kunnen 

we aan onze basisactiviteiten voldoen. 
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Wat het bestuur betreft heeft het jaar 2015 een positieve wending genomen. 

We mochten twee nieuwe bestuursleden toevoegen. Deze nieuwe 

bestuursleden hebben als belangrijkste taak in hun portefeuille ‘innovatie’ van 

Omroep LOGOS. Elders in dit jaarverslag leest u daar meer over. 

Helaas moeten we constateren dat we ook in 2015 er niet in zijn geslaagd een 

voorzitter te vinden. We hopen en bidden dat God daarin voorziet. Daar 

vertrouwen we op. Dat neemt niet weg dat we zelf als bestuur steeds actief 

zijn in het zoeken naar een geschikte  kandidaat. 

 

Techniek 

Omroep LOGOS beschikt al vele jaren over een eigen studio. Deze is 

gevestigd in een gehuurde ruimte op de bovenverdieping van 

Pinkstergemeente Sion aan de Goudenregenstraat te Hengelo. Deze ruimte 

biedt bovendien gelegenheid tot vergaderen en andere activiteiten (zoals 

bijvoorbeeld ter gelegenheid van een medewerkersavond). Een bescheiden 

keuken behoort tot de uitrusting. 

De studio wordt beheerd door onze medewerker Egbert Bergman; hij is hoofd 

techniek van Omroep LOGOS en hij is belast met de techniek bij het opnemen 

van interviews en muzikale  programma’s die later worden uitgezonden. 

Bovendien beheert hij de studio wat betreft inrichting, onderhoud, gebruik en 

bezetting. 

De apparatuur in deze studio functioneert naar behoren. Ook voor het 

opnemen van later uit te zenden interviews is thans een voorziening getroffen. 

Dit biedt de mogelijkheid een telefonisch interview op te nemen op een door 

daarbij betrokkenen te kiezen moment. 

Bovendien is hij coördinator van de medewerkers die op zondagsavond in de 

studio van Radio Hengelo TV de techniek verzorgen. Hij bewaakt in die functie 

de geluidskwaliteit van de opnamen en van de uitzendingen.  

In die functie is hij ook de contactpersoon naar Radio Hengelo TV, wanneer 

zich storingen voordoen of wanneer de kwaliteit van uitzendingen verbetering 

behoeft.  Gelet op het aantal contactmomenten in het afgelopen jaar heeft dit 

overleg zijn waarde bewezen.  

 

Vrienden van Logos 

Vrienden van LOGOS bestaat als team uit drie personen. Dit onderdeel van 

Omroep LOGOS houdt zich voor een groot deel bezig met het geven en 

beschikbaar stellen van informatie over onze omroep. Dit gebeurt via de 

LOGOS INFORMAIL en de LOGOS INFO. 
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LOGOS INFORMAIL wordt een keer per jaar verstuurd aan donateurs en aan 

belangstellenden, waarbij een acceptgirokaart wordt gevoegd. Het is voor ons 

een manier om inkomsten te genereren. Met ingang van 2015 komt de 

LOGOS INFO een oplage van 1000 stuks twee keer per jaar uit, rond 

Pinksteren en rond Kerst. Deze wordt merendeels verspreid onder de leden 

van de participerende kerken. De kosten van deze uitgave worden voor een 

deel bekostigd door de opbrengsten van advertenties. We zien de LOGOS 

INFO niet alleen als een communicatiemiddel naar onze achterban, maar ook 

als PR-middel. 

Verder zijn we op de jaarlijkse Volkskerstzang in de decembermaand met een 

stand aanwezig. Daarnaast plaatsen we elk jaar meer informatie op onze 

website. We merken dat de website steeds meer bezocht wordt en dat deze in 

een behoefte voorziet. Deze bevat naast algemene informatie ook informatie 

over onze programmering. Verder zijn uitzendingen opnieuw te beluisteren en 

kunnen bezoekers ons volgen via Facebook en Twitter. Deze twee diensten 

zijn rechtstreeks gekoppeld aan de website. Ook hebben we op de website 

een prominente plaats ingeruimd voor YouTube. Het multimediateam krijgt zo 

een plek op de website en bedient de bezoeker met interessante video’s. 

Daar onze organisatie voldoet aan de actuele ANBI-eisen, is onder het kopje 

‘over ons’ alle daarvoor vereiste informatie vermeld. 

Tot slot zij vermeld dat op elke eerste zondagavond van het nieuwe jaar voor 

alle medewerkers en belangstellenden in de uitzendstudio van Radio Hengelo 

TV een nieuwjaarstreffen wordt gehouden, waar goede wensen worden 

uitgewisseld en in een gezellige sfeer een start van het nieuwe jaar kan 

worden gemaakt. 

 

Multimedia 

Het Multimediateam bestaat uit drie medewerkers. Het team maakt opnames 

van activiteiten in de directe uitzendomgeving van Omroep LOGOS. Deze 

opnames worden gemonteerd en beschikbaar gesteld via het YouTube-kanaal 

van Omroep LOGOS. Het aantal producties in 2015 was beperkt, maar 

daarentegen was de kwaliteit van het resultaat hoog. 

Naast het maken van kleine producties is men al enige tijd bezig met het 

maken van een grotere productie. Deze ‘pilot’ is enerzijds een test en 

vuurdoop voor het team en kan anderzijds een start zijn van een serie grotere 

producties. Men hoopt met deze pilot niet alleen kijkers enthousiast te maken, 

maar ook anderen te interesseren voor multimedia. 
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Het maken van een eerste grote productie vergt aanmerkelijk meer tijd dan 

gedacht. Soms heeft men een paar stapjes terug moeten doen om vervolgens 

een grote stap vooruit te kunnen zetten. Niettemin heeft het team in 2015 de 

nodige vooruitgang geboekt en waardevolle ervaringen kunnen opdoen. 

 

Social Media  
 

 

Omroep LOGOS is in 2015 meer focus gaan leggen op Social Media. Zo zijn 

er twee bestuursleden aangetrokken die zich gaan richten op vernieuwing en 

‘marketing’. Met name spelen diverse social-mediaplatformen hierin een grote 

rol. Nadat deze commissie tezamen met de overige bestuursleden de koers 

voor de komende jaren zal hebben uitgezet, zal er een social media canvas 

worden gemaakt voor de gehele omroep. Bestuur en medewerkers vinden het 

heel belangrijk mee te gaan met de hedendaagse communicatie, om zo dicht 

bij haar luisteraars te komen of te kunnen blijven. 
 

Momenteel ligt de focus voor Social Media op Facebook, echter is dit geen 

vast gegeven voor de omroep. We willen vernieuwend en up-to-date blijven en 

zullen dus de trends op het gebied van Social Media volgen. Hierover meer in 

de canvas die geschreven wordt na het opnieuw ‘inkleden’ van de omroep.    

 
 

Tot slot 

Diverse ontwikkelingen in deze wereld, onze omgeving en bij onze omroep 

hebben het jaar 2015 tot een bewogen jaar gemaakt. 

Momenteel onderzoeken we wat we kunnen betekenen voor de vluchtelingen 

die in Hengelo zijn neergestreken. Met name voor de Syrische Christenen 

kunnen we misschien iets doen, zodat ook zij ‘een stem’ in de stad krijgen. 

Met Radio Hengelo-TV hebben we regelmatig een goed en positief contact. 

De veranderingen in het medialandschap komen razendsnel en nopen ons tot 

een actief beleid met betrekking tot onze programma’s en onze organisatie. 

Dat geldt ook voor de maatschappelijke en sociale veranderingen waarmee 

we geconfronteerd worden. 

De Liefde van God blijft echter gelijk. Dat mogen we aan de burgers van 

Hengelo en omgeving doorgeven. We bidden om Gods wijsheid en kracht om 

ook in het jaar 2016 het Evangelie te laten klinken via de radio, tv en internet. 

Ons missionstatement is en blijft: 

Eenheid in verscheidenheid, betrokken en bewogen 

Het bestuur 
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3. Financieel overzicht 

 

Balans boekjaar 2015 

  

  2015      2014          2015 
                     

2014                 

    
   

  
    Inventaris 

 
3.750 

 
    4.000  Eigen vermogen 7.335 

 
7.472 

     
 Reserve 

 
7.656 

 
7.706 

Debiteuren 
   

  
    kerken 

 

989 

 
  855  Crediteuren 

   adverteerders 164 

 
  254  Radio Hengelo 0 

 
0 

     
 PG Sion 

 

0 

 
2.280 

Liquide middelen 
   

  
    ING 

Betaalrekening 3.528 
 

5.806   
    ING 

Spaarrekening 6.506 

 

        
6.524   

    
    

  
    Tegoedbonnen 54 

 
    19   

    
     

  
    

  
14.991 

 
  17.458   

 
14.991 

 
17.458 

 

Verlies & Winstrekening Boekjaar 2015 
  

   INKOMSTEN     
  Advertenties 509 
  Donaties 682 
  Giften 255 
  Bijdrage kerken 1.080 
  Uitzendingen kerken 4.095   

Rente 32 +  

    

 
 6.653 

 

    KOSTEN 

   Porti 55   
Algemene kosten LOGOS 226   
Kosten Logosinfo 1.078 

  Verzekeringen 238 
  Huur Radio Hengelo 2.736 
  Kosten internet 580 
  Huur studio 3.450 
  Opleidingskosten 360 
  Vrienden van Logos 345 
  Afschrijving inventaris en apparatuur 250   

Bank 175 
  Afschrijving kerkdiensten 95 + 

 
  

     9.588 -      

Operationeel resultaat:          -2.935    
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Toelichting jaarcijfers boekjaar 2015 

Algemeen 

In het boekjaar 2015 zijn de inkomsten fors terug gelopen. Door omstandigheden 

zijn er dit jaar geen acties ondernomen om meer inkomsten te genereren.  

  
Debiteuren 

Kerken: Over boekjaar 2015 hebben we nog een bedrag van € 989 tegoed van de 

kerken. Dit zijn kosten van uitzending in het 4e kwartaal van 2015 en een geschat 

bedrag aan “eigen bijdrage”. Dit bedrag is al wel verwerkt in de omzet van 2015. 

Adverteerders: Een groot deel van de advertentie-inkomsten van de Kerst LOGOS 

INFO 2015 moet nog binnen komen in 2016.  

Verlies en Winst regeling 

Huur studio PGS: in 2015 hebben we huur over het 4e kwartaal 2014 betaald. 

 

Liquide middelen 

Het bedrag in kas is door stijgende kosten en dalende inkomsten aanzienlijk 

verminderd.  

 
Begroting  
 
Inkomsten      Uitgaven 
 

Adverteerders     500   Porti         50 
Donaties      700   Logos Info   1.080 
Giften      600   Algemene kosten     200 
Bijdrage kerken  1.300   Verzekeringen     240 
Uitzendingen kerken 4.600   Radio Hengelo  2.740 
Rente        25   Huur gebouw Sion  2.600 
Uit reserve   1.960   Opleidingen      200 
       Internet      500 
       Afschrijvingen         400 
       Bankkosten      175 
       Vrienden van Logos        300 
    ______+  Nieuwe media   1.200_+ 

Totaal   9.685   Totaal    9.685 
 

 

 
Toelichting op begroting 

In 2016 worden minder betaalde kerkdiensten uitgezonden. 

Voor Nieuwe media is een bedrag begroot van € 1200 i.v.m. vernieuwing van de 
website. 

We zullen in 2016 weer een ferm beroep moeten doen op de reserves. 
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4.     Rooster kerkdiensten 
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Rooster   kerkdienstuitzendingen   2016 

 

  zondag kerk / gemeente SWG GKv GGC BGV EGH PGS  NNI VKZ OV 

53 1 03-01-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 1         

01 2 10-01-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  1        

02 3 17-01-2016  Gemeente Gedoopte Christenen   1       

03 4 24-01-2016  Evangelische Gemeente Enschede       1   

04 5 31-01-2016  Pinkstergemeente ‘Sion’      1    

05 1 07-02-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 2         

06 2 14-02-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  2        

07 3 21-02-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    2       

08 4 28-02-2016         2   

09 1 06-03-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK  3         

10 2 13-03-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  3        

11 3 20-03-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    3       

12 4 27-03-2016  Evangelische gemeente Hengelo     1     

13 1 03-04-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 4         

14 2 10-04-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  4        

15 3 17-04-2016  Gemeente Gedoopte Christenen   4       

16 4 24-04-2016         3   

17 1 01-05-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 5         

18 2 08-05-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  5        

19 3 15-05-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    5       

20 4 22-05-2016  Uitz.RHTV-fbkgames(geen kerkdienst)         1 

21 5 29-05-2016  Pinkstergemeente ‘ Sion’      2    

22 1 05-06-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 6         

23 2 12-06-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  6        

24 3 19-06-2016  Gemeente Gedoopte Christenen   6       

25 4 26-06-2016  Baptistengemeente ’t Venster    1      

26 1 03-07-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 7         

27 2 10-07-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  7        

28 3 17-07-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    7       

29 4 24-07-2016         4   

30 5 31-07-2016  Pinkstergemeente ‘Sion’      3    

31 1 07-08-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 8         

32 2 14-08-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  8        

33 3 21-08-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    8       

34 4 28-08-2016  Evangelische gemeente Hengelo     2     

35 1 04-09-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK       9         

36 2 11-09-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  9        
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     zondag               kerk / gemeente SWG GKv GGC BGV EGH PGS NNI VKZ OV 

37 3 18-09-2016  Gemeente Gedoopte Christenen   9        

38 4 25-09-2016  Baptistengemeente ‘t Venster    2      

39 1 02-10-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 10         

40 2 09-10-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  10        

41 3 16-10-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    10       

42 4 23-10-2016         5   

43 5 30-10-2016  Pinkstergemeente ‘Sion’      4    

44 1 06-11-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 11         

45 2 13-11-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  11        

46 3 20-11-2016  Gemeente Gedoopte Christenen    11       

47 4 27-11-2016  Evangelische gemeente Hengelo     3     

48 1 04-12-2016  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 12         

49 2 11-12-2016  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  12        

50 3 18-12-2016  Gemeente Gedoopte Christenen   12       

51 4 25-12-2016  Volkskerstzang        1  

Toelichting: aantal kerkdiensten: 12 12 12 2 3 4 5    

28    = vakantietijd sub-totaal:       50   

   zondagen geen kerkdienstuitzending:         2 1 1   

   Totaal:        52   

 

 

Toelichting op het rooster :  

In het kalenderjaar 2016 vallen 52 zondagen, waarvan vier op de 5e zondag van de 

maand.  

Evenals in voorgaande jaren wordt de volgende cadans aangehouden:  

-   1e zondag van de maand: Samenwerkingsgemeente CGK/NGK (SWG)  

-   2e zondag van de maand: Gereformeerde Kerk Kristalkerk (GKv)  

-   3e zondag van de maand: Gemeente van Gedoopte Christenen (GGC)  

-   4e zondag van de maand: Baptistengemeente ’t Venster (BGV) óf  

    Evangelische Gemeente Hengelo (EGH)  

-   5e zondag van de maand: Pinkstergemeente Sion (PGS)  

Daarbij zijn de volgende afwijkingen gemaakt: 

-  22 mei (4e zondag): geen kerkdienst i.v.m. uitzending door Radio Hengelo TV;  

-  25 december (4e zondag): uitzending van de traditionele Volkskerstzang.  

Mede doordat de Baptistengemeente Hengelo Centrum (BGC) dit jaar geen 

kerkdiensten (3) aanlevert, zijn een vijftal zondagen nog niet ingevuld (NNI). Het 

bestuur zoekt naar een passende invulling daarvan. 


