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1. Voorwoord 

Ook dit jaar bieden we u met gepaste trots het jaarverslag van Omroep 

LOGOS aan. 

Als u dit verslag doorgelezen hebt, bent u weer volledig op de hoogte van alle 

belangrijke zaken betreffende Omroep LOGOS, de lokale christelijke omroep 

van Hengelo en omstreken. 

Het bestuur heeft de belangrijkste zaken in een aantal hoofdstukken verwoord. 

Niet alleen bestuurlijke - en financiële zaken, maar ook praktische 

onderwerpen als zendtijd en programmering. U zult kunnen lezen welke 

activiteiten we hebben ontplooid, wat er veranderd is en wat verbeterd is. 

 

 

2. Algemeen verslag 

 

Bestuurlijke zaken 
Het bestuur van Stichting Omroep LOGOS werd in het verslagjaar 2016 

gevormd door een zestal personen. Zij zijn vertegenwoordigd vanuit slechts 

twee van de zeven in Omroep LOGOS participerende kerken te Hengelo. 

Vanuit die vijf Hengelose kerken bleef vertegenwoordiging in het bestuur 

helaas onvervuld. De inbreng vanuit deze niet-vertegenwoordigde kerken 

komt op deze manier niet goed tot z’n recht.  
 

Het vervullen van de vacante plaatsen in het bestuur is (daardoor) ook dit jaar 

niet gelukt. Als bestuur ervaren we dat zeker als een gemis. 

In dit jaar bleek opnieuw dat er niemand bereid en beschikbaar was om als 

(vaste) voorzitter te fungeren. Om deze reden rouleerden de bestaande 

bestuursleden periodiek als voorzitter.  

Het bestuur had in het kalenderjaar 2016 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  

Afgelopen jaar is er door alle vaste medewerkers weer heel veel goed werk 

verricht. Omroep LOGOS is blij met het enthousiasme waarop alle 

medewerkers zich voor de omroep inzetten. 

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een aantal medewerkers. 

Iep Niemeijer heeft - na 20 jaar het programma ‘Dit is de Dag’ gepresenteerd 

te hebben - afscheid genomen van onze omroep als programmamaakster. Zij 

wil, waar haar gezondheid het toelaat, wel betrokken blijven bij de omroep. 

Helmus Krans heeft ook afscheid genomen van Omroep LOGOS. Helmus is 

sinds de oprichting van de omroep betrokken geweest en heeft in al die jaren 

de rol van adviseur in het bestuur vervuld. Helmus blijft wel op de achtergrond 

betrokken bij de omroep door deelname aan de programmaraad van Radio 

Hengelo TV namens Omroep LOGOS. 

Verder is Darinka Nijenhuis-Versteeg gestopt met haar programma. Ze blijft 

wel op de achtergrond betrokken bij de omroep. 

Martin Versteeg heeft aangegeven afscheid te nemen van de omroep. Martin 

heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met techniek, ondersteuning 

van techniek, het opzetten van multimedia en het presenteren van het Israël-

radioprogramma ‘Shalom’.  

Zendtijd 

Op praktisch elke zondagavond is vanuit de studioruimte van Radio Hengelo 

TV een radio-uitzending van Omroep LOGOS verzorgd. De uitzenduren zijn in 

het afgelopen jaar onveranderd gebleven: van 18:00 tot 22:00 uur. 

We zenden nog steeds uit via een FM-frequentie en een kabelfrequentie. 

Maar we zijn ook te vinden op digitale kanalen van bijvoorbeeld Ziggo en KPN.  

Via  internet zijn we prima te ontvangen (streaming via Radio Hengelo TV).  

Omroep LOGOS heeft op twee zondagavonden aan Radio Hengelo TV de 

gelegenheid geboden een speciale uitzending te verzorgen. 

Zowel op bestuurlijk niveau als op het technische vlak is er een goed en 

periodiek contact met directie en medewerkers van Radio Hengelo TV. Op 

deze wijze worden zaken in goed overleg besproken.  

Programma’s  

Tussen 18:00 uur en 20:00 uur zenden we achtereenvolgens de programma’s 

‘Wereldwijd’ en ‘Kerkplein’ uit. ‘Wereldwijd’ is gevuld met muziek van het 

Leger des Heils, ‘Kerkplein’ wordt hieronder nader beschreven. 

Aansluitend tussen 20:00 uur en 21:00 uur kunnen de luisteraars genieten van 

een muziekprogramma, zoals Klassieke muziek, Country Gospelmuziek of de 

meer gevarieerde muziek van ‘Muzikale Klanken’. 

Tenslotte is het laatste uur gereserveerd voor Praisetime, Gospelstation en 

Godmode. Deze programma’s richten zich meer op de jongere luisteraar. 

De vijfde zondag van de maand zijn de laatste twee uur beschikbaar voor 

‘Shalom’, een Israëlprogramma. 



Kerkplein 

Het programma ‘Kerkplein’ wordt uitgezonden tussen 18:30 en 20:00 uur: in 

het eerste uur een kerkdienst van één van de participerende kerkelijke 

gemeenten, in het laatste half uur een wekelijks afwisselend programma met 

een interview ofwel christelijke muziek. 

Voor het invullen van de interviews zet de ‘regie- en werkgroep Kerkplein’ zich 

ervoor in steeds weer onderwerpen en/of personen te vinden die interessant 

zijn voor de luisteraars. De relevantie van dit programma met activiteiten of 

ontwikkelingen in de participerende kerken blijft een uitdaging. 

Het rooster van de uit te zenden kerkdiensten wordt jaarlijks afgestemd met de 

deelnemende kerkelijke gemeenten. De indeling van het aantal kerkdiensten 

is overwegend gerelateerd aan de grootte van deze gemeenten. Drie kleinere 

gemeenten hebben inmiddels aangegeven vanwege capaciteitsproblemen of 

andere organisatorische redenen minder of zelfs geen kerkdiensten meer aan 

te bieden. Ook hierin wordt duidelijk dat de participatie van de deelnemende 

kerken minder inhoud krijgt. Op een aantal zondagen wordt een dienst van de 

Evangelische Gemeente Enschede uitgezonden. 

In de personele bezetting van de werkgroep Kerkplein zijn in het afgelopen 

jaar geen wijzigingen opgetreden. De continuïteit van de werkzaamheden 

binnen de werkgroep kon zodoende behouden worden.  

De medewerkers van dit programma hopen door de uitzending van zowel de 

kerkdiensten als van de christelijke muziek en de 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  

In 2016 heeft een viertal medewerkers ons verlaten. In voorgaande jaren was 

dat meestal i.v.m. een verhuizing, huwelijk of geboorte. Dit jaar was dat 

anders, wij hebben afscheid van hen genomen omdat zij hun veelal jarenlange 

inzet voor onze omroep wensten te beëindigen.   

Hoewel we dit jaar nauwelijks teruggelopen zijn in het aantal medewerkers, 

moeten we ook melden dat we steeds weer op zoek zijn naar nieuwe 

medewerkers om de vacatures voor presentatie en techniek op te vullen. Ook 

in het bestuur kunnen we die aanvulling zeker gebruiken! 

Techniek 

Omroep LOGOS beschikt over een eigen studio, gevestigd in een gehuurde 

lokaliteit van de ‘Pinkstergemeente Sion’ te Hengelo. Deze ruimte biedt ook de 

gelegenheid tot vergaderen en het houden van andere activiteiten (zoals een 

medewerkersavond). Een bescheiden keuken behoort tot de uitrusting. 

De studio wordt beheerd door de heer Egbert Bergman. Hij is aangesteld als 

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

opnemen van interviews en bij muzikale  programma’s (die later uitgezonden 

worden). Tevens beheert hij de studio wat betreft inrichting, onderhoud, 



gebruik en bezetting. 

Hij ondersteunt bovendien het werk van de technische medewerkers, die op 

de zondagsavond in de studio van Radio Hengelo TV de techniek verzorgen. 

Hij bewaakt daarbij 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 de contactmomenten heeft dit 

overleg zijn waarde dit jaar opnieuw bewezen.  

Vrienden van LOGOS  

In het jaar 2016 is de samenstelling van het team niet veranderd. We waren 

present op de Volkskerstzang, we verzorgden de LOGOS Informail en de 

LOGOS INFO. 

De LOGOS INFO heeft het afgelopen jaar vanaf de Kerst-editie een ander 

jasje gekregen. We hebben het formaat van het ‘langwerpige half A4 in zwart-

wit’ omgezet naar een standaard A5’boekje volledig in kleur. De kleuren- 

uitvoering in standaard A5 is overigens ook nog eens een stuk goedkoper dan 

het langwerpige boekje in zwart-wit. De reacties op het nieuwe boekje waren 

bijzonder positief. 

Ook de website heeft een update gekregen. Onze website heeft nu een 

donatieknop, zodat bezoekers online via iDEAL kunnen doneren. De 

acceptgirokaart wordt nog steeds gebruikt, maar online betalen is toch meer 

van deze tijd. Ook zijn we eind 2016 gestart met een blog. Op deze manier 

willen we de bezoekers van de website bereiken om hen nog meer van dienst 

te kunnen zijn. 

Tenslotte kunnen we vermelden dat we ook de nodige aandacht hebben 

gegeven aan de medewerkers op het persoonlijke vlak. Zoals onze 

presentator Steven Esselink die ging trouwen; het jubileum van Herman 

Haverkate die op 11 september 2016 zijn 250ste uitzending ‘Wereldwijd’ 

presenteerde; het 20-jarig jubileum van Iep Niemeijer als presentator en Sjaak 

Fricke als technicus die samen al die jaren het programma ‘Dit is de Dag’ 

hebben verzorgd. 

Verder hebben we aan het begin van het jaar een nieuwjaarsreceptie voor 

medewerkers en belangstellenden georganiseerd. 

Ook mochten we in juni genieten van een geslaagde bowlingavond met alle 

medewerkers. 

Multimedia 

Het multimediateam bestaat uit drie medewerkers. Afgelopen jaar heeft het 

multimediateam zich met name gericht op het uitwerken van een ‘pilot’ welke 

in 2015 al geïnitieerd was.  

Het maken van een dergelijke pilot vergt aanzienlijk meer tijd en andere 

disciplines dan in eerste instantie gedacht. Het bestuur heeft nauw 

samengewerkt met het multimediateam om dit in goede banen te leiden. 



Helaas bereikte ons in november 2016 het bericht dat het multimediateam de 

intentie had om te stoppen in verband met veranderingen in persoonlijke 

situaties. Bij verdere navraag bleken twee van de drie medewerkers nog wel 

interesse te hebben in een multimediateam, echter met een andere opzet en 

verdeling van disciplines. In 2017 zal er hard gewerkt worden om multimedia 

weer een boost te geven. 

Social Media  

Afgelopen jaar zijn er de nodige aanpassingen in de website van Omroep 

LOGOS doorgevoerd om de social media meer te integreren in de website en 

hier meer gebruik van te maken. 

Er is ruimte voor het gebruik van een blog toegevoegd aan de website met 

mogelijkheid tot reacties / discussie. Deze zal in 2017 in gebruik genomen 

worden. We hebben al enkele bloggers gevonden, maar we zijn nog op zoek 

naar meer medewerkers om een blog te schrijven. 

Twitter en Facebook zijn afgelopen jaar steeds actiever voorzien van actuele 

informatie en updates.   

Tot slot 

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw het evangelie in Hengelo en 

omstreken mogen brengen. We hebben de indruk dat er regelmatig naar ons 

wordt geluisterd. Helaas is het financieel niet haalbaar om een 

luisteronderzoek te laten uitvoeren. Er wordt ook veel geluisterd via het 

internet. Die gegevens zijn sinds vorig jaar wel beter door ons in kaart te 

brengen. Ook weten we ons gesterkt door het feit dat men ons steeds beter 

weet te vinden. We hebben sinds vorig jaar een telefoonnummer dat men 24 

uur per dag kan bellen. Natuurlijk zijn we niet 24 uur per dag direct 

beschikbaar, maar doorschakelen en inspreken van boodschappen is geen 

probleem. Tijdens de uitzendingen zijn we wel altijd beschikbaar. Kerken, 

gemeenten, christelijke stichtingen en luisteraars kunnen op die manier snel 

en efficiënt met ons in contact komen. 

In 2016 heeft de verandering van het medialandschap zich verder doorgezet. 

En het einde van die veranderingen is nog niet in zicht. We hebben op dat 

punt actief contact met o.a. Radio Hengelo TV en Groot Nieuws Radio. 

In februari van 2016 hebben we de eerste stappen gezet om ons te bezinnen 

op een stukje innovatie. Deze stap is een logisch gevolg op de medewerkers-

avond in 2015 met de directeur van Groot Nieuws Radio, Wilfried Hardeman. 

Wij als Omroep LOGOS willen nadenken over innovatie en bepalen wat onze 

koers voor de komende jaren zal worden. 

In de wereld verandert er veel, maar God verandert niet. Ook dit jaar hebben 

we het nodige kunnen betekenen voor luisteraars en mensen om ons heen. 

 

‘Eenheid in verscheidenheid, betrokken en bewogen’ blijft ons mission 

statement. 



3. Financieel overzicht 

 

Balans boekjaar 2016 

     2016         2015   
       
2016 

                  
2015                 

             
Inventaris  3.500      3.750  Eigen vermogen 6.140  7.385 

      Reserve  6.650  7.656 
Debiteuren          
kerken  1.900    989  Crediteuren    
adverteerders 150    164  Radio Hengelo 0  0 

      PG Sion  2.440  0 
Liquide middelen          
ING-betaalrekening 3.110  3.528       

ING-spaarrekening 6.570  

        
6.556       

Tegoedbonnen 0      54       
           

  15.230    15.041    15.230  15.041 

 
 
Verlies & Winstrekening Boekjaar 2016 

     
INKOMSTEN       
Advertenties 426   
Donaties 651   
Giften 592   
Bijdrage kerken 915   
Uitzendingen kerken 4.225   

Rente 14 +  

    

   6.823  
    
KOSTEN    
Porti 53   

Algemene kosten 284   

Kosten LOGOS INFO 868   
Verzekeringen 238   
Huur Radio Hengelo 2.779   
Kosten internet 580   
Huur studio 2.540   
Website 1.060   
Vrienden van LOGOS 545   
Bankkosten 159   
Afschrijving kerkdiensten 95   

   Afschrijving inventaris 
 

  250  + 
 

       
9.451 -      

Operationeel resultaat:               -  2.628    
 
 



Toelichting jaarcijfers boekjaar 2016 

Algemeen 

In het boekjaar 2015 zijn de inkomsten iets gestegen. 

  
Debiteuren 

Kerken: Over boekjaar 2016 hebben we nog een bedrag van € 1.900 tegoed van 

de kerken. Dit zijn kosten van uitzending in het 4e kwartaal van 2016 en een 

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

2016. 

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

INFO 2016 moet nog binnen komen in 2017.  

Verlies en Winst regeling 

Huur studio PGS: de huur over 2016 moet nog betaald worden. 

Bij ‘inkomsten uitzendingen kerken’ zit een eenmalig bedrag van € 415 uit 2015. 

 

Liquide middelen 

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

verminderd.  

 
Begroting  
 

Inkomsten         Uitgaven 
 

Adverteerders     400       Porti         55 
Donaties      650       LOGOS INFO      690 
Giften      500       Algemene kosten     250 
Bijdrage kerken     900       Verzekeringen        240 
Uitzendingen kerken 4.000       Radio Hengelo   2.800 
Rente        10       Huur gebouw Sion  2.600 
Uit reserve  1.800       Opleidingen        50 
           Internet          600 
           Afschrijvingen         250 
           Bankkosten      175 
           Vrienden van LOGOS        300 
    ______+      Nieuwe media        250 + 

Totaal   8.260       Totaal    8.260 
 

 
Toelichting op begroting 

In 2017 worden opnieuw minder betaalde kerkdiensten uitgezonden; ook de 
“eigen bijdrage” wordt minder. 
Een nieuwe website is in gebruik genomen, voor eventuele aanpassingen is een 
bedrag gereserveerd. 
Ook in 2017 zullen we een beroep moeten doen op reserves en eigen vermogen. 
 



4.     Rooster kerkdiensten 

 
 
 

w
e
e
k
n

u
m

m
e

r 

 w
e
e
k
 v

/d
 m

n
d

. 

  zondag kerk / gemeente SWG GKv GGC EGE BGH PGS VKZ OV 

52 1  01-01-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 1        

01 2  08-01-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  1       

02 3  15-01-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   1      

03 4  22-01-2017  Evangelische Gemeente Enschede    1     

04 5  29-01-2017  Pinkstergemeente ‘Sion’      1   

05 1  05-02-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 2        

06 2  12-02-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  2       

07 3  19-02-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   2      

08 4  26-02-2017  Evangelische Gemeente Enschede    2     

09 1  05-03-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK  3        

10 2  12-03-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  3       

11 3  19-03-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    3      

12 4  26-03-2017  Evangelische Gemeente Enschede    3      

13 1  02-04-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 4        

14 2  09-04-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  4       

15 3  16-04-2017 Paasoratorium        1 

16 4  23-04-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   4       

17 5  30-04-2017  Pinkstergemeente ‘Sion’      2   

18 1  07-05-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 5        

19 2  14-05-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  5       

20 3  21-05-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   5      

21 4  28-05-2017  Evangelische Gemeente Enschede    4     

22 1  04-06-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 6        

23 2  11-06-2017  Geen kerkdienst (FBK-games)        2 

24 3  18-06-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   6      

25 4  25-06-2017  Baptistengemeente Hengelo     1    

26 1  02-07-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 7        

27 2  09-07-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  6       

28 3  16-07-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    7      

29 4  23-07-2017  Evangelische Gemeente Enschede    5     

30 5  30-07-2017  Pinkstergemeente ‘Sion’      3   

31 1  06-08-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK       8        

32 2  13-08-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  7       

33 3  20-08-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    8      

34 4  27-08-2017  Evangelische Gemeente Enschede    6     

35 1  03-09-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK       9        

36 2  10-09-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  8       



     zondag               kerk / gemeente SWG GKv GGC EGE BGH PGS VKZ OV 

37 3  17-09-2017  Gemeente Gedoopte Christenen   9      

38 4  24-09-2017  Baptistengemeente ‘t Venster     2    

39 1  01-10-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 10        

40 2  08-10-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  9       

41 3 15-10-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    10      

42 4  22-10-2017  Evangelische Gemeente Enschede    7     

43 5  29-10-2017  Pinkstergemeente ‘Sion’      4   

44 1  05-11-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK  11        

45 2  12-11-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  10       

46 3  19-11-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    11      

47 4  26-11-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  11       

48 1  03-12-2017  Samenwerkingsgemeente CGK/NGK 12        

49 2  10-12-2017  Gereformeerde Kerk Kristalkerk  12       

50 3  17-12-2017  Gemeente Gedoopte Christenen    12      

51 4  24-12-2017  Volkskerstzang       1  

52 5  31-12-2017  Geen uitzending (RHTV-uitzending)        3 

   aantal kerkdiensten: 12 12 12 7 2 4 1 ~  

    sub-totaal:        50 

              

   zondagen geen kerkdienstuitzending:          3 

   Totaal:         53 

 
 

 

Toelichting op het rooster : 
 

o In het kalenderjaar 2017 vallen 53 zondagen, waarvan 4 op de 5e zondag van de 
maand, waarop Omroep LOGOS. een uitzending verzorgt.  
In grote lijnen wordt, evenals in voorgaande jaren, de volgende cadans aangehouden: 
 

- de 1e zondag van de maand:   Samenwerkingsgemeente CGK/NGK (SWG) 
- de 2e zondag van de maand:   Gereformeerde Kerk Kristalkerk (GKv) 
- de 3e zondag van de maand:   Gemeente van Gedoopte Christenen (GGC) 
- de 4e zondag van de maand:   Baptistengemeente Hengelo (BGH) óf  
              Evangelische Gemeente Enschede (EGH) 
- de 5e zondag van de maand:   Pinkstergemeente Sion (PGS) 
 

o Daarbij zijn de volgende afwijkingen gemaakt om tot evenredige verdeling te komen: 
 

- 16 apr: geen kerkdienst i.v.m. uitvoering Paasoratorium 1e Paasdag; 
- 23 apr: Gemeente Gedoopte Christenen (GGC, schuift 1 week door); 
- 11 jun: geen kerkdienst, uitzending FBK-games  door Radio Hengelo TV; 
- 26 nov: extra dienst vanuit de Kristalkerk (GKv), omdat op de 2e zondag in juni  
   de uitzending vervalt vanwege uitzending door Radio Hengelo TV;   
   om de planning in balans te houden, is voor deze oplossing gekozen; 
- 24 dec: uitzending van de traditionele Volkskerstzang; 
- 27 dec: geen uitzending door Omroep LOGOS; Radio Hengelo TV wenst deze  
   avond een uitzending te verzorgen. 


