Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk
In de Vrije Evangelische Gemeente in Beverwijk is sinds eind 2016 ds. De Jong-Buursma voor twee
dagen per week predikant. Zij heeft het initiatief voorgesteld om met de hele gemeente mee te doen
met het project “50 dagen op weg met God” tussen Pasen en Pinksteren. Het Evangelisch
Werkverband heeft materiaal aangereikt voor een aantal kerkdiensten, gespreksgroepen en het
kinderwerk. Het was een mooie periode waarin we met elkaar gelezen en gesproken hebben over
het werk van de Heilige Geest. Midden in de campagne hadden we een gezinsdienst waar iedereen
een bijdrage in had. Deze dienst ging over “de Vrucht van de Geest”.

Voor de kinderen en jongeren bieden we een eigen programma aan. Een aantal jongeren zijn dit jaar
weer naar de EO-jongerendag geweest. En zij hebben onder andere een maaltijd verzorgd voor
ouderen in een zorgcentrum in Amsterdam. Hiervan hebben zij kort iets laten zien tijdens ons Familie
Kerstfeest. Dit is binnen de gemeente een belangrijke missionaire activiteit.
Op zondag voor Kerst is dit jaar door de kinderkerk en een aantal jongeren de eigentijdse musical
Superkerst opgevoerd. Het verhaal gaat over een supermarkt waar figuurtjes voor een kerststal
kunnen worden verzameld. Alleen ontbreekt er één kerstfiguur, Jezus. Het verhaal eindigt met een
mooi lied: “Jezus maakt je leven compleet!”
De laatste jaren nodigen we veel kinderen met ouders uit die niet zo gewend zijn naar een kerk te
gaan. We ontvangen dan zo’n 60 kinderen en samen met ouders en familie hebben we een hele volle
kerkzaal. Het is echt een feest!

Er gebeurt meer in onze gemeente. Begin oktober hebben we een feestelijke doopdienst van iemand
uit de gemeente die getuigde dat zij “de weg van uw geliefde zoon Jezus Christus wil volgen”.
We doen dit jaar weer mee met de goederenactie voor de Oekraïne en de Aktie Schoenendoos. Ook
dit jaar is hiervoor weer een markt in ons gebouw en ontmoeten we weer heel veel mensen, ook uit
andere kerken uit de regio.
Op 11 november waren we verrast door een spontane actie op Sint Maarten. Veel kinderen gaan
langs de deuren en dit jaar was de kerk ook open. Voor de kinderen was er natuurlijk snoep en
warme chocolademelk. En voor alle ouders was er koffie. In ander half uur tijd ontvingen we zo’n 80
kinderen. Ze kregen allemaal snoep met een kaartje met Gods Kindertelefoon.

Naast een aantal mooie momenten, waren er ook zorgen om de zieken. Ook zijn een aantal ouderen
overleden. Eind 2017 hebben we een kleine 70 leden. Daarnaast zijn een aantal vrienden betrokken
bij onze gemeente. Met elkaar is er aandacht voor de ouderen, zijn er enkele huiskringen en krijgen
de kinderen en jongeren een eigen programma aangeboden. De kerkenraad is onder andere
betrokken bij een aantal gesprekken over de toekomst van de Bondsgemeenschap.
We zijn dankbaar voor wat we als gemeente voor elkaar en voor onze omgeving mogen betekenen.

