Jaarverslag 2018: Je geloof leven…
Dat is de rode draad in de gemeente. Leren om als mensen ons geloof te leven, om een sterke
en liefdevolle gemeenschap te zijn waar we genadevol naar elkaar kijken, waar we leren om
de Heer te dienen en waar we ruimte willen geven aan het werk van de Heilige Geest.
Dit thema “Leef je geloof” is ontstaan vanuit het eerder thema “Stappen zetten”. In een groot
aantal kerkdiensten wordt soms subtiel en soms heel duidelijk benoemd, aansluiting gezocht bij
het thema. Ook in de Gemeente Groei Groepen komt dit thema vanuit verschillende
invalshoeken terug, aan de hand van het boekje “Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in
het beloofde land”.
Onze predikant gaat voor in 15 kerkdiensten, waaronder op Goede Vrijdag en Pasen. Ze is
betrokken bij de voorbereidingen van de Gemeente Groei Groepen. Maar ook begeleidt zij
een gespreksavond waar we met de leiding van de kinderkerk, Teens Connect en Gods Talent
met elkaar nadenken over de rol van het kinder- en jongerenwerk in de gemeente. Deze
avond sluiten we af door alle kinderen en jongeren persoonlijk in gebed op te dragen.
Zij hebben hun eigen inhoudelijke bijeenkomsten parallel aan de dienst op zondag. Maar ook
daarbuiten zien ze elkaar, spelen ze met elkaar en ondernemen ze allerlei activiteiten. Er wordt
voor het eerst sinds een groot aantal jaren weer meegedaan met Kampus, het jongerenevent
van onze Bondsgemeenschap. Positief en enthousiast kwamen zij en de leiding terug.
De kinderen hebben hun eigen feestje op 10 februari, als Elise Mannah een kinderconcert
geeft. Veel bezoekers van buiten de gemeente zijn getuige van een interactief concert met
liedjes, sketches en een flink portie humor. En door alles heen klinkt het Evangelie.
Gezamenlijk trekken de jongeren op bij het familie kerstfeest en zetten ze een eigentijds
programma neer met een musical, film en dans. Prachtig om te zien hoe zij zich ontwikkelen. En
van buitenstaanders veel waardering voor de opzet van dit familiekerstfeest.
Volwassenen ontmoeten elkaar bij de Groei groepen, waarbij persoonlijke zaken gedeeld
worden en met elkaar wordt nagedacht over Bijbelgedeeltes en wat dit gedeelte zegt voor je
eigen leven. Een groep komt om de week op dinsdagavond bij elkaar om met elkaar te
danken en te bidden voor onze gemeente, de omgeving en andere gebedspunten.

Een kleine maar trouwe groep vormt de zanggroep. Zij leren nieuwe liederen en leren die ons
weer aan op zondag tijdens de dienst, ondersteund door een trouwe groep muzikanten en
mensen van de techniek.
Meer persoonlijke gesprekken vinden vaak thuis plaats, door de inzet van het pastoraal team
en het wijkteam die een groot aantal bezoeken afleggen. En buiten dit georganiseerde bezoek
zijn er nog heel veel onderlinge contacten. Zo krijgt de liefdevolle gemeenschap een plaats in
ons gemeente leven.
De Aktie Schoenendoos in november heeft inmiddels een trouwe groep vrijwilligers. Ruim 1.000
dozen kunnen gevuld worden en gaan vanuit ons kerkgebouw op transport naar Roemenie.

In april doen we traditiegetrouw meer mee met de goederenactie voor de Oekraïne.
Onze gemeente is een gemengde groep van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De
manier waarop we ons geloof leven kan daarmee verschillend zijn maar één ding hebben we
gemeenschappelijk; we kunnen niet zonder de genade van Jezus en de kracht van de Heilige
Geest. Samen willen we blijven optrekken, achter Jezus aan in de hoop en verwachting dat
anderen daardoor aangetrokken worden door de liefde van onze Heer.

