Jaarverslag 2019: Leve de gemeente!
We zijn gemeente met een doel: Leven aan de hand van God, leven als deel van het Lichaam
van Christus, dienstbaar aan de wereld waarin we leven. Leven in vertrouwen op Hem die ons
het leven heeft gegeven, zodat we mogen toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.
Voorwaarts, vol verwachting in de richting van Gods komende Koninkrijk, dat nu al door de
Geest gestalte mag krijgen in Zijn gemeente.
Deze zinnen komen rechtstreeks uit de preek van de intrededienst van onze predikant,
november 2016. Als we met deze woorden omkijken naar 2019 en zien welke ontwikkelingen en
activiteiten er zijn, dan krijgt dit ook werkelijk vorm in de gemeente.
We gaan in februari in gesprek met de ouders van de kinderen en jongeren. Over
geloofsopvoeding, de rol van de kinderkerk, Teens Connect en Gods Talent. Maar ook in
gesprek over de vragen die thuis aan tafel gesteld worden en hoe we de ouders hier vanuit de
gemeente in kunnen ondersteunen.
De kinderen en jongeren hebben een eigen programma met gerichte materialen. De jongeren
bezoeken de EO Jongerendag en nemen actief en enthousiast deel aan Kampus. En naast alle
inhoudelijke activiteiten ontstaat er een leuke vriendengroep tussen de jongeren.
Er ontstaan op allerlei wijze via email, missionair project #Impact en activiteiten contacten met
mensen die Jezus willen leren kennen of wel weer naar een kerk willen gaan. Het resulteert in
persoonlijke en openhartige gesprekken en nieuwe gezichten tijdens de diensten op zondag.
We noemden het al aan het begin, dienstbaar aan de wereld waarin we leven. Die
dienstbaarheid krijgt een gezicht als eind augustus een gezin vanuit een heel andere cultuur en
achtergrond in de gemeente komt. Op allerlei manieren wordt hulp aangeboden en het gezin
voelt zich opgenomen in de gemeente.
We collecteren daarnaast 10x voor een speciaal doel. En er worden heel wat goederen en
materialen ingezameld voor de goederenactie naar de Oekraïne en de Aktie Schoenendoos.
Beide acties zorgen ook voor nieuwe contacten met mensen van buiten de gemeente.
Ook op een ander vlak maken we bijzondere momenten mee. In een serie van zes avonden
gaat een groep mensen aan de slag met “Luisterend Bidden”, op basis van studiemateriaal
van New Wine. Het worden bijzondere avonden waarin we beter leren Gods stem te verstaan
en waarmee we elkaar bemoedigen.
De gemeente Groei Groepen komen weer bij elkaar. Een trouwe groep mensen neemt hieraan
deel en de waardering voor deze avonden bij de deelnemers is groot. Er is openheid naar
elkaar en de gesprekken over de praktische uitwerking van Bijbelgedeeltes sluit goed aan bij
het verlangen om het persoonlijk geloof te verdiepen.
Het pastoraal team en het wijkteam bezoekt met name een groep ouderen en mensen in de
gemeente die een stukje persoonlijke zorg nodig hebben. En daarnaast zijn er veel individuele
contacten bij ziekte, zorgen en vreugdevolle momenten.
Elke zondag houden we een kerkdienst, waarbij een aantal voorgangers de verschillende
diensten leiden. We zingen een groot aantal traditionele en nieuwe liederen, begeleid door
een trouwe groep muzikanten. Het jaarthema “Je geloof leven” krijgt extra aandacht tijdens de
gemeente zondag op 24 maart. En in de lijn van dit thema start het nieuwe seizoen in
september met het thema “Leve de gemeente!”.
We kennen ook een aantal meer ontspannende activiteiten. Zo is er een heerlijk paasontbijt en
gaan we op Hemelvaartsdag weer dauwtrappen. En met enthousiaste inspanning van
kinderen, jongeren en een groep volwassenen komt er in december weer een prachtig
familiekerstfeest tot stand waarbij we veel mensen van buiten de gemeente begroeten

We mogen dankbaar zijn. De gemeente is niet heel groot, maar jong en oud kunnen we op
diverse manieren aandacht geven en zij hebben een plaats. Daarnaast zien we in 2019 heel
duidelijk dat er aandacht is voor de mensen om de gemeente heen en voor nieuwe mensen
die bij de gemeente komen. Er is hierbij een enorme diversiteit met heel verschillende vragen
en behoeften.
Tot slot, ons verlangen is om ook in 2020 op deze manier gemeente te zijn waarin we met
elkaar, door kracht van de Heilige Geest, gericht mogen blijven op Jezus en zo God de eer
geven.

