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Samenkomsten
In 2018 hebben we onze 3 pijlers
-

Aanbidding
Discipelschap
Gemeenschap

verder geïntegreerd in onze samenkomsten. We hebben gemerkt dat een te grote focus op één van
de 3 losse pijlers niet helemaal goed uit de verf kwam in de samenkomsten en dat mensen
waarderen dat er een combinatie van de pijlers is.
We hebben nog steeds diensten met sprekers (van buitenaf) en diensten waar we als gemeente
meer met elkaar zijn en onderling getuigen.
In het afgelopen jaar hebben we een zestal keer na de dienst ruimte gegeven aan twee jongeren die
een combinatie van jongerenwerk/evangelisatie op het hart hadden vanuit een sportieve activiteit.
Daarnaast hebben 3 gemeenteleden een kinderwerkersopleiding gevolgd en hebben we (als
voortvloeisel) een aantal zondagen een ‘Super Kids’ kinderdienst gedraaid waarbij er een zeer actief,
uitdagend en gevarieerd kinderprogramma werd aangeboden.

Oudstenteam
Elisa Homan, Paul Hoogers en Joost Bijl werden als oudsten ondersteund door Gerard van Rooij en
Hans Rolff als adviserende bestuursleden. Joost Bijl heeft zijn taken als oudste neergelegd en we
hebben in een dankdienst daar uitgebreid bij stil gestaan.
We zijn in 2017 begonnen om biddend de missie opnieuw tegen het licht te houden ; ‘waarom is
onze gemeente er en wat wil God met onze gemeente’. In 2018 heeft dat geresulteerd tot een
hernieuwd missie en strategiedocument welke ook is gepresenteerd op de gemeenteavond.

Gemeenteleven
In 2018 zijn we als gemeente in omvang wat gekrompen. We merken ook dat er een groep mensen
om de gemeente heen is die soms wel/soms niet komen. Naast die gezinnen zijn er veel kinderen uit
een wijkje van een gezin van onze gemeente die regelmatig, op uitnodiging van dat gezin, naar de
samenkomsten komen en genieten van de kinderdienst.
We hebben in 2018 ook weer een gemeenteavond gehad waarin we met de gemeente hebben
gedeeld uit en gesproken over het hernieuwde missie en strategiedocument.

De oudsten, januari 2019

