Verslag activiteiten Christengemeenschap De Goede Herder in het jaar 2015
Erediensten
In het jaar 2015 zijn er 54 erediensten gehouden op zondagochtend of een christelijke feestdag,
waarbij 30 evangelisten zijn uitgenodigd om een prediking te verzorgen.

Zondagschool
In het jaar 2015 zijn gelijktijdig met de erediensten tevens de nevendiensten gehouden voor de
kinderen van de Christengemeenschap.

Doopdiensten
In het jaar 2015 zijn er geen doopdiensten gehouden.

Bidstonden
Voorafgaand aan de erediensten zijn er bidstonden gehouden met een aantal broeders/zusters van
de gemeente in het bijzijn van de evangelist.
Naast deze bidstonden zijn er ook op de dinsdagavond, onder leiding van telkens een gemeentelid,
bidstonden gehouden met een aantal gemeenteleden. Deze bijeenkomsten duurden ongeveer één
tot anderhalf uur, waarbij het aantal personen varieerde van 5 tot 16 personen.

Kringen
De volgende kringen zijn geformeerd en komen eens in de veertien dagen bij elkaar. Deze groepen
bestonden over het algemeen uit ongeveer 10 personen. In deze kringen wordt een thema of een
bijbelboek behandeld, waarover men met elkaar in gesprek is geweest.
-

Bijbelstudie kring

-

Thematische kring

-

Dag-kring

-

Kring bijbelboek Jesaja

-

Kring bijbelboek Openbaring / Efeziers

Gemeentebijeenkomst
Op 15 november is de jaarlijkse gemeentebijeenkomst gehouden om de ontwikkelingen binnen de
gemeente te kunnen bespreken met elkaar. Daarna is een broodmaaltijd met elkaar gehouden.
Muziekgroep
In verband met verhuizing van een lid van de muziekgroep, is er dit jaar wederom gebruik gemaakt
van de inhuur van pianisten buiten de gemeenten voor de begeleiding van de samenzang op
zondagmorgen.
Op 28 juni heeft het koor Kadosh uit Oldebroek de dienst muzikaal en vocaal ingevuld.
Net als vorig jaar is op 1e kerstdag een speciale bijeenkomst gehouden, waarbij het YMCA Gospel
Choir uit Scheveningen de dienst muzikaal en vocaal heeft ingevuld.
Bezoekersteam
Het bezoekersteam bestaande uit 6 teamleden heeft ook dit jaar verschillende bezoeken gebracht
aan gemeenteleden, die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en daarom de samenkomsten
niet kunnen bijwonen. Op deze manier bleven zij op toch verbonden met onze gemeente. Ook is er

telefonisch contact geweest met hen die gedurende korte tijd wegens ziekte of andere
omstandigheden afwezig waren.
Op 28 november is door het bezoekersteam de eerste ontmoetings/koffieochtend gehouden om met
gemeenteleden met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt of waarbij men kan
genieten van elkaars gezelschap.
Maandblad
Ook dit jaar is het gemeenteblad weer uitgebracht, waarbij tweemaandelijks de gemeente op de
hoogte is gehouden van de activiteiten binnen de gemeente en voorzien is van opbouwende
artikelen en verslagen van gehouden predikingen.
Gemeenteuitje
Zoals elk jaar heeft op 3 oktober een groot aantal gemeenteleden weer deelgenomen aan het uitje
van de gemeente dat deze keer als bestemming had het Openlucht Museum De Heilig Land Stichting
te Berg en Dal gelegen vlakbij Nijmegen. Een schitterende locatie waar ondermeer Joodse en
Oudchristelijke gebouwen te bewonderen waren. Natuurlijk is er met elkaar koffie gedronken en een
lunch verzorgd.

Gebedsweek
In de week van 18 t/m 25 januari 2015 is de week van gebed gehouden. Doordeweeks is er elke
avond gebeden a.d.h.v. het thema: “Dorst”, dat is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Johannes 4:7.
Hierin wordt het verhaal verteld van de Samaritaanse vrouw.
De week is afgesloten met een gezamenlijk ontbijt op zaterdagochtend.
Wijkactiviteit
Op 9 mei is met veel succes een workshop Mozaïeken gehouden waarbij de opbrengst is bestemd
voor het Kindertehuis Horeb. Ook is er deelgenomen aan de kookvoorbereidingen voor een eetclub.
Op 10 oktober hebben wij deelgenomen aan de Pareldag in Den Haag, waarbij diverse activiteiten
werden getoond en waaraan deelgenomen kon worden. Er was Indisch koken en muziekmaken met
een Angklung, een gospelconcert, sieraden maken en haken, schilderen en een klaagmuur met een
terras onder de vijgenboom voor de gesprekken en tenslotte de Bijbelhoek.
Dit alles met het doel om kennis te maken met de buurt en de mogelijkheid om het evangelie te
verkondigen.

Pasen
Ook dit jaar is er op de 1e paasdag een speciale paasbruch gehouden na de dienst om 12.00uur,
waarbij gemeenteleden en mensen uit de buurt zijn uitgenodigd.

Kaartenschrijfteam
Net als voorgaande jaren heeft een team gezorgd voor een verjaardagskaartje of een kaartje ter
bemoediging verzonden aan gemeenteleden.

Zendingsprojecten
De Christengemeenschap De Goede Herder ondersteund een drietal zendingsprojecten:
Grace Village in Ethiopië, waar Karin van den Bosch een aantal kinderen opvangt die geen thuis meer
hebben.
Stichting Israël en de Bijbel, die als doel heeft om de Joden hun Bijbel terug te geven.
Open Doors alfabetiserings project onder vrouwen in Pakistan.

