Verslag activiteiten Christengemeenschap De Goede Herder in het jaar 2020
Erediensten
Als gevolg van het Covid-19 virus zijn er in het jaar 2020 zijn er een beperkt aantal erediensten
gehouden op zondagochtend of een christelijke feestdag, waarbij evangelisten zijn uitgenodigd om
een prediking te verzorgen.

Zondagschool
In het jaar 2020 zijn gelijktijdig met de erediensten tevens de nevendiensten gehouden voor de
kinderen van de Christengemeenschap.

Doopdiensten
In het jaar 2020 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. Als gevolg van Covid-19 zijn
er maar een beperkt aantal bijeenkomsten geweest. In het jaar 2020 is wel een aanvang gemaakt om
de bijeenkomsten digitaal via ZOOM mogelijk te maken.
-

Thematische kring

-

Dag-kring

-

Kring bijbelboek

Gemeentebijeenkomst
In het jaar 2020 is als gevolg van Covid-19 geen jaarlijkse gemeentebijeenkomst gehouden om de
ontwikkelingen binnen de gemeente te kunnen bespreken met elkaar.
Muziekgroep
Als gevolg van Covid-19 is dit jaar beperkt gebruik gemaakt van de inhuur van pianisten studerende
aan het Koninklijk Conservatorium voor de begeleiding van de samenzang op zondagmorgen.
Bezoekersteam
Het bezoekersteam bestaande uit 6 teamleden heeft als gevolg van Covid-19 dit jaar zoveel mogelijk
via telefoon, email of internet contact gehouden met alle gemeenteleden en met name die in een
verpleeg- of verzorgingshuis verblijven en daarom de (beperkte) samenkomsten niet kunnen
bijwonen. Op deze manier blijven wij op toch verbonden met elkaar.
Maandblad
Ook dit jaar is een beperkt gemeenteblad uitgebracht, waarbij maandelijks de gemeente op de

hoogte is gehouden van de beperkte activiteiten binnen de gemeente en voorzien is van
opbouwende artikelen.
Website
Op de website staat de relevante informatie over onze activiteiten waaronder de prediking en een
aantal opnamen hiervan In het jaar 2020.
Gemeenteuitje
Als gevolg van Covid-19 heeft er geen gemeenteuitje plaatsgevonden.

Gebedsweek
In de week van 19 t/m 26 januari 2020 is de week van gebed gehouden. Doordeweeks is er elke
avond gebeden a.d.h.v. het thema: “Buitengewoon”, daagde ons uit om te streven naar meer dan
het gewone. De bijeenkomsten zijn gehouden bij diverse gemeenteleden thuis.

Wijkactiviteit
Als gevolg van Covid-19 zijn er geen wijkactiviteiten geweest.

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 en op te voeden in het geloof.
Stichting Israël en de Bijbel, die als doel heeft om de Joden hun Bijbel terug te geven.
Kindertehuis Horeb in Brazilië, waar kinderen door Netty worden opgevangen met het doel hen te
bereiken met het evangelie.

