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Het beleidsplan is gevolgd en derhalve zijn de doelen deels gerealiseerd. 

Waarom deels? 

 

Welnu, 

Sommige activiteiten vonden geen doorgang en andere zijn toegevoegd. Dat is altijd het geval omdat 

onze gemeente een levende gemeente is die heel breed functioneert in onze gemeenschap. 

 

Een hoofdpunten verslag van onze activiteiten: 

 

Zondagsdiensten: 

Deze vonden altijd doorgang en werden goed bezocht in de Regenboog. 

De speciale diensten rondom het Avondmaal waren altijd bijzonder en extra bezocht. Duidelijk 

voorzien deze diensten in de behoefte om heel dicht bij onze Heer te komen en Hem ook alle Lof 

te geven, Zijn liefde te ervaren. Bijzonder. 

 

Speciale feestelijke vieringen:  

     Nieuwjaarszalvingsdienst, Valentijn viering, Doopdiensten, Palmzondagsviering, Witte 

donderdagsviering,  Paasviering, Gezamenlijke Hemelvaartsviering met Zoetermeerse kerken; 

Moederdagsviering, Pinksterviering, Vaderdagsviering, Advents en Kerstvieringen. 

 Het Paasmaal en dienst was als vanouds een genot om te ervaren. Vooral de weg ernaar toe. Het 

Pinksterdienst met alle diepte en beleven gaf de Gemeente een rijk en Gezegend gevoel. De Heer 

was erbij en nabij! Dat voelden vele gemeenteleden en dat kon je ook zien. 

     

    Gezamenlijk met het Beraad Evangelie Gemeente Zoetermeer (BEGZ), sponseren van de 

voedselbank 

    Voedselpakketten rondom kerstdagen: Deze werden voornamelijk onder de brs en zrs van de 

eigen gemeente uitgedeeld. 

 

Bijbelstudies: 

     De donderdagavond hiervoor werd goed bezocht en de noodzaak hiertoe bleek duidelijk uit de wijze 

waarop alle deelnemers voorbereid waren. Altijd bijzondere gedachten en gebeden dienden zich aan 

en waarachtig, de aanwezigheid van onze Vader was er alom. Dat kon je voelen en zien. Onze God is 

een levende God. Hij is er altijd bij en laat ons nooit in de steek. 

 

Jongeren activiteiten 

Deze activiteiten waren vooral gericht op het verder ontwikkelen van onze jongeren. De groep neemt 

toe en het enthousiasme is aanstekelijk. Een genot om te mogen ervaren.  

Jongeren met elkaar in verbinding brengen d.m.v. fellowshipavonden met spel, gesprek en 

gezamenlijke maaltijd. 

 

Evangelisatie 

Evangelisatie in Zoetermeer en omstreken: brs en zrs die op pad gingen om het Goede Nieuws te 

verspreiden en met mensen te bidden. Gezamenlijk de Kaarsjesavond lopen in Zoetermeer en mensen 

aanspreken over geloof en een presentje aan hen uitreiken. 

Het blijft een lastig parket maar hulp geven is onze motto daar waar het nodig is. Ook het uitnodigen 

van sprekers om hun boodschap te verkondigen is een groot goed. Bijzondere boodschappen van 

onze Vader en bekeringen zijn fantastisch om te ervaren. 

 

 

Samenwerkingsverbanden  
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Samenwerking met andere gemeentes in Zoetermeer en omgeving is een verrijking.                                

Vooral wanneer de pastor ons komt verblijden met een boodschap van de Heer. 

Daarnaast trachten wij ook financieel te helpen waar nodig is. 

 

Gastsprekers uit binnen en buitenland: 

We mochten ook dit jaar weer bemoedigd worden door de vele gastsprekers die onze gemeente 

bezochten. Het is voor de brs en zrs leerrijk en opbouwend om hun prediking te volgen. De mensen 

zijn altijd heel erg enthousiast wanneer deze mannen en vrouwen tijd vrij maken om het evangelie in 

onze gemeente te prediken. Hierdoor wordt de gemeente opgebouwd en kennis over geloofs -en 

levensbeschouwing overgedragen. 

 

Diaconie: 

Het is altijd bijzonder om hieraan te mogen werken. De behoefte en ondersteuning van gemeentes en 

personen van de gemeenschap is een deel van onze hemelse taken. Dit jaar nam dit fors toe en 

gelukkig konden wij dat aanbieden en bouwden dit uit tot een belangrijke activiteit. Met veel liefde 

en gebed om op de langere termijn te blijven helpen en toch ook met gebed en onderricht andere 

paden en mogelijkheden aan te bieden. 

 

Keuken:  

Onze zusters bieden altijd een drank en hapje ter ondersteuning van de zondag of ander moment.              

De creativiteit en liefde dat in de hapjes en dranken zit is onbeschrijfelijk. Lijkt simpel maar de 

warmte merkt een ieder. Vooral de bezoekers aan ons huis. 

 

Overige: 

Hieronder vallen de niet in het budget opgenomen uitgaven. Kan heel divers zijn en is nooit bijzonder 

maar wel noodzakelijk. Ook nu weer. 

 

Huisvestingfonds en huren: 

Onze huur is altijd fors geweest en daarom willen wij zo graag een eigen vaste ruimte hebben en of 

huren. De zondagsdiensten vinden altijd plaats in de Regenboog kerk en de Bijbelstudies en b in het 

gebouw van de Leger des Heils. Ook huren wij ruimte voor de Praiseband om te oefenen en zouden 

alle activiteiten in een eigen gebouw willen hebben. Efficiënter en financieel ook aantrekkelijker. 

Daartoe is dit fonds, een reserve opgezet door de ontvangen giften deels te reserveren. Gelukkig lukt 

het wel maar het vinden van een locatie is lastiger. God voorziet en daar vertrouwen wij op. Geloven 

dat ook en als de tijd rijp is zal onze locatie stralen. 

 

 

 

 

 

 

 


