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Activiteitenverslag 2020 
 
1.Zondagsdiensten 
In 2020 zijn de samenkomsten, zij het op beperktere schaal door de Covid regelgeving, grotendeels 
doorgegaan. 
In de eerste weken zonder bezoekers, met een klein team op livestream, daarna met het toegestane 
aantal bezoeker op dat moment gecombineerd met een livestream via Social Media. 
 
2.Bijbelstudies  
De toerustingsstudies op de woensdagen zijn op dezelfde manier als de zondagen doorgezet. 
 
3.Cursussen 
In 2020 hebben we de fundamentencursus moeten uitstellen, deze zal in 2021 weer gegeven worden. 
 
4.Evangelisatie 
In 2020 zijn er een aantal kleinschalige evangelisatie acties geweest op verschillende locaties. Een 
uitdaging met de regelgeving, maar we hebben toch met veel mensen het evangelie kunnen delen. 
 
5.Huissamenkomsten hebben we na februari helaas moeten opschorten, en deze zullen weer starten 
zodra de regelgeving dit toestaat 
 
6.Pastorale zorg 
De pastorale zorg heeft doorgang gevonden, we hebben echter geen huisbezoeken kunnen afleggen. 
Wel is er op beperkte schaal ziekenhuisbezoek of ziekenbezoek thuis geweest wanneer er gebed 
nodig was. 
Verder zijn de gesprekken via telefoon of online platforms geweest. 
 
7.Tienerdiensten 
Aan het einde van 2020 is het tienerwerk weer opgepakt met een nieuw team, die in de gemeente 
synchroon aan de zondagsdiensten tienerdiensten heeft verzorgd, dit zal verder uitgebouwd worden in 
2021 
 
8.Victory Kids 
De kinderen in de gemeente zijn vanuit een enthousiast team kinderwerkers voorzien van wekelijkse 
Bijbelverhalen, thuis knutselopdrachten, en andere onderhoudende online dingen. Zo hebben alle 
kinderen een teken en knutselpakket ontvangen van de gemeente om met Pasen een werkstuk te 
kunnen maken. 
 
9.Kerstpakkettenactie 2020 
Aan het einde van 2020 hebben we de jaarlijkse Kerstpakkettenactie weer opgepakt, en hebben 
wederom veel eenzame en minderbedeelde mensen op een bijzondere manier kunnen zegenen met 
een boodschap en een gebaar van liefde en bemoediging. 
We hebben uiteindelijk meer dan 50 pakketten een goede bestemming kunnen geven, allemaal 
mogelijk gemaakt door sponsoring vanuit giften. 


