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1. De kerk heeft groepen gecreëerd waarbij de groepsleider, wekelijks contact onderhouden 
met de leden, hetzij voor gebed, advies, ondersteuning aan elkander in het woord des Here, 
waarbij de betrokkenheid van God als centraal punt staat in Hun leven, denkend aan 
bijeenkomsten als Bijbellezing en Bijbelstudie binnen de groep. De celgroepen zijn 
opgeheven en zijn bezig nieuwe ideeen hierover te ontwikkelen. 

2. Doopdiensten waarbij leden zijn gedoopt. 

3. De kerk heeft een departement voor kinderen (0-11 jaar) 

4. Jeugd departement voor kinderen(12-18 jaar) 

5. Hulp bieden aan alleenstaande moeders en vaders. 

6. Hulp en advies geven aan illegale immigranten.  

7. Leiderschap trainingen 

8. Discipel training. 

9. Jaarlijkse barbecue 

10. Ieder zondag na de dienst, voedsel uit delen aan kerkleden, vooral aan de minder 
bedeelden. 

11. Het organiseren conferenties. 

12. Wekelijks evangelisatie binnen de directe gemeenschap in voornamelijk Amsterdam 
Noord. 

13. Bezoeken van zieken, voor gebed en geruststelling in het woord des Here. 

14. Bezoeken, adviseren van leden in noodsituaties. 

15. Het sturen van gebruikte goederen, bijvoorbeeld kleding naar Afrika. 

16. Het geven van cadeautjes aan alle kinderen die lid zijn van de gemeente op hun 
verjaardag om hun zo doende in de watten te leggen. 

17. Organiseren van Babyshowers, voor aanstaande moeders (ouders)binnen de gemeente. 

18. Helpen, adviseren, coachen, ondersteunen, begeleiden, organiseren van Huwelijken van 
Leden binnen de gemeente, waar mogelijk. 



19. Pasgeboren kinderen opdragen aan onze Here God, voor zowel leden als vaste 
bezoekers, omdat dit zo in de Bijbel staat geschreven. 

20. Transport regelen met name minder bedeelden. 

21. We hebben in de zaal op de begane grond nieuwe verlichting aangebracht en hebben 
daar een beamer geinstalleerd. We hebben de zaal klaargemaakt zodat deze in gebruik kan 
worden genomen voor de kerkdienst.  Dit hebben we ook gedaan om te kunnen voldoen  
aan de corona regels. 

21. In de beneden zaal wordt de dienst uitgevoerd en opgenomen met een camara. We 
kunnen daardoor de dienst in de tweede zaal live uitzenden met behulp van de beamer. 
Hierdoor kunnen we de bezoekers beter verspreiden over de twee zalen. We investeren in 
internet en media zodat we onze kerkdiensten profesioneel kunnen uitzenden.     

22. We hebben een auto gekregen als gift en gebruiken deze nu om mensen op te halen en 
na de dienst naar huis te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 


