
Jaarplan 2019 

 

Huisgroepen 

De huisgroepen zullen we voortzetten zoals in 2018 is gebeurd. Er zal in het eerste 

kwartaal een nieuwe huisgroep starten. De groepen zullen zich naast Bijbelstudie ook 

gaan richten op andere zaken. Denk aan (pastorale) zorg voor elkaar, persoonlijke 

groei, diaconaat en ‘evangelisatie’. Het Evangelie delen is een opdracht voor alle 

gelovigen. We staan open voor, en sluiten aan, bij activiteiten in de stad samen met 

andere kerken. 

 

Leiderschap 

We willen een aantal avonden organiseren om samen met onze leiders stil te staan 

bij koninklijk leiderschap. 

 

Evaluatie 

Na ongeveer een half jaar willen we de besturing en het functioneren van de 

huisgroepen evalueren. We kunnen de resultaten vergelijken met de visie en plannen 

van eind 2018. Met het resultaat kunnen we zaken bijsturen, of aanpassen. 

 

Diaconie 

Ook in 2019 bieden we ondersteuning aan mensen1 die dat nodig hebben en daar om 

vragen. Aan het eind van het jaar ontvangen ouderen en mensen die leven van het 

minimum een attentie. In het bijzonder willen we ook ondersteuning geven aan 

vluchtelingen in Zoetermeer. 

We ondersteunen waar nodig oud-zendelingen met giften. 

 

Financiën 

Doordat de uitgaven sinds we zijn verhuisd veel lager zijn, willen we gezamenlijk gaan 

nadenken over nuttige bestedingen. Hiervoor willen we een avond plannen vóór de 

zomervakantie. 

Misschien hebben we niet voldoende capaciteit (mensen) om het geld met eigen 

activiteiten uit te geven. Een andere optie is om Gemeentes die goed zijn in 

organiseren, financieel te ondersteunen. Bestaande activiteiten in Zoetermeer 

ondersteunen, is een andere mogelijkheid. 

 

Aanbiddingsteam 

Starten met een open-avond voor nieuwe zangers en muzikanten. We willen op die 

manier mensen enthousiast maken zich bij ons te voegen. 

 

                                                           
1  Een bijzonder geval daarvan zijn bijdragen aan het levensonderhoud van oud-zendelingen. 



 

Verschillende doelgroepen 

We willen voor verschillende doelgroepen eigen activiteiten organiseren. 

Voor onze jongeren organiseren we deelname aan, Opwekking, U-turn, en het Four 

Square Europe kamp. 

 

Gebed 

Dit jaar willen we graag in maart een dag van Bidden en Vasten houden samen met 

de gemeente en afsluiten op de gebedsavond.  

Daarnaast willen we een studiedag of bemoedigingsdag bezoeken of organiseren.  

 

Zending 

De projecten die we voor de zending ondersteunen, zijn onveranderd ten opzichte 

van 2018. Onze projecten voor 2019 zijn: 

• Hart voor Haïti, te weten de stichting zelf en een sponsorkind van de stichting, 

• Childeren of Destiny at Home, 

• De school voor interculturele zending in Roemenië en hun uitvoerend 

directeur. 

We ondersteunen de projecten in contacten, gebed en financiën2. 

Drie maal per jaar zullen we een offerande besteden aan een doel dat door leden van 

Joël zelf wordt aangedragen en waar ze bij voorkeur ook zelf bij betrokken zijn. 

                                                           
2 Zie hiervoor de begroting voor 2019. 


