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Capelle aan den IJssel, 07 januari 2016 

 

Activiteiten jaar 2015 en doelstellingen jaar 2016 

In het jaar 2015 zijn een gedeelte van de financiële middelen (ongeveer 1/3) aangewend 
voor de financiering van de verschillende kerkactiviteiten. 

De doelstellingen van de activiteiten 

De kerkactiviteiten hebben meerdere doelstellingen namelijk: 

1. Het evangelie bekend maken in Capelle a/d IJssel, Deelgemeente Rotterdam-
Alexander en daarbuiten. 

2. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de ondersteuning door verschillende kerken die 
eventueel gelieerd zijn aan de Christian Fellowship Ministries in Nederland. 

3. De mensen die zich aansluiten bij de Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander 
verder helpen in het geloofsleven. 

4. Het organiseren van thema-avonden waarbij er een hedendaags onderwerp uit de 
maatschappij wordt geadresseerd door middel van toneel en muziek. 

5. Het organiseren van speciale diensten met gastpredikers. 
6. Het ondersteunen van maatschappelijke doelen met tijd, middelen en financiën. 
7. Het bijwonen van het pastoraal overleg georganiseerd door de Gemeente Capelle 

aan den IJssel. 
8. Het bijwonen van netwerk bijeenkomsten georganiseerd door onze partners. 

Ontplooide activiteiten 

De volgende kerkactiviteiten zijn ontplooid in het jaar 2015. 

1. Gemiddeld heeft er 2x per week (straat)evangelisatie plaatsgevonden. De 
vrijdagavonden in Capelle a/d IJssel en de zaterdagmiddagen in deelgemeente 
Rotterdam-Alexander. 

2. In het jaar 2015 hebben wij 11 (evangelisatie) teams ontvangen. 
3. In het jaar 2015 hebben wij 11 thema-avonden georganiseerd naast de verschillende 

filmavonden (verdeeld over het jaar). 
4. In het jaar 2015 hebben wij 2 gastpredikers ontvangen waarvan één buitenlandse 

gastprediker. 
5. In het jaar 2015 hebben wij 2x voedselpakketten opgehaald voor de Voedselbank 

Capelle aan den IJssel en een bedrag gedoneerd van ˂ €150,- 
6. In het jaar 2015 is er 2x deelgenomen aan het pastoraaloverleg binnen de Gemeente 

Capelle aan den IJssel. 
7. In het jaar 2015 is er 2x deelgenomen aan het netwerk georganiseerd door onze 

partners. 
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Doelstellingen voor het jaar 2016 

1. Het betrekken van een eigen gebouw, de kerk is onderhandeling met de gemeente 
Capelle aan den IJssel voor het huren van een locatie welke in eigendom is van de 
gemeente (Wisselspoor 6, Capelle a/d IJssel). De status op 4 januari 2016 is dat er 
een concept huurovereenkomst is opgesteld door de gemeente en dat hierop een 
tegenvoorstel is gedaan door de kerk, de kerk is in afwachting van een antwoord. 
Note: Het pand voldoet aan het bestemmingsplan voor kerkdoeleinden (namelijk 
maatschappelijk), verhuurder draagt zorg voor het vergunningstraject, 
brandveiligheid, opsplitsing v/h pand, oppervlakte 188M2, indeling: zondagsschool, 
oppas, kantoor, sanitair(2x), zitruimte, keuken en kerkzaal (114 pers) (zie bijlage) 

2. Er is materiaal verzameld, voor het ontwikkelen van thema-avonden. Deze zijn 
bedoeld om actuele onderwerpen in de maatschappij in het daglicht te brengen met 
een Bijbels gefundeerde boodschap.  

3. Het ontvangen van Evangelisatieteams, die gelieerd zijn aan de Christian 
Fellowship Ministries (NL). Deze teams zullen helpen met de organisatie van een 
dergelijke thema-avond. 

4. Het organiseren van speciale samenkomsten, met als doel de buurt te bereiken 
met een Bijbels gefundeerde boodschap. Deze boodschap zal vaak een actueel 
onderwerp uit onze samenleving adresseren. Om deze boodschap uit te dragen 
wordt er gebruikt gemaakt van gastpredikers die gelieerd zijn aan Christian 
Fellowship Ministries. 

5. Een buitenlandse reis, dhr. Z.S. Sitaram (voorganger) heeft aangegeven een 
buitenlandse reis te willen maken naar Suriname. Het doel is om daar de kerken te 
ondersteunen, de reis zal afhankelijk zijn van de processen gemoeid rondom 
doelstelling 1. 

6. Tentcampagne, de moederkerk van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander 
bevindt zich in Breda. In het jaar 2016 zal deze de jaarlijkse tentcampagne 
organiseren. De kerk zal deze (in)direct ondersteunen met eventuele financiële 
middelen (afhankelijk van doelstelling 1) dan wel met vrijwilligers. 

 

 

Vastgesteld door 

 

 

 

De kerkenraad 

 

 


