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Capelle aan den IJssel, 03 januari 2017 

 

Activiteiten jaar 2016 en doelstellingen jaar 2017 

In het jaar 2016 zijn vrijwel alle financiële middelen (ongeveer 3/4) aangewend voor de 

modernisering van het nieuwe kerkgebouw. 

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 2016. 

1. Wij hebben 5 maanden van het jaar deelgenomen aan de wekelijkse evangelisatie de 
overige maanden waren gericht op de modernisering van het nieuwe kerkgebouw. 
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 2016 hebben wij 2 (evangelisatie) teams ontvangen. 
3. In het jaar 2016 hebben wij 1 thema-avond georganiseerd naast de verschillende 

filmavonden (verdeeld over het jaar). De thema-avonden bestonden uit toneel/dans 
en muziek optredens. 

4. In het jaar 2016 hebben wij meerdere kerken die gelieerd zijn aan de CFM kerken 
ondersteund met evangelisatie. 

5. In het jaar 2016 is er een Babyshower georganiseerd voor een gemeentelid en is er 

een doopdienst gehouden. 

6. Voedselbank Capelle aan den IJssel heeft een bedrag van ˂ €150,- ontvangen. 
7. In het jaar 2016 is er 1x deelgenomen aan het pastoraaloverleg binnen de Gemeente 

Capelle aan den IJssel welke georganiseerd wordt door de Burgemeester. 
8. In het jaar 2016 is er contact gelegd met Stichting Gave, waarbij Evangeliegemeente 

De Deur bekijkt of het de statushouders (vluchtelingen die mogen blijven in 
Nederland) kan opvangen. 
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Doelen verwezenlijkt in het jaar 2016 

Het betrekken van een eigen gebouw 

1. Medio mei 2016 hebben wij de sleutels ontvangen van het nieuwe kerkpand. Het 

moderniseren van het pand heeft de meeste financiële en tijdsbelasting geplaatst op 

de kerk. 

2. In totaal is er om en nabij €100k geïnvesteerd in het pand. 

3. Om de geldstromen te controleren is er gebruik gemaakt van een Programma van 

Eisen en heeft er wekelijks overleg plaats gevonden met de aannemer. 

4. Verder zijn de geldstromen gecontroleerd door leden van de kerkraad en bij grote 

investeringen heeft er een “stemming” plaatsgevonden in de kerk. 

5. Het kerkgebouw voldoet aan alle gestelde eisen conform het bouwbesluit. 

6. De kerkgemeente beschikt over BHV geschoolde leden. Jaarlijks wordt de scholing 

bijgehouden. 

Buitenland 

1. Als kerk zijn wij naar Antwerpen geweest om de kerk daar te ondersteunen tijdens 

een Surinaamse avond. 

Tentcampagne 

1. De moederkerk van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander bevindt zich in 

Breda. In het jaar 2016 heeft Evangeliegemeente De Deur Breda de jaarlijkse 

tentcampagne met Pastor Wayman O. Mitchel gehouden. De tentcampagne heeft 

zich gekenmerkt met zichtbare en merkbare genezingen en verschillende mensen die 

tot geloof zijn gekomen. In het jaar 2016 hebben wij de moederkerk hierin 

ondersteunt met mankracht en financiën.  

Doelstellingen voor het jaar 2017 

1. Het jaar 2017 zal in het teken staan van het verder uitbreiden van de gemeente. Om 
dit te verwezenlijken zullen verschillenden activiteiten worden ontplooid. 

2. Om de 3 maanden zullen opwekkingsdiensten worden georganiseerd met 
verschillende pastors (binnen en buitenland). 

3. Er zullen verschillende evangelisatieteams worden ontvangen. 
4. Het nieuwe kerkgebouw zal in het jaar 2017 geopend worden en een prominente 

plaats in nemen in de wijk Schollevaar. 
5. De afronding van de laatste fase van de nieuwe kerk locatie zal plaatsvinden in het 

jaar 2017. Hierbij gaat het om de verdere aanscherping van de brandveiligheid, 
middels een ontruimingsplan en opgeleid personeel voor de BMI. 

6. Het streven is om in het jaar 2017 twee lopende leningen af te betalen en 3x de 
maand huur als reserve op te bouwen op de spaarrekening.  

7. De buitenlandse reis naar Suriname is doorgeschoven naar het jaar 2018. 

 

Vastgesteld door 

 

De kerkenraad 


