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Capelle aan den IJssel, 03 januari 2019

Activiteiten jaar 2018 en doelstellingen jaar 2019
In het jaar 2018 zijn vrijwel alle lopende leningen ingelost, behalve die aan de Gemeente
Capelle aan den IJssel. De Gemeente Capelle aan den IJssel hanteert geen
rentevergoeding over de uitstaande lening.
De doelstellingen van de activiteiten
De kerkactiviteiten hebben meerdere doelstellingen namelijk:
1. Het evangelie bekend maken in Capelle a/d IJssel, Deelgemeente RotterdamAlexander 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 2018.
1. Wij hebben 12 maanden van het jaar deelgenomen aan de wekelijkse evangelisatie.
Gemiddeld heeft er 2x per week (straat)evangelisatie plaatsgevonden. De
vrijdagavonden in deelgemeente Rotterdam-Alexander en de zaterdagmiddagen in
Capelle a/d IJssel.
2. In het jaar 2018 hebben wij meerdere (evangelisatie) teams ontvangen.
3. In het jaar 2018 hebben wij meerdere 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 2018 hebben wij meerdere kerken die gelieerd zijn aan de CFM kerken
ondersteund met evangelisatie.
5. In het jaar 2018 is er een Babyshower georganiseerd voor een gemeentelid.
6. Voedselbank Capelle aan den IJssel heeft een bedrag van ˂ €150,- ontvangen.
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Doelen verwezenlijkt in het jaar 2018
1. De thema-avonden zijn verder uitgebouwd.
2. Verdere uitbreiding van de zondagschool en oppas activiteiten.
Doelstellingen voor het jaar 2019
1.
2.
3.
4.

De laatste afronding van het gebouw (podium en mengpaneel).
Opwekkingsdiensten met een buitenlandse pastor/evangelist.
Er zullen verschillende evangelisatieteams worden ontvangen.
De buitenlandse reis naar Curaçao, Malta en Almeria
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