Anbi-verslag activiteiten 2020
Alles wat voor ons zo gewoon was om te doen werd half maart 2020 stil gelegd. Het bij elkaar komen
in de kerkdiensten werd niet meer mogelijk. Dit alles door een virus wat de hele wereld overgaat,
Covid-19, niet te bevatten.
En toch werd er ook zoveel wel mogelijk, als je maar geloof hebt en durft te handelen naar wat je kan
en kunt. Wie had dat gedacht, online diensten – live stream, enkele jongeren hebben dit mogelijk
gemaakt. De jeugd heeft de toekomst, super! Online huiskringen – Jeugdteams – zondagsschoolleiding
– De mogelijkheid om gebruik te maken van de online vergadermogelijkheden via Mijn Baken klaar
voor gebruik.
Kerkelijke activiteiten, intern gericht.
•
•
•
•
•

De Gebedsavond op de woensdag werd vanaf april de wekelijkse Gebedsmail.
10 Daagse “bidden en vasten” Online (Wereldwijd) – “Verootmoediging naar God toe”.
Huiskringen en de 20+ kring gingen Online en als het wel mocht veilig op afstand in de
koffieruimte van ‘Het Baken’.
Jeugdgroep (12-15 jaar) en de Oudere Jeugd (16-20) ook meer online bijeenkomsten en als het
kon en mocht een fysieke bijeenkomst.
Gemeentezondag elk jaar in September, aan het begin van een nieuw seizoen.
Dit keer in het bos.

Externe activiteiten.
•
•
•
•
•

Indien het mogelijk was Special 4 You en enkele activiteiten voor de vrouwen door Girl Power.
Indien het mogelijk was Bam er voor mannen activiteiten.
Wanneer het mogelijk was schilderen op de 2e zaterdag van de maand, indien gewenst met
adviezen van twee zusters uit onze gemeente.
De Cursus “Evangelie in 4 woorden” (God Story-JmeO) is Corona proof gegeven.
Oliebollenactie, geheel Corona proof en met Tikkie, opbrengst dit keer geheel voor Het Baken.

Maatschappelijk gerichte activiteiten.
•

Deelname aan het landelijke initiatief ‘#NietAlleen’

Bijzondere diensten/activiteiten.
•
•
•
•
•

Getuigenissendienst op de 1e zondag van het jaar.
Tiener en Jeugddiensten + 4 x per jaar. (Fysiek en Online)
Doopdienst in November. (Beperkt aantal mensen)
In december een Online kerstfilm ‘Toen alles donker was-kerstnacht 2020’ samen met de
NGK.
Kerstpuzzle Drive op 19 december georganiseerd door Girl Power

