
Verslag activiteiten 

De kernactiviteiten van onze lokale kerkgemeente kunnen met de volgende termen worden 

aangeduid; Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. 

 

1. Levenskwaliteit: 

Vanuit de Bijbel hebben wij de overtuiging dat de levenskwaliteit tweeledig is. Het 

betreft het geestelijk welzijn en het lichamelijk welzijn. 

Door middel van zendingsactiviteiten worden op regelmatige basis proeverijen 

georganiseerd om mensen bewust te maken van een vegetarische levensstijl. Dit 

wordt ondersteund door het uitgeven van digitale nieuwsbrieven met uiteenlopende 

gezondheidsthema’s. De nieuwsbrief “Manna” wordt twee maandelijks uitgebracht. 

Het organiseren van speciale diensten op Sabbat met verdieping in de lichamelijke 

gezondheid zijn onderdeel. 

Eén maal per jaar wordt er een Health Expo georganiseerd in het centrum van Breda, 

waarbij mensen vrijblijvend geïnformeerd kunnen worden over de acht 

gezondheidspilaren. 

  

Voor het geestelijk welzijn worden er wekelijks Bijbelstudies aangeboden voor leden 

en belangstellenden. Daarnaast worden er op locatie speciale lezingen georganiseerd 

om mensen te bereiken met boodschappen over profetie. 

Op Sabbat is er wekelijks de gelegenheid om samen het Woord te bestuderen tijdens 

het sabbatschooluur.  

 

2. Dienstbaarheid: 

Dienstbaarheid is ook tweeledig. Het is omzien naar onze naaste binnen en buiten de 

gemeente en uitgaan om mensen te bereiken en bekend te maken met de liefde van 

Jezus Christus. 

Onderdeel hiervan is het huis-aan-huis folderen om mensen het gratis boek, getiteld 

“Het Grote Conflict”, aan te bieden. De verspreiding bedraagt minimaal 25.000 

folders. 

Een ander groot project is OOGST-21 waarin gemeenteleden middels onderwijzing en 

studie worden voorbereid om mensen te bereiken om de liefde van Christus te delen.  

 

Dienstbaarheid binnen de gemeente houdt in dat de leden van de diaconie aandacht 

hebben voor de zieken en noodlijdenden en het bezoeken van de ouderen en 

eenzamen. 

 

Met regelmaat worden de mensen rondom het kerkgebouw benaderd met een 

attentie rondom christelijke feestdagen. 



Voor de jeugd en kinderen zijn er groepen op niveau van leeftijd en is er tijdens de 

diensten altijd een moment van aandacht middels een kinderverhaal. 

Tijdens de Health Expo worden er speciale kinderprogramma’s georganiseerd en 

wordt de ouder jeugd betrokken bij de activiteiten. 

 

3. Optimisme: 

Tijd en aandacht voor elkaar is belangrijk om de samenhang binnen de gemeente te 

versterken. Door middel van uiteenlopende activiteiten naast de wekelijkse diensten 

worden de banden en omgang onderling versterkt. Met regelmaat worden er Potluck 

en picknicks georganiseerd, waarbij belangstellenden van buiten de gemeente 

uitgenodigd worden. Het organiseren van verschillende activiteiten met een 

geestelijke strekking, zoals gebedsweek, gebedswandeling, bijbelquiz en 

gemeentemiddagen dragen hieraan bij.  

De jeugd en kinderen worden hierbij betrokken.  

Wanneer gasten de gemeente bezoeken ervaren ze warmte, liefde, aandacht en zorg 

op elk gebied. 

 

De jeugd en kinderen worden bij deze activiteiten opgenomen in het geheel, zodat 

ook daar de banden tussen groot en klein worden aangehaald en versterkt.  

 

 

 


