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2017 Jaarlijkse Rapportage 
 
[1] Gods zorg voor afgeslankte gemeente 
Zoals eind 2016 is besloten is per 2017 een nieuwe beslissingsstructuur in de 
gemeente ingevoerd: Voor een termijn van 2 jaar heeft de gemeente 2 diakenen. 
Samen met de medewerkers wordt er leidinggegeven aan de gemeente. 
 
Hoewel in de ALV is afgesproken het giftenniveau aan te kijken t/m maart 2017, werd 
er daarvoor al aandacht gevraagd voor de zeer zorgelijke financiële situatie van de 
gemeente. Aanleiding was het vertrek van de penningmeester uit de gemeente. Bij 
zijn vertrek droeg hij zonder overleg, zaken over aan een zuster die vervolgens na de 
zondagsdienst aandacht vroeg voor de financiële zorgen. Na een vergadering van de 
diakenen en medewerkers is vervolgens besloten Pastor Sally Wong te vragen om 
haar arbeidsovereenkomst op te zeggen, in de ALV die belegd werd mid februari. In 
desbetreffende ALV werd overeengekomen dat de gemeente en Pastor Sally Wong 
in goed overleg de arbeidsovereenkomst zullen ontbinden. Met in achtneming van 
het opzegtermijn en rekening houdende met de resterende vakantiedagen heeft 
Pastor Wong mid maart afscheid genomen van de gemeente.  
In de ALV van februari is ook besloten dat in 2017 de gemeente zendingswerk blijft 
steunen. Met een kleine maandelijkse financiële bijdrage en collectes eens per 
kwartaal wordt het zendingswerk van Pastor Manjohn Wong en Pastor Anne Louie 
gesteund. 
 
In het eerste half jaar van 2017 is er ook contact geweest met de regiocoördinator 
van de ABC Gemeente Gerard van der Schee, om hulp en inzicht te vragen in de 
situatie van de gemeente. Na enkele gesprekken heeft Gerard de 
medewerkersvergadering bemoedigd om standvastig te zijn, ongeacht het aantal 
mensen. 
 
Positieve ontwikkeling is het actief worden van een kerngroep huisbezoek, waarbij 
broeders en zusters initiatief tonen om anderen, christenen, dan wel niet-christenen 
te bezoeken. Op deze manier zijn kerkleden actief in het bereiken van ongelovigen. 
 
[2] Bijeenkomsten 
Gemiddelde opkomst bij zondagsdiensten in 2017 is teruggelopen naar 21 personen. 
Dit is ook gemiddelde van de laatste 2 maanden in 2016. 
Ondanks dit lagere aantal mensen tijdens zondagsdiensten, zijn er regelmatig 
bezoekers geweest, onder hen ook ongelovigen. 
 
Kantoneestalig 
Er zijn nog steeds 2 Bijbelstudiegroepen voor Kantoneestaligen, die beiden gebruik 
maken van CBSI materiaal, beiden groepen genieten van het leren uit Gods Woord. 
Helaas kwam in het laatste kwartaal één van de groepen amper meer samen door 
ziekte en vakanties. In het nieuwe jaar wordt hopelijk de regelmaat vergroot. 
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Nederlandstalig 
De Bijbelstudie groep Lost but Found heeft na het eerste kwartaal besloten niet meer 
bijeen te komen. Een deel van deze groep heeft de gemeente verlaten. Bovendien is 
het in de levensfase van de andere deelnemers in het afgelopen jaar niet realistisch 
om Bijbelstudie bijeenkomsten te plannen. 
De groep Inside Out komt nog steeds onder leiding van Pastor Tang samen, hoewel 
de leden niet meer naar de zondagsdienst van de gemeente komen. 
Closer komt als enige Nederlandstalige groep regelmatig samen voor Bijbelstudie. 
 
[3] Bijzondere evenementen  
Pasen en Kerst hebben we gevierd met een reguliere zondagsdienst met een 
uitgebreide lunch. Op beide zondagen waren er ongelovigen in de dienst die 
gelegenheid hadden het evangelie te horen. 
 
In de zomer hadden we als gemeente een dagje uit georganiseerd waarbij broeders 
en zusters meerdere vrienden hebben kunnen uitnodigen om een dag mee op te 
trekken. Dit bleek een geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar te zijn. 
 
In oktober heeft de gemeente meegewerkt aan het organiseren van een 
toerustingsbijeenkomst met andere gemeente. Dit initiatief is opgestart door 
FACCES, die opeenvolgend ook een conferentie in Amsterdam heeft georganiseerd 
voor voorgangers van Chinese gemeenten verspreid over Europa. Broeders en 
zusters waren ook naar deze conferentie geweest en in z’n geheel was dit een 
leerzame ervaring voor verscheidene broeders en zusters geweest. 
 
In oktober heeft de gemeente ook haar 15-jarig jubileum gevierd. De dankdienst op 
deze zondag werd bezocht door zo’n 85 mensen, waardoor we opnieuw herinnerd 
werden aan Gods goedheid en genade. We zijn erg dankbaar Gods zorg voor de 
gemeente over de afgelopen jaren te gedenken. 
 
Voor Kerst hebben we dit jaar graag meegedaan met de kerstkaarten actie van 
Stichting Ark, die kerstkaarten verstuurd naar gevangenen en dak- en thuislozen. In 
November hebben we samen met broeders en zusters deze kaarten gemaakt. 
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2018 Planning 
 
 
[1] Bestuurlijke toekomst  
Aan het einde van het jaar zal uitgekeken worden naar nieuwe diakenen, danwel 
oudsten. Dit zal in de bestuursvergadering besproken worden.  
 
 
[2] Evangelisatie activiteiten 
Dit jaar zullen we kijken naar mogelijkheden om ongelovigen te bereiken. Omdat het 
uitje van vorig jaar succesvol was, zullen we dit jaar in deze richting nieuwe 
activiteiten ontplooien. 
 


