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Activiteiten rapportage 2014 van stichting Christengemeente Zierikzee  

Inleiding  
In 2014 kon de stichting door de genade van Heer en de steun van diverse mensen projecten financieren. Hier volgt een 
opsomming geordend naar de belangrijkste activiteiten van de stichting. 
 

1. Beschikbaarstelling van ruimtes voor verkondiging van het evangelie 
De stichting heeft diverse ruimtes incidenteel of permanent gehuurd. Daar konden openbare bijeenkomsten worden gehouden 
zoals samenkomsten, Bijbelstudies en werd ruimte geboden aan de christelijke bibliotheek.  
De ruimtes werden van het MFC of Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland gehuurd. Zo werd een 
bijdrage geleverd aan de instandhouding van deze voorzieningen voor het maatschappelijke veld.  
 

2. Het verstrekken van middelen t.b.v. evangelieverkondiging 
De stichting kon voorzien in divers werkmateriaal veelal voor jongeren en kinderen zoals zondagschoolmateriaal, kalenders, 
kerstboeken en Bijbels. Ook werden er activiteiten voor jongeren georganiseerd.  
De stichting heeft meegedaan aan de actie van stichting Windkracht 8 voor het opstellen en verspreiden van de kerkkaart voor 
de toeristen op het eiland. 
Daarnaast kon de stichting dit jaar ook een aantal duurzame goederen verstrekken zoals muziekinstrumenten en een 
mengpaneel, een sprekers head set en kabel voor de christengemeente te Zierikzee; 
 

3. Het financieel ondersteunen van gemeente- en evangelisatieactiviteiten op Schouwen-
Duiveland 
De stichting heeft in 2014 diverse sprekers kunnen nodigen om naar het eiland te komen. Zij hebben gesproken in Zierikzee en 
Noordgouwe tijdens openbare bijeenkomsten. Deze sprekers krijgen een vrijwilligersvergoeding  voor sprekers.  
Daarnaast heeft de stichting geïnvesteerd in jonge lokale sprekers door de  cursus geloofwaardig spreken te financieren. 

 

4. Het financieel ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten elders  
Waar draagvlak voor is binnen de achterban van de stichting heeft de stichting een financiële bijdrage geleverd aan projecten 
buiten de regio.  

 Vaste maandelijkse bijdragen zijn gegeven aan de stichting Impact, BEZ,  Pwo Karen en Childrens relief 
 Variabele bedragen o.b.v. collectes zijn gegeven aan OpenDoors,  St childrens relief, Pwo Karen,  Com. Gemeentehulp 

Israel, Dorcas, SDOK, Carsa te Rwanda. 

 Daarnaast zijn kinderen via de stichting Timotheo en Compassion gesponsord. 
 

5. Diaconale ondersteuning van degenen die dat nodig hebben 
De stichting ondersteunde het diaconaat van de christengemeente op diverse wijzen. Het diaconaat heeft mensen geholpen 
gebruik te maken van pastorale counseling door het centrum voor pastorale counseling. Daarnaast is  steun gegeven aan 
vrijwilligershulp, sociale groepen (huiskringen).   
Praktische en financiële hulp is gegeven bij langdurige ziekte, en ander schrijnende situaties.  
 
Ook is hulp verstrekt door voedselinzameling t.b.v. de voedselbank en bij maaltijden voor ouderen in de wijk Malta; ondermeer 
door in borden te voorzien.  
 


