Grevelingenstraat 35, 4301 XZ Zierikzee
KvK: 41114785, bank NL25ABNA0620537531
www.christengemeentezierikzee.nl

Activiteiten rapportage 2020 van stichting Christengemeente Zierikzee
Inleiding
In 2020 kon de stichting door de genade van Heer en de steun van diverse mensen projecten financieren. Dit jaar is door de
pandemie wel anders gelopen dan voorzien. Hier volgt een opsomming geordend naar de belangrijkste activiteiten in 2020 van
de stichting.

1. Beschikbaarstelling van ruimtes voor verkondiging van het evangelie
De stichting heeft diverse ruimtes incidenteel gehuurd en een gebouw in eigendom. Daar konden openbare bijeenkomsten
worden gehouden zoals samenkomsten, Bijbelstudies en werd ruimte geboden aan de christelijke bibliotheek.
De ruimtes werden van 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. Ook is er aandacht gevraagd voor de Alpha-cursus, maar door gebrek aan belangstelling is deze dit
jaar niet gegeven.

3. Het financieel ondersteunen van gemeente- en evangelisatieactiviteiten op SchouwenDuiveland
De stichting heeft in 2020 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.
De stichting participeert ook in het Platform kerken. De stichting heeft de nacht van gebed georganiseerd waarbij er door
mensen vanuit verschillende kerken over het eiland gezamenlijk werd gebeden. Dit was nu wel online.
Lokale initiatieven bestonden verder uit het, helpen bij mensen die net wat hulp nodig hebben bij het dagelijkse leven of
financiële situatie.

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, St. PWO Karen en St. Childrens relief
•
Vaste maandelijkse bijdragen zijn gegeven aan een gezin dat werkzaam is op Mercy Ships.
•
Vaste maandelijkse bijdrage zijn gegeven aan een zendeling werkzaam in Nederland voor zendingswerk in het
buitenland.
•
Variabele bedragen o.b.v. collectes zijn gegeven aan St. PWO Karen, Arab Vision, BEZ, Open Doors, Trans World Radio,
EO Meterdaad, St. Het Boekwinkeltje, SDOK, BEZ, St. Impact, ZOA Jemen, Mercy Ships, Messiaanse gemeente
Jeruzalem Aasembly in Jeruzalem, Wycliffe Bijbelvertalers, Vianova, kindertehuis in Hongarije, kinderspeelweek in
Polen en evangelisatie in India. Ook zijn er jongeren gesponseerd voor het volgen van Bijbelschool.
•
Daarnaast wordt er een kind via de stichting 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 die
financieel net niet helemaal konden rondkomen. Daarnaast is steun gegeven aan vrijwilligershulp, sociale groepen
(huiskringen).
Praktische en financiële hulp is gegeven bij langdurige ziekte, en ander schrijnende situaties.
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