Verslag activiteiten 2015
Diensten
In het hele kalenderjaar heeft Evangelie Gemeente De Deur Eindhoven samenkomsten gehouden te
weten, op iedere woensdag, en twee maal op iedere zondag. In deze samenkomsten werd gezamenlijk
gezongen en naar de prediking geluisterd, waarna er een moment was voor fellowship onder het genot van
gratis koffie en thee.
Daarnaast heeft Evangelie Gemeente De Deur Eindhoven halverwege het jaar een opwekkingsdienst (een
serie avonden met prediking) met een evangelist georganiseerd. Hiervoor zijn mensen uitgenodigd en
speciale evangelisatie op straat georganiseerd.

Evangelisatie
Gedurende het hele kalenderjaar zijn evangelisatie activiteiten op wekelijkse basis georganiseerd.
Deze vonden voornamelijk plaats op de vrijdagavond en de zaterdagmiddag in het centrum van Eindhoven.
Daarnaast zijn er enkele vergunning aangevraagd om muziek te maken op straat. Ook hiervan hebben wij
goed gebruik van gemaakt.

One Way
Iedere zaterdagavond zijn in het kerkgebouw diverse activiteiten ontplooid, waardoor het maken van eigen
muziek en het gratis vertonen van christelijke films. Deze activiteiten hebben als doel het bereiken van
mensen met het evangelie van Jezus Christus.

Nazorg
Op wekelijkse basis heeft Evangelie Gemeente De Deur diverse mensen en instanties opgezocht in het
kader van nazorg. Hieronder valt het bezoeken van mensen die in een crisisopvang zitten, het bezoeken
van mensen in de gevangenis, het bezoeken van mensen in blijf van mijn lijf huizen, het bezoeken van
mensen die thuis bedlegerig zijn en het bezoeken van oudere mensen in verpleeghuizen.

Ontspanning
In de maand mei/juni hebben wij onze jaarlijkse picknick georganiseerd. Deze vond plaats in een park in
Eindhoven. Alle aanwezige mensen konden naar hartelnust sporten (volleyballen, voetballen, honkballen
e.d.); dit alles onder het genot van gratis eten en drinken.

Uitstapjes
In de maanden februari en augustus konden alle mensen van de kerk mee naar de Europese conferentie,
georganiseerd door onze moederkerk in Zwolle. Deze vonden plaats in de IJsselhallen. Daarnaast zijn wij
als kerk naar de Tentcampagne geweest in de maand Juli die eveneens plaats vond in Zwolle. Alle tieners
van de kerk zijn op verschillende momenten in het jaar naar de voor ons bekende 'tienerrally's' gegaan. Op
deze evenementen komen een 500-tal tieners bij elkaar om gezamenlijk te evangeliseren en een
muziekavond te organiseren: dit alles met het doel om het evangelie te kunnen verspreiden.

