Activiteiten
EG Jozua Dordrecht
1 september 2020 – 31 augustus 2021

BEAT (jongerenwerk)
•

•
•

•

Najaar 2020: twee relatieversterkende en geloofsopbouwende kampen voor de
doelgroepen georganiseerd: één voor tieners (12-16 jaar) en één voor jeugd (16-20
jaar) met om en nabij respectievelijk 70 en 40 deelnemers
Twee toerustingsdagen voor 40 jongerenleiders gehouden (investeren in
leiderschap)
Er zijn vier 'BEAT nights' georganiseerd: samenkomsten voor tieners met een
laagdrempelig karakter en ruimte voor ontmoeting. Gemiddeld 100 tieners namen
deel aan het programma.
Er zijn tweewekelijkse kleinschalige groepsbijeenkomsten gehouden voor tieners en
jongeren

Kinderkerk
•
•
•
•

•

•

Er zijn wekelijks kinderkerksamenkomsten voor kinderen verzorgd. Groepsgroottes
varieerden door de lockdowns.
Er is een videokanaal opgestart met zelfgemaakte content voor thuiszittende
kinderen. Gemiddeld 100-150 views
Er zijn vier kindersamenkomsten met zang, sport en spel (Jozz kids) verzorgd.
Gemiddelde opkomst vijftig kinderen
Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in kleine groep voor jongens en meiden van 1012 jaar verzorgd. Doel van de bijeenkomsten was om leeftijdgenoten samen over
geloof en Bijbelse thema’s in gesprek te laten gaan (Vette Matties en BFF’s).
Gemiddeld 20 deelnemers.
Er is een pagina op Churchbook gecreëerd waar ouders en kinderen ondersteunend
materiaal kunnen vinden om thuis op laagdrempelige wijze Bijbelverhalen te
verwerken.
In het najaar 2020 is er een onlinekinderconcert i.s.m. kinderkoor Amazing Kids
verzorgd.

Interne diaconie
•
•
•

Er zijn diverse renteloze leningen verstrekt aan gemeenteleden (4) met acute
financiële nood.
Er is aan verschillende gemeenteleden (4 voordeuren) begeleiding gegeven in het
omgaan met schulproblematiek (schuldhulpmaatje)
Gemeenteleden die met minimale financiële middelen moeten rondkomen is in het
voorjaar en najaar een boodschappenpakket bezorgd. In totaal zijn er 47 pakketten
bezorgd. Verder is er nog een PLUS boodschappenpakket actie geweest waar 6
leden mee zijn geholpen.

•
•

•
•
•

•

In het voorjaar en najaar is kleding ingezameld en verstrekt onder
hulpbehoevenden in de gemeente en de wijk
Tweedehandskleding ingezameld en tegen lage prijs (1-3 euro) verkocht aan
inwoners in Dordrecht (kledingbeurs). Gehele opbrengst is naar onze
zendingsdoelen gegaan.
Het bieden van praktische hulp en ondersteuning aan hulpbehoevende
gemeenteleden. Er zijn 7 gemeenteleden geholpen met een praktische hulpvraag.
Elke zondag is er ter bemoediging een bloemstuk bij een gemeentelid gebracht
Aan 70 senioren uit de gemeente is in voorjaar 2020 een verrassingspakket met
lokale streekproducten en bemoedigende Bijbelteksten bezorgd. De pakketjes zijn
door onze eigen tieners persoonlijk thuisbezorgd.
Aan alle gemeenteleden (550 postadressen) is in de week voor kerst een
verrassingskerstpakket met bemoedigende Bijbelteksten en versnaperingen
(chocolade, warme chocomel etc.) bezorgd. De pakketjes zijn door onze eigen
tieners persoonlijk thuisbezorgd.

Externe diaconie
•
•
•

Ter bemoediging zijn in voorjaar 2021 500 bossen bloemen uitgedeeld aan bewoners
van verzorgingstehuis Parkhuis en GGZ De Hoop
Ter bemoediging zijn 170 tasjes met verzorgingsproducten zijn uitgedeeld aan daken thuislozen i.s.m. Brood Nodig (onderdeel van Samen Dordt)
In het voorjaar 2021 waren we uitgiftepunt voor de actie Dordt Schoon. Vanuit de
gemeente zijn 100 vuilprikkers opgehaald.

Herderlijke zorg
•
•
•
•

In najaar 2020 is een toerustingsweekend georganiseerd met toerusting en
counseling voor stellen die binnenkort gaan trouwen (premarriage weekend)
Er zijn twee relatieversterkende kringen geweest voor jonggehuwden waar 4-6
echtparen aan deelnamen.
Tijdens de wekelijkse samenkomsten is voor de kijkers een pastorale telefoonlijn
gefaciliteerd voor mensen om over de preek door te praten en te bidden.
Vanuit het pastorale team zijn diverse counselinggesprekken gevoerd met
gemeenteleden

Samenkomsten
•

•
•

•
•

Er zijn wekelijkse zondagse samenkomsten gehouden. De samenkomsten hadden
i.v.m. coronabeperkingen een wisselende groepsgrootte en werden live via
youtube-gestreamd. Gemiddeld 800-1000 views per samenkomst
De preken zijn wekelijks op het youtubekanaal geplaatst om ze aan een breed
publiek aan te bieden. Gemiddeld 100-200 views per preek
Er zijn zes 'unplugged -diensten' georganiseerd op zondagmiddag: prikkelarme
samenkomsten met een laagdrempelig karakter. Gemiddelde opkomst: 50-100
mensen
Er zijn in het najaar 2020 vier toerustingsavonden georganiseerd met zang en
onderwijs (Going Deeper). Gemiddeld namen 40-60 mensen aan de avonden deel.
Er zijn wekelijks online of fysieke gebedssamenkomsten gehouden. Gemiddeld 15
deelnemers per avond.

Gastvrijheid
•

•
•

•

Het organiseren van wekelijkse inloopochtenden met koffie op de dinsdag en
donderdag (ontmoetingsochtenden). Dit heeft tijdens de harde lockdowns
stilgelegen
Er is twee keer een introductiecursus van zes avonden verzorgd voor mensen die
geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de gemeente. Gemiddeld 20 deelnemers.
Er is in september 2020 een familiemiddag met barbecue gehouden in speeltuin de
Victorie voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Er waren 400 deelnemers,
inclusief kinderen.
Vergaderruimte is in ons gebouw beschikbaar gesteld aan diverse maatschappelijke
instanties en christelijke vrijwilligersorganisaties.

Missionair
•

•

Maandelijks is de evangelisatiekraam in de stad door onze gemeente bemand en
gefaciliteerd. Op de evangelisatiekraam werden folders en Bijbels uitgedeeld aan
geïnteresseerden.
Aan negen zendelingen(gezinnen) uit onze gemeente is sociaal-emotionele,
spirituele en financiële ondersteuning gegeven. Deze gemeenteleden werken als
vrijwilliger in het buitenland voor christelijke organisaties als Operatie Mobilisatie,
Jeugd Met een Opdracht, Wycliff Bijbelvertalers, st.Wereldevangelisatie, st. CAMA
Zending en st.Victory4all

Groeigroepen
•

•

•

Er zijn maandelijkse geloofsopbouwende en relatieversterkende bijeenkomsten
voor vijftig senioren (70 plus) gehouden. De groep bestaat uit gemeenteleden en
buitenkerkelijken. Tijdens de lockdowns heeft dit stilgelegen.
Er zijn in 2020-2021 35 geloofsgroepen (8-20 mensen) actief geweest.
Tweewekelijks kwam men fysiek of online samen om het leven en het geloof met
elkaar te delen.
Er is elke maand een online of fysieke discipelschapscursus gegeven voor jongeren
(18-27 jaar) op de zaterdagochtend. Er hebben 16 cursisten meegedaan.

