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1.

Doelstelling

1.1 Doelstelling Gemeente De Genade Van God Breda( GDGVG)
Gemeente De Genade van God onderschrijft als haar taak, als gemeente onderdeel zijnde
van het Lichaam van Christus: aanbidding van God, geloofsopbouw, evangelisatie en
sociale maatschappelijke handelingen.
1.2 Doelstelling evangelisatieteam Gemeente De Genade van God
Het evangelisatieteam van Gemeente De Genade van God wil gehoor geven aan de grote
opdracht die alle christenen in de Bijbel meekrijgen van de heer Jezus Christus om de
wereld te bereiken met het evangelie. Als volgelingen van Jezus willen we die boodschap
van onze Heer dan ook doorgeven aan alle mensen om ons heen.
(Bijbelvers).
1.3 Wat
Activiteiten ‘ Huis aan huis evangelisatie’ :
 Huis aan huis evangeliseren
 Huis aan huis evangelietraktaatjes en folders uitdelen
 Huisbezoek aan niet-leden
 Gesprekken voeren op plaatselijke markten of evenementen
 Oriëntatiecursussen verzorgen met betrekking tot het christelijk geloof
1.4 Hoe
Het team 'Huis-aan-huis-evangelisatie' GDGVG wil in alle wijken van Breda huis aan huis
evangeliseren, evangelietraktaatjes en folders gaan uitdelen.
Het team zal huis aan huis aanbellen om de evangelietraktaatjes en folders persoonlijk
aan de bewoners te overhandigen, met uitzondering van woningen met een Nee-sticker.
Wanneer er iemand naar de deur komt zijn leden van het team in de gelegenheid om te
vertellen over Jezus' liefde voor hen en worden ze uitgenodigd om de kerk te bezoeken.
Aan de bewoners zal ook worden gevraagd of ze behoefte hebben aan een tweede
bezoek. Elk team houdt via een formulier informatie bij van de gezinnen(per straat) waar
ze evangeliseren.
Indien bewoners niet thuis zijn of niet openen worden de evangelietraktaatjes en folders
in brievenbussen gestopt.
Er zal zeker aan het begin regelmatig worden geëvalueerd!

1.5 Voor wie
Het team richt zich op alle inwoners van Breda met daarbij extra aandacht voor de
Bredase inwoners van Antilliaanse- en Arubaanse komaf.
1.6 Door wie
 Het huis aan huis evangelisatieteam wordt opgedeeld in groepen van twee
kerkleden, bij voorkeur 1 man en 1 vrouw.
 Gemeente De Genade van God streeft ernaar om het evangelisatieteam een
vertegenwoordiging te laten zijn van de gemeente. Dit betekent jong, oud, vrouw
en man.

1.7Training en Materiaal

2.

Uitgangspunten






3.

Laagdrempelig
Iedereen is welkom, van jong tot oud
Buurtbewoners moeten zich uitgenodigd voelen
Door het uitdelen traktaten en folders kan iedereen ??

Samenwerkingspartners

Wij willen samenwerken met scholen; buurthuizen; gezondheidscentra en andere
kerken??

