STICHTING ‘HOUSE OF LIGHT MINISTRIES’
VERSLAG – 2020/21
ACTIVITEITEN
Na de start in juni 2020 en het volledige jaar 2021 is voor House of Light Ministries ondanks de
remmende werking rondom de coronapandemie een zegenrijk periode geweest. Dwars tegen de
stroom in zijn we gegroeid van een beperkte groep mensen tot een warme “familiekerk” waar het
omzien naar elkaar een normaal goed is.
Juist het niet georganiseerde zorgen voor elkaar heeft grote invloed gehad op de groei en
saamhorigheid binnen de gemeente. Jong en oud voelen zich er thuis.
Om een goed fundament te leggen zijn we begonnen met een serie trainingen bestaande uit een
zevental avonden onder de noemer “Welcome in the House”. Hier worden nieuwkomers onderwezen in
Gods woord en staan thema’s als het verlossende werk van Jezus, Het Vaderhart van God, genade of
wet en een persoonlijke relatie met God op de agenda. Alle avonden bieden praktische handvaten voor
elke dag en als mensen ergens op vastlopen wordt gezocht naar de juiste vorm van counseling
De pastorale zorg is dit jaar dan ook goed gaan functioneren en er zijn adequate en professionele teams
ontstaan die zowel ambulant als zondag na of tussen de diensten beschikbaar zijn. Er is altijd een
luisterend oor en dat heeft tijdens de coronacrisis velen op de been gehouden.
De muzikale teams hebben het afgelopen halfjaar een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Na alle
remmingen kunnen nu oefenavonden worden ingepland en ook hier zien we hechte samenwerking
ontstaan waar jong en oud in harmonie optrekken. Het ligt in de visie om regelmatig aanbidding
concerten te organiseren en zo de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen.
Tot slot melden we nog dat er ook een initiatief gestart is voor senioren ontmoetingen. We hebben een
extra ruimte kunnen huren voor deze activiteiten om zo te voorkomen dat ouderen eenzaam worden.
Deze ochtenden hebben een open karakter naar de stad en we hopen dat velen hiernaar toe de weg
gaan vinden.
De verwachting is dat de groei het komende jaar gewoon doorzet en alle activiteiten zich verder uit
ontwikkelen.
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