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JAAROVERZICHT 2016
In 2016 zijn de Duitse taalcursussen voor kinderen van 4-7 jaar en van 8-12 jaar van start gegaan.
Deze lessen zijn ook beschikbaar voor kinderen die niet met onze kerkelijke gemeente verbonden
zijn.

Gemeenteleden en vrienden
Per 31 december 2016 had onze kerkgemeente 150 leden en 93 vrienden. Er hebben zich 8 nieuwe
leden aangemeld. Één lid is op verzoek uitgeschreven.

Gemeenteleven
Ook in het verslagjaar zijn de 2e en de 4e zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen
kerkdiensten gehouden. In het afgelopen jaar zijn er 24 vieringen geweest die door 592 volwassenen
en 155 kinderen werden bezocht.
Tijdens de dienst is er een kinderkerk, die door een toegewijd team van vrijwilligers wordt
“bemensd”. Er werden in 2016 3 kinderen gedoopt.
Na afloop ontmoeten de bezoekers elkaar in de koffiekamer.
Sommige diensten werden door gastpredikanten verzorgd. Er zijn ook specifieke vieringen
gezamenlijk met de kinderen.
De collectes waren bestemd voor de eigen gemeente alsmede voor specifieke doelen zoals de
Deutsche Seemannsmission in Rotterdam , “Brot für die Welt” en de “Stichting Straatkinderen
Ghana”.

Catechese
In 2016 waren er geen catechisanten.

Gesprek na de viering
In de loop van het jaar is gestart met bijeenkomsten na afloop van de kerkdiensten waarbij de preek
wordt besproken en overdacht.

Cantorij en muziek
Afgezien van de muzikale bijdragen door onze kleine cantorij is er in 2016 ook door kinderen in de
kerkdiensten gezongen en met Orff-instrumenten gemusiceerd. Tijdens de cantorij-repetities werd
ook aan individuele stemvorming aandacht gegeven.
In oktober hadden wij een zeer geslaagd gastconcert van het Duitse jazztrio H2F.

“Krabbel und Spielgruppe”
Twee maal per maand ontmoeten ouders met hun kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 5 jaar elkaar,
onderbroken door de zomer- en de kerstvacantie. Voorts zijn er door de predikante themamiddagen
gehouden over carnaval en Advent. Speciale activiteiten op gebieden als knutselen, zingen, zelf
muziek maken en schilderen behoorden ook tot het programma.
Sinds het najaar is de groep ook op facebook te vinden: http://www.facebook.com/DeutscheKrabbelgruppe-Rotterdam-253315905064949

Bezoeksdienst
Een groep van vrijwilligers met de predikante houdt door bezoeken en telefonisch kontakt met
ouderen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, te houden

Oecumenische kontakten
Onze gemeente neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden, zoals het Laurensberaad, het
Jom-haShoa-beraad, het Coventryberaad Nederland en de Wereldgebedsdag. Eind oktober werd
deelgenomen aan de gemeenschappelijke Hervormingsdag-kerkdienst in de Ev.-Lutherse kerk in
Rotterdam met de Scandinavische (zeemans-) kerkelijke gemeenten in Rotterdam. De kerstdiensten
werden weer in samenwerking met de Ev.-Lutherse gemeente op kerstavond bij ons en op eerste
kerstdag bij hen gevierd.

Geestelijke verzorging voor vakantiegangers
Onze kerkelijke gemeente coördineert deze activiteit voor Duitstalige vakantiegangers in Nederland.
Daartoe werd o.a. een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse predikanten uit de populaire
vakantiegebieden in samenwerking met de Evangelische Kirche Deutschland gehouden.

Publiciteit
Onze gemeente geeft met de Amsterdamse zustergemeente elk kwartaal een periodiek in een oplage
van 450 stuks uit. Informatie kan ook worden verkregen via de vernieuwde website www.degrotterdam.nl. Verder worden er flyers voor de kledingbazars, de kerstmarkt en de kerstdiensten
verspreid.

Bazaar
In 2016 is er een kledingbazaar en de kerstmarkt gehouden. Deze gezellige evenementen worden
geheel door vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente en mensen die niet daarmee verbonden zijn,
gerund. Voor deze bazaars werden diverse folders gemaakt en verspreid. De financiële resultaten
vormen een belangrijke financiële impuls waren en een steun voor onze gemeente.

Jaarvergadering
Het beleid van de gemeente en het jaarverslag van de kerkeraad werd tijdens de in april 2016
gehouden jaarvergadering besproken.

Kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Naast de geestelijke zaken
zoals de zorg voor onze leden en de oecumene, zijn voor onze kleine kerkelijke gemeente het
financiële beleid en de inkomsten uit de diverse bronnen van groot belang. De kerkenraad had in
2016 10 vergaderingen.

Kantoor van de gemeente
De administratie van de kerkelijke gemeente wordt door een parttime medewerkster verzorgd. Zij
functioneert tijdens de kantooruren als aanspreekpunt voor gemeenteleden, huurders en incidentele
bezoekers en coördineert de werkzaamheden in het centrum.
Vrijwilligers vormen een belangrijke steun voor de uitvoering van verschillende activiteiten van het
kantoor en van de gemeente.

Gemeentecentrum
Slechts een deel van het pand wordt door de kerkelijke gemeente gebruikt. De overige delen zijn
continu verhuurd. Incidentele verhuur van de koffiekamer is een mogelijkheid, waarvan ook in 2016
gebruik werd gemaakt.
De grote tuin werd weer door vrijwilligers met zorg onderhouden. Naast het uitvoeren van klein
onderhoud is een, door een storm omgewaaide, boom verwijderd.

