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De activiteiten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten. 
 
Programma voor gemeenteopbouw: 
a. Samenkomsten  
b. Bijbelstudiekring 
c. Gebedskring 
d. Vrouwenkring 
e. Toerustingsavonden  
f. Themadiensten  
g. Catechese voor jongeren 
h. Belijdeniscursus 
i. Gemeente-Nieuws 
j. Boekwinkeltje 
k. Financiën  
 
Programma voor evangelisatie: 
a. Evangelisatiecommissie   
b. Cursussen 
c. Welkomstdiensten 
d. Kinderwerk 
e. Internetwebsite 
 
Programma voor pastoraat en diaconaat: 
a. Pastorale ondersteuning 
b. Een luisterend oor 
c. Diaconaat 
 
 

 Programma voor gemeenteopbouw 
a. Samenkomsten 
De samenkomsten op zondag vormen de kern van ons gemeente-zijn. De 
Christelijke Gemeente viert deze dag met elkaar de opstanding van Jezus 
Christus. 
Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we als gemeente naar de Stem van de 
Goede Herder. De voorganger mag namelijk de stem van God vertolken aan 
ons als gemeente. Hierdoor worden we onderwezen, vertroost, bemoedigd en 
vermaand. Het is bijzonder om dit met elkaar te ervaren. Samen zingen, samen 
bidden, samen luisteren naar het Woord van onze God.  



Iedere zondag komen we als gemeente om 10.00 uur bij elkaar tijdens een 
bijeenkomst in gemeenschapshuis ‘de Koel’ in Rothem/Meerssen. In de 
zomermaanden komen we ook om 18.00 uur bij elkaar voor een tweede dienst. 
Verder worden er diensten gehouden op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 
Hemelvaartsdag en Eerste Kerstdag.  
 
b. Bijbelstudiekring 
Iedere woensdagavond komen we met een deel van de gemeente bij elkaar om 
samen, rondom de Bijbel, te luisteren naar God en naar elkaar. Tijdens deze 
bijbelstudies bespreken we een Bijbelgedeelte of een thema dat ons 
bezighoudt. Daarbij is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het zijn 
vaak kostbare momenten wanneer we persoonlijke ervaringen kunnen delen. 
Hierdoor ontstaat een hechte band en worden we door elkaars verhalen 
bemoedigd. Het is ook fascinerend hoeveel lessen er uit de Bijbel geleerd 
kunnen worden voor ons dagelijks leven. Daarnaast is ontmoeting en 
gezelligheid ook een belangrijke factor op deze avond. We nemen daarom ook 
uitgebreid de tijd voor koffie en thee en praten elkaar bij. 
 
c. Gebedskring 
Eenmaal per twee weken komen we op zondagavond met een deel van de 
gemeente om de beurt bij iemand thuis bij elkaar om samen met en voor 
elkaar te bidden. Heel specifiek brengen we dan de noden en zorgen van de 
gemeente(leden) in gebed. We leggen in gebed ons hart voor God open en we 
vertellen Hem wat ons bezighoudt. 
We zijn er van overtuigd dat voorbede niet alleen iets is voor ‘geestelijken’, 
maar dat het een taak is van iedere gelovige. God beloofd in de Bijbel: ‘Als er 
twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen 
begeren in gebed, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is’ (Mattheüs 18:19). Onze Vader in de hemel zál ons verhoren als we 
eensgezind tot Hem bidden.  
 
Vier belangrijke redenen waarom we samen bidden: 
 
Omdat bidden helpt; God hoort en verhoort gebeden! 
Omdat bidden hoort bij een gemeente van Christus; Jezus Zelf heeft gezegd dat 
Gods Huis een huis van gebed moet zijn. 
Omdat bidden één van de machtigste wapens is in de strijd van het leven. 
Omdat bidden samenbindt; de eenheid van de gemeente wordt hier heel 
duidelijk ervaren.  
 



d. Vrouwenkring 
Speciaal voor vrouwen komt er één keer per 
maand een vrouwenkring bij elkaar. Met elkaar 
wordt er dan nagedacht over een bepaald 
praktisch thema van het geloofsleven. Meestal 
dient een boek als leidraad voor de bespreking. 
Deze vrouwenkring wordt georganiseerd door 
enkele vrouwen uit de gemeente. 
 
e. Toerustingsavonden  
Iedere tweede woensdagavond van de maand is er in Gemeenchapshuis de 
Koel in Rothem een geestelijke toerustingsavond aan de hand van een bepaald 
thema. Deze avonden zijn toegankelijk voor gemeenteleden, niet-
gemeenteleden en christenen uit andere gemeenten.   
De invulling van de avonden is verschillend. De ene keer behandelen we een 
thema aan de hand van een DVD, de andere keer nodigen we een gastspreker 
uit en weer een andere avond wordt een bepaald thema uit de Bijbel 
besproken.  Op de website www.stemvandegoedeherder.nl is een flyer met 
daarop een overzicht van de thema’s te downloaden. 
 
f. Themadiensten  

Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de 
maanden juli en augustus) wordt tijdens de 
samenkomsten over een bepaald thema gepreekt dat 
afgeleid is van het jaarthema.  
In principe is het verloop van de themadienst 
vergelijkbaar met die van een gewone dienst, met als 
belangrijkste verschil dat de preek en de liedkeuze 
rondom een bepaald thema gekozen worden. Op deze 
manier komen ook thema’s aan de orde waarover 

weinig of niet gepreekt wordt in onze gemeente. 
 
g. Catechese voor jongeren 
Voor de jongeren van de gemeente wordt er onderwijs aangeboden. Samen 
leren rondom de Bijbel. Tijdens deze uren behandelen we de grove lijnen van 
het Oude en Nieuwe testament. Tevens komen ook allerlei persoonlijke 
thema’s aan bod. Het is gezellig en leerzaam om met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
 

http://www.stemvandegoedeherder.nl/


Deze avonden worden eenmaal in de twee weken op vrijdagavond gegeven. 
Men begint om 19.30 uur en het is om 20.30 uur afgelopen. Marc en Paulien 
Dijk geven aan deze avonden leiding. De plaats waar samengekomen wordt is 
op dit moment bij Marc en Paulien Dijk thuis in Maastricht.   
 
h. Belijdeniscursus 
De belijdeniscursus is een speciale voorbereiding op het doen van openbare 
geloofsbelijdenis. Deze cursus duurt een paar maanden en vindt één keer per 
twee weken plaats.  
 
Wie belijdenis van zijn/haar geloof doet, geeft antwoord op drie vragen:  
Geloof je met heel je hart in God de Vader, de Zoon en Heilige Geest?   
Wil je God in je dagelijkse leven dienen, gehoorzamen en volgen?  
Wil je jezelf als actief lid van de gemeente opstellen? 
 
Belijdenis van het geloof doen is eigenlijk een soort kleur bekennen. We 
kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met een ieder 
van ons. 
Nadat u in een speciale dienst geloofsbelijdenis in het midden van de 
gemeente hebt gedaan, mag u als belijdend lid van de gemeente deel nemen 
aan het Heilig Avondmaal.  
Misschien overweegt u om de belijdeniscursus te gaan volgen, maar wil je 
hierover eerst een gesprek?  Benader dan één van 
de Overleg Team leden voor een afspraak. 
 
i. Gemeente-Nieuws  
Om de gemeente op de hoogte te houden van de 
activiteiten en het reilen en zeilen van de 
gemeente is er een Gemeente-Nieuws. In dit 
boekje staat een overzicht van de activiteiten, 
laatste nieuwtjes m.b.t. de gemeente, een 
bemoedigend woord, een persoonlijk verhaal, een 
interview, een gedicht, verslagen van activiteiten 
enz. enz. Ook kunnen we hierin de adressen en de 
verjaardagen. 
De redactie van dit blaadje ligt in handen van Peter Baan. Inzendingen zijn van 
harte welkom! Mail uw bijdrage naar pbaan@solcon.nl.  
 
Het Gemeente-Nieuws van de Christelijke Gemeente verschijnt 1x in de twee 
maanden.   

mailto:pbaan@solcon.nl


 
j. ‘Boekwinkeltje’ 
Om de gemeente van goede –verantwoorde- literatuur te voorzien is er een 
soort boekwinkeltje geopend. In dit winkeltje zijn allerlei goedkope 
theologische boeken, pastorale boeken, romans, naslagwerken, kinderboeken 
enz te verkrijgen. Alle boeken worden voor de helft van de prijs aangeboden. 
Tevens hebben we als gemeente honderden kinderbijbels cadeau gekregen om 
gratis weg te geven als geboorte- of communiegeschenk.  
 
k. Financiën 
De werkzaamheden, activiteiten en overige kosten (zoals zaalhuur) van de 
Christelijke Gemeente wordt voor een deel gefinancierd vanuit de Stichting 
Evangelisatie Bunde. De Stichting ontvangt haar inkomsten vanuit giften en 
donaties van particulieren, enkele bedrijven en kerkelijke gemeenten elders in 
het land.  
Naast deze inkomsten via de Stichting, zijn er ook inkomsten uit de collecten 
van de zondagse diensten (waar ook vaak ‘toeristen’ aanwezig zijn).   
En last but not least ontvangt de Christelijke Gemeente van eigen 
gemeenteleden ook inkomsten (collectegeld, vrijwillige bijdrage en/of giften).  
 
Besteding collectegelden 
Iedere zondag worden er twee collecten gehouden. 
Elke zondag is er één algemene collecte die bestemd is voor de (activiteiten 
van) Christelijke Gemeente zelf.  
Daarnaast is er een tweede collecte. Twee keer per maand is deze collecte 
bestemd voor de onkosten van de dienst (zoals zaalhuur en koffie/thee na de 
dienst) en de andere twee keer is deze collecte bestemd voor de diaconie (de 
ene week een intern doel en de andere week een extern doel). 
 

Programma voor evangelisatie 
a. Evangelisatiecommissie   
Sinds het ontstaan van de gemeente is gebleken dat de meeste mensen door 
‘spontane’ en ‘informele’ contacten in aanraking gekomen zijn met de Bijbel en 
met de gemeente, maar toch voelen wij het als onze roeping om hier ook 
structureel, door middel van deze commissie, aandacht aan te besteden. Het 
uitdragen van het Evangelie (de blijde boodschap) speelt daarom een grote rol 
in onze gemeente. 
 
De evangelisatiecommissie heeft onder andere de volgende doelen voor ogen:  



Stimuleren van gemeenteleden om missionaire contacten aan te gaan met 
buurtgenoten; 
Organiseren van allerlei evangelisatiebijeenkomsten (zoals filmavonden); 
Houden van evangelisatieacties; 
Verspreiden van evangelisatielectuur en (kinder)bijbels; 
Adverteren in plaatselijke media; 
Aanwezig zijn op plaatselijke markten; 
Netwerk opbouwen met plaatselijke Bijbelgetrouwe kerken en gemeenten; 
Zorgen voor naamsbekendheid van de gemeente; 
Geven van een cursus: ‘Kennismaken met het christelijk geloof’. 
 
Heeft u vragen over de evangelisatiecommissie of wilt u zelf ook meedraaien in 
deze commissie dan kunt u contact opnemen met Peter Baan.   
 
b. Cursussen 
Het streven is om ieder winterseizoen een cursus te organiseren voor mensen 
die voor het eerst kennis willen maken met de kernpunten van de Bijbel en het 
christelijk geloof. We gebruiken hiervoor de Alphacursus of Christianity 
Explored.  
De cursussen zijn introductiecursussen die bedoeld 
zijn voor mensen die meer willen weten over geloof 
in God en de Bijbel. Ook voor hen die behoefte 
hebben aan een ‘geloofsopfriscursus’ is de cursus 
een aanrader.  
 
Voor mensen die de grote lijnen van de Bijbel willen doorlopen, gebruiken we 
de cursus ‘Firm Foundations’ van New Tribes Mission.  
 
c. Open-deur-diensten 
Als gemeente willen we wervend zijn voor onze omgeving. We zoeken naar 
zoveel mogelijk aanknopingspunten om de mensen om ons heen te bereiken. 
Eén van de activiteiten die hiervoor is opgezet is de open-deur-dienst. 
Een open-deur-dienst is gewoon op dezelfde tijd en dezelfde plaats als een 
normale zondagse samenkomst, maar zal in de praktijk wat laagdrempeliger 
zijn. De preek is ongeveer even lang, maar wat woordkeuze betreft  
eenvoudiger. Mensen van onze eigen gemeente zullen iets vaker een inbreng 
hebben in de open-deur-diensten. Denk aan het voordragen van een gedicht, 
het zingen van een lied of het geven van een getuigenis. Een prachtige 
gelegenheid dus om iemand van buiten de gemeente mee te nemen. 



Een open-deur-dienst vindt één keer in de twee maanden plaats. Tijdens de 
preek van de open-deur-dienst is er voor de kinderen een speciaal 
kinderprogramma. 
 
d. Kinderwerk 
Al jarenlang draait er in onze Christelijke Gemeente de kinderclub Hebbuzz. 
Iedere keer biedt men een gezellige middag waar met elkaar gezongen, 
geknutseld, gespeeld en geluisterd naar een Bijbelse vertelling.  
Het doel van deze club is dat kinderen van buiten de gemeente op een 
eenvoudige wijze iets meekrijgen van de Bijbel. Het is het grootste verlangen 
dat door dit onderwijs kinderen mogen zien en proeven wie de Heere Jezus 
voor hen wil zijn. Daarbij willen we ook de ouders zoveel mogelijk betrekken. 
Via de kinderen is er een prachtige mogelijkheid om de ouders nieuwsgierig te 
maken. Hierbij denken we aan de verhalen die de kinderen thuis vertellen, de 
liedjes die ze zingen, maar ook aan het uitnodigen van de ouders voor speciale 
activiteiten. 
Zo verlangen we ernaar dat we een schakeltje mogen zijn waardoor kinderen 
tot geloof mogen komen en zich later ook bij de gemeente aan zullen sluiten. 

 
Deze kinderclub wordt eenmaal per veertien dagen 
gehouden in gemeenschapshuis ‘de Koel’. De 
middagen beginnen om half 2 en duren tot 
ongeveer half 4. De coördinatie van deze club rust 
op de schouders van Aline van Groningen en Joke 
Bot. 
Eén keer per jaar wordt er in de zomervakantie een 

speciale ‘Zomerfeestweek’ georganiseerd. Drie dagen lang biedt men de  
kinderen een spectaculair programma aan. Met behulp van een aantal 
vrijwilligers ‘van boven de rivieren’ is deze week altijd een bijzonder moment 
geweest. 
 
e. Internetwebsite 
Als Christelijke Gemeente hebben we twee websites om niet-gemeenteleden 
over onze Christelijke Gemeente te informeren: 
 
www.stemvandegoedeherder.nl  
Deze website is bedoeld om ons zelf als gemeente te presenteren. De bezoeker 
krijgt zodoende een korte indruk wie we als gemeente zijn en waar we voor 
staan. Ook kunnen er op deze site data, flyers en Mp3-preken geraadpleegd 

http://www.stemvandegoedeherder.nl/


worden. Tenslotte kunnen mensen een video-impressie bekijken om een beeld 
te kunnen hebben van hoe een samenkomst verloopt.  
 
www.iserlevennadedood.nl 
Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst deze sterk verouderde website 
wordt geüpdate en restyled zodat we hem kunnen gebruiken om niet-
gemeenteleden informatie te geven over het leven na dit leven.  
 

Programma voor pastoraat en diaconaat 
a. Pastorale ondersteuning 
Iedereen heeft behoefte aan aandacht, belangstelling en zorg. Er is geen mens 
die het in zijn eentje volhoudt. Daarom is het van groot belang dat we als 
gemeente aandacht en zorg hebben voor elkaar, zodat de gemeente een warm 
nestje is, waar mensen kunnen schuilen en de liefde proeven. Dit kan op zoveel 
verschillende manieren, door bijvoorbeeld een kaartje, belangstellende vraag, 
een telefoontje enz. Ieder mag hierin zijn eigen gaven in gebruiken. 
Soms zijn er echter situaties waarin bijzondere zorg nodig is. In deze situaties 
mag altijd een beroep worden gedaan op één van Overleg Team-leden. Neem 
daarvoor contact op met Johan van Groningen: 043-3654551 
Het is ons streven om minimaal één keer per jaar bij alle gemeenteleden langs 
te gaan, maar wanneer er bijzondere situaties zijn, kunt u op ons bezoek 
rekenen. 
 
b. Een luisterend oor 
 
Ben je eenzaam of verdrietig, of zit je al een tijd niet 
goed in je vel? 
Zit je psychisch in de knoop? 
Heb je een dierbare verloren? 
Ben je gescheiden of wordt jouw liefde niet 
beantwoord? 
Heb je raadsels in je leven waar je niet uitkomt?  
Heb je vragen over God en het leven na dit leven? Enz. enz. 
 
Wat kan het geweldig fijn zijn als je in zo’n situatie iemand hebt die naar je 
luistert. Iemand bij wie je even je verhaal kwijt kunt. Wij willen er voor u zijn 
om door middel van een gesprek een luisterend oor voor u te zijn. 
. 
 

http://www.iserlevennadedood.nl/


c. Diaconaat 
Diaconaat is het werk dat in dienst van Christus in de gemeente wordt gedaan, 
tot opbouw en uitbouw van de gemeente, zowel door hen die hier speciaal 
voor zijn aangesteld, als door de leden van de gemeente. 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor er dringende behoefte aan financiële 
of materiële hulp is. In zo’n geval willen wij al het mogelijke doen om hulp te 
bieden.  Hierbij is heel belangrijk om, wanneer u in nood zit, dit te melden! 
Alleen als we het weten, kunnen we ook daadwerkelijk helpen. 
 
In overleg met de gemeenteleden is besloten om 1 x per maand een externe 
diaconiecollecte te houden voor een goed doel. Dit zijn zorgvuldig uitgekozen 
christelijke doelen. We wisselen hulporganisaties af met organisaties die zich 
bezig houden met zending en evangelisatie (bijv. Friedensstimme) of 
organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen (bijv. Open Doors).  
Uiteraard worden giften ten behoeve van de gemeente niet gebruikt om deze 
goede doelen te steunen. Een zogenaamde gelabelde collecte wordt uitsluitend 
bestemd aan het doel waarvoor dit geld is ingezameld. 
 
De interne diaconiecollecte is bestemd voor gemeenteleden die financiële 
steun nodig hebben. 
 
 
 


