Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen
Activiteiten 2015
Dit document beschrijft de belangrijkste activiteiten van kerkgenootschap Evangelische Gemeente
Morgenstond Scheveningen (EGMS) in 2015.

GRONDSLAG EGMS
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en
aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren
van de gemeente. Wat de gemeente gelooft en belijdt is verwoord in een geloofsbelijdenis.

DOEL EGMS
Het doel van de gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de gehele
schepping, in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus, en mensen
te leren wat het betekent volgeling van Jezus Christus te zijn. EGMS richt zich hierbij in haar
activiteiten op Scheveningen en directe omgeving en ondersteunt activiteiten van met haar
verbonden zendingswerkers op diverse plaatsen in de wereld.

BESTUUR EGMS
De Gemeente wordt bestuurd door een Oudsten- en diakenraad (ODR). De ODR heeft 12 keer
vergaderd.

SAMENKOMSTEN
Elke zondag is een samenkomst gehouden. Centrale plaats hierin is weggelegd voor de uitleg van de
bijbel. Voor de kinderen van de basisschool worden, na een gezamenlijk kwartier, eigen
bijeenkomsten gehouden. Elke eerste zondag van de maand is de maaltijd van de Heer gevierd.
Tieners en jeugd kwamen eens per 14 dagen een avond bij elkaar voor ontmoeting, studie en spel.
In mei is een driedaagse gemeenteconferentie gehouden in Helvoirt.
Speciale samenkomsten zijn gehouden op nieuwjaarsmorgen, Goede Vrijdag, Kerstmorgen en
oudjaarsavond.
Gemeentekringen kwamen één of twee keer per maand bij elkaar voor ontmoeting, onderwijs en
gebed. Op 10 woensdagavonden is een bijbelstudie aangeboden.
Wekelijks is een bidstond gehouden bij één van de gemeenteleden aan huis en daarnaast maandeljks
in het pand van EGMS.
Tweemaal vond een doopdienst plaats.
Eens per maand is een maaltijd voor buurtbewoners georganiseerd, eens per maand een
koffieochtend en eens per maand een kinderclub voor kinderen uit de buurt.

CURSUSSEN
Voor wie geïnteresseerd is in het christelijk geloof is een alphacursus aangeboden.
Voor geïnteresseerde gemeenteleden is een sprekerstraining gehouden en voor toekomstig kader
een kadertraining.

ZENDINGSWERK
EGMS ondersteunde zendingswerk in diverse landen (o.a. Bangladesh, Haïti, Zuid-Afrika, Oekraïne,
Nederland). Met elk van de bij de diverse projecten betrokken werkers heeft in 2015 een
evaluatiegesprek met leden van de ODR plaats gehad.
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DIACONAAT
EGMS ondersteunde diverse diaconale projecten. In Israël een Pro Life project, in Roemenië een
project voor (kinderen van) arme gezinnen, in Haïti het werk van de stichting Hart voor Haïti, een
stichting die onderdak en onderwijs biedt aan kinderen. In Scheveningen werd de voedselbank
ondersteund alsmede een aantal mensen die financieel in de problemen zijn geraakt.

PASTORAAT
Elke zondag is er aansluitend aan de samenkomst gelegenheid voor persoonlijke pastorale
gesprekken geboden, daarnaast werd op afspraak pastorale hulp geboden. Indien nodig is
doorverwezen naar professionele hulpverleners.

CONTACTEN MET ANDERE GEMEENTEN
EGMS is onderdeel van de Morgenstondbeweging, een federatie van 14 Pinkster- en Evangelische
Gemeenten. Eens per twee maanden kwamen vertegenwoordigers van deze gemeente bij elkaar
voor uitwisseling en overleg. Daarnaast was er veel interactie met deze gemeenten door de
uitwisseling van sprekers voor de zondagse samenkomsten.
In samenwerking met andere kerken in Scheveningen werd in de week voor Kerst een
Kerstwandeltheater georganiseerd.
EGMS heef geparticipeerd in het voorgangersoverleg van pastores in Scheveningen.
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