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Verslag activiteiten 2019
De Koningkerk te Haarlem heeft een ANBI status. In dat kader doen wij verslag
van de activiteiten in 2019. Het betreft een toelichting van de bijzondere
activiteiten en de hoogtepunten van 2019.

Diensten
In 2019 zijn er in totaal 54 diensten gehouden. Dit betrof niet alleen de
zondagochtend diensten, maar ook de diensten op Goede Vrijdag 19 april 2019,
Kerstavond 24 december 2019 en op Oudejaarsavond 31 december 2019.

Doopdienst
De dienst van 19 mei 2019 was een bijzondere dienst, in deze dienst werden vier
mensen gedoopt door onderdompeling. Met de doop belijd je dat je met Christus
bent opgestaan in een nieuw leven. Je bent opnieuw geboren. In Galaten 3:26-27
staat het zo: ‘Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus
Christus. Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij
hem gaan horen.’

Sonrise / Impact
Van 15 - 18 juli is een programma met sport en spel en heel veel andere leuke
activiteiten voor kinderen en tieners in het Nelson Mandela park georganiseerd.
Dit programma bevatte activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
Daarnaast ook voor de gezinnen in de omgeving een avond met buurt BBQ.

Bijbelstudies
In 2019 zijn er in totaal drie bijbelstudieseries gehouden. Deze studies zijn
gegeven door Het Zoeklicht (april/mei), Jacques Brunt (oktober) en Het Zoeklicht
(november).

Gemeentevergadering
Op woensdag 10 april 2019 is de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden
waarbij de financiën van 2018 en eveneens de begroting 2019 aan de gemeente
zijn gepresenteerd. Verder is de nieuwe vormgeving gepresenteerd met drie
nieuwe brochures: 1) het lidmaatschap van de gemeente, 2) de doop door
onderdompeling en 3) Gods trouw aan Israël. Ook is de visie op de
Samenkomsten gepresenteerd.
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Op woensdag 30 oktober 2019 is de tweede gemeentevergadering gehouden
waarbij het jaarthema “Samen Bouwen” is geïntroduceerd. Ook zijn de plannen
voor vernieuwing van het podium en aanschaf van een nieuwe mengtafel met
daarbij behorende boxen gepresenteerd.

Gemeenteleden
In 2019 zijn er in totaal 10 gasten en deelgenoten toegetreden tot de gemeente.
Er zijn tevens drie gemeenteleden overleden en twee mensen hebben de
gemeente verlaten. Totaal 194 gasten en leden per december 2019.

Bestuur
Het leidersteam heeft in 2019 in totaal negen maal vergaderd, het oudstenteam is
zestien maal bijeen geweest. Het stichtingsbestuur heeft in 2019 twee maal
vergaderd.
De Koningkerk kan niet functioneren zonder de vele medewerkers die zich elke
week opnieuw inzetten voor de samenkomsten en activiteiten die plaatsvinden.
Alle medewerkers zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in en geven hun tijd en
inzet voor het werk van de Koningkerk zodat de boodschap van het Evangelie
van Jezus Christus kan klinken.
Het leidersteam en het stichtingsbestuur willen via deze weg iedereen van harte
bedanken die zich in 2019 heeft ingezet!
Namens het stichtingsbestuur en het leidersteam,
A. Pelgrim,
Voorzitter,
Haarlem, 18 juni 2020

