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Verslag activiteiten 2020
De Koningkerk te Haarlem heeft een ANBI status. In dat kader doen wij verslag
van de activiteiten in 2020. Het betreft een toelichting van de bijzondere
activiteiten en de hoogtepunten van 2020.
Het jaar 2020 was door de corona epidemie in alle opzichten een bijzonder jaar.
Na 8 maart 2020 werd het onmogelijk om nog diensten met gemeenteleden te
houden. Vanaf dat moment zijn we de diensten volledig online gaan uitzenden.
Dat vergde een enorm aanpassingsvermogen van iedereen die bij de diensten is
betrokken. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in apparatuur om de
uitzendingen mogelijk te maken. Gelukkig konden we in een later stadium weer
een beperkt aantal gemeenteleden de dienst laten bijwonen.

Diensten
In 2020 zijn er in totaal 55 diensten gehouden. Dit betrof niet alleen de
zondagochtend diensten, maar ook de diensten op Goede Vrijdag 10 april 2020,
Kerstavond 24 december 2020, eerste kerstdag 25 april en op Oudejaarsavond 31
december 2020.

Doopdienst
In 2020 is geen doopdienst gehouden.

Sonrise / Impact
Vanwege corona is in de zomer van 2020 geen Sonrise / Impact week
georganiseerd. Wel is geprobeerd door verschillende initiatieven contact te
houden met de bewoners en kinderen uit de buurt.

Bijbelstudies
In 2020 zijn er verschillende bijbelstudieseries gehouden, waaronder de serie Hij
Komt! over het boek Openbaring door Wim Grandia. Deze studies werden
voornamelijk online uitgezonden.

Gemeentevergadering
In 2020 is vanwege corona geen gemeentevergadering gehouden in de vorm van
een fysieke bijeenkomst. In plaats daarvan is de gemeente geïnformeerd via een
uitgebreide nieuwsbrief met daarbij de financiële stukken.
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Gemeenteleden
Eind 2019 had de gemeente 194 leden en gasten. In 2020 zijn er in totaal 23
mensen toegevoegd aan de gemeente. Er zijn tevens vier gemeenteleden
overleden en drie mensen hebben de gemeente verlaten. Daarmee is de
gemeente gegroeid met 16 mensen (8,2%) naar 210 personen per december 2020.

Bestuur
Het leidersteam heeft in 2020 in totaal 14 maal vergaderd, het oudstenteam is 13
maal bijeen geweest. Het stichtingsbestuur heeft in 2020 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 het afgelopen jaar onder moeilijke omstandigheden heeft
ingezet!
Namens het stichtingsbestuur en het leidersteam,
A. Pelgrim,
Voorzitter,
Haarlem, 6 mei 2021

