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Inleiding 
 
In dit document vindt u het jaarverslag van ABC Samenkomsten over 2018. Wij kijken terug op een jaar waar we 
de Heilige Geest aan het werk hebben gezien. Onder Zijn leiding hebben wij van alles mogen voorbereiden, 
uitvoeren en beleven. Elk jaar mogen wij groeien in geloof en steeds meer van onze Vader verwachten. 
ABC Samenkomsten wordt geleid door een stuurgroep, naast de stuurgroep waren er veel andere vrijwillige 
medewerkers actief op allerlei terreinen. Al onze activiteiten delen we in vijf taakgroepen in lijn met de financiën 
van ABC. De vijf taakgroepen zijn: Geloofsopbouw, Samenkomsten, Jongeren, Projecten en Beheer. De 
samenstelling van de stuurgroep is dit jaar gewijzigd, doordat vier leden (na een lange termijn in de stuurgroep) 
zijn vertrokken. Er zijn twee nieuwe stuurgroep leden ingezegend. 

Geloofsopbouw 
18 verschillende sprekers mochten het woord van God doorgeven tijdens onze samenkomsten. Wij vierden zes 
keer tijdens de samenkomsten het avondmaal. De stuurgroep kwam bijna elke maand bij elkaar waar wij naast 
het bespreken van actuele zaken en plannen ook elkaar mochten opbouwen en bemoedigen. De samenstelling 
van de stuurgroep is veranderd; Er zijn vier leden (gefaseerd) vertrokken en twee nieuwe bijgekomen. De 
stuurgroep bestaat nu uit 3 leden. Met hulp van de VBG Enkhuizen konden we in het voorjaar een Alpha cursus 
aanbieden. Aansluitend hebben we een serie gespreksavonden gehouden (ZOË) en n het najaar zijn we gestart 
met twee bijbelgespreks groepen. De wekelijkse gebedsavonden zijn gestopt.  

Samenkomsten 
We hadden drie dienstleiders en twee muziekteams die de samenkomsten begeleiden. Tijdens de samenkomsten 
is er een crèche en een kidsclub. De kidsclub ging zoals elk jaar een keer samen op stap voor een gezellige dag uit. 
Na de samenkomsten is er een moment van ontmoeting, goede gesprekken, gebed en afspraken voor de rest van 
de week. Door het jaar heen hebben we ook een aantal bijzondere samenkomsten gehad, deze staan vermeld 
onder het kopje projecten. 

Jongeren 
Voor jongeren vanaf 12 jaar was er bijna elke maand op een doordeweekse avond een programma (G-force) . Op 
een zondagavond ook eens per maand was er een speciale jongerenbijeenkomst. Ook hadden de jongeren een 
enkele keer gedurende het gehele jaar tijdens de samenkomst hun eigen jongerenprogramma. De jongeren zijn 
samen naar de conferentie van RAW geweest.  
Aangezien de groep jongeren die dit jaar 12 jaar werden alleen meiden waren is er een meiden club gestart: M-
Force. M-Force is een aanvullend programma voor de meiden naast G-Force. 

Projecten 
Dit jaar hebben wij een aantal keer een extra bijzondere samenkomst gehad: 

• Nieuwjaar – nieuwjaarsborrel   

• Paasviering – tijdens de samenkomst zaten we aan tafels. Tijdens deze samenkomst vierden we het 
avondmaal en liep de viering over in een paasbrunch. 

• Zang en gebedsdienst – In januari (Week van gebed) en November (Dankdag voor gewas) organiseerden 
we een zang en gebedsdienst. Beide avonden konden rekenen op voldoende belangstelling. 

• Filmavond – Vlak voor kerst hebben we een filmavond georganiseerd. (War room) 

• Kind- en gezinsdienst – In september hadden we een dienst door en voor kinderen. 

• Kerst – op de adventszondagen hadden de kinderen van de kidsclub een gedichtje voorgelezen en de 
adventskaarsen aangestoken. Op kerstavond en op 1e kerstdag hadden we mooie goedbezochte 
samenkomsten. 
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Naast bijzondere samenkomsten hebben we nog andere activiteiten, zoals het jaarlijks uitje. (BBQ aan de 
vooroever). D.m.v. onze website, google agenda, facebook, advertenties en persberichten maken wij 
verschillende activiteiten kenbaar. Voor een aantal gelegenheden hebben wij flyers en posters gemaakt.  
Ook in 2018 kon ABC Samenkomsten als dependance van de voedselbank Westfriesland elke week 
voedselpakketten uitdelen. Het transport van de pakketten van Hoorn naar Medemblik doet de voedselbank zelf, 
de uitgifte dag is de maandag. Het aantal klanten van de voedselbank nam afgelopen jaar af, hoewel er in 
december weer een toename was. 
Met Kerst hebben wij voedselpakketten uitgedeeld aan vaste bezoekers van ABC van wie wij wisten dit nodig te 
hebben. Daarnaast hebben we tijdens de kerstvieringen een collecte gehouden voor hulp aan Jemen (via EO 
Metterdaad) 
Onze cadeau- en boekwinkel is elke zondag na de samenkomst open. 

Beheer 
Wij konden het hele jaar weer gebruik maken van het pand aan de Almereweg 36, Naast een 
gebruikersvergoeding dragen wij als ABC bij zoveel als mogelijk bij aan de energiekosten en het onderhoud van 
het pand. 
In de kerstperiode hebben we weer voedselpakketten uitgedeeld, net als vorig jaar hebben we dit beperkt tot 
ABC-ers. In plaats van veel voedselpakketten hebben we samen met de collecte opbrengsten tijdens de 
kerstvieringen, een bijdrage gedoneerd aan hulpverleningsprojecten in Jemen, via EO-metterdaad. 
Verder hebben we een donatie kunnen doen aan een drietal projecten waar ABC zich verbonden mee voelt, op 
verschillende plekken in de wereld. 

Gemeenteleven 
Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals verjaardagen, krijgen bezoekers van ABC een kaart namens ABC. 
Aangezien wij geen lidmaatschap kennen is het lastig om te vermelden hoeveel mensen zich bij ons aansluiten of 
vertrekken. We proberen d.m.v. onze adres-administratie hier wel een beeld van te krijgen. Met het oog op de 
ingevoerde/verscherpte privacy wet hebben wij een privacy verklaring opgesteld die beschikbaar is via de 
website. In 2018 is er een oudere vrouw overleden, zijn er 3 volwassenen en 2 kinderen vertrokken (1 gaat naar 
een andere kerk, de anderen zijn verhuisd). Er zijn 5 volwassenen bijgekomen met 3 kinderen. 
Er zijn twee volwassenen gedoopt en er is een kindje opgedragen. 
 
 

ABC Stuurgroep  
7 januari 2019 


