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De kern van onze activiteiten bestaat uit de bijeenkomsten/kerkdiensten die wij iedere zondag
tussen 10.00 en 13.00 uur houden in de Tamar School, Fluitenbergstraat in Morgenstond/Den
Haag. Centraal staat hierin de mens te dienen en in te gaan op hun noden en behoeften. Zo is
er eenmaal per maand een aparte gebedsdienst voor mensen die ziek zijn en of bijzondere
aandacht nodig hebben.
Belangrijk voor onze gemeenschap is dat wij ook aandacht geven aan de persoonlijke noden
en behoeften van onze leden en ook van anderen. Zij kunnen na de kerkdiensten terecht of
kunnen een afspraak maken om hun onderwerp te bespreken en met ons te kijken hoe we
kunnen bijdragen aan een oplossing. Mensen worden ook wel financieel en in natura geholpen
om de ergste nood te lenigen. Zij moeten in het geval dit noodzakelijk is op ons kunnen
rekenen.
Half maart is er een grote aanpassing geweest in de activiteiten door de Corona-crisis. Vanaf
dat moment zijn er geen activiteiten meer geweest in de Tamar School en zijn wij geheel
overgeschakeld op Live-Stream en ZOOM verbindingen, terwijl heel veel contacten per
telefoon zijn gegaan. Ondanks dat hebben de activiteiten op deze wijze doorgang kunnen
vinden ook al is dit niet onze eerste keuze.
De bezoeken die we bij mensen thuis brachten en de contacten om over de persoonlijke zaken
samen bij te praten zijn per telefoon gedaan. Incidenteel zijn we voor hulp wel bij mensen
langsgegaan rekening houdend met de geldende voorschriften.
We kunnen terugkijken op een jaar waarin de activiteiten op een heel behoorlijke manier
doorgang hebben kunnen vinden en de betrokkenheid van de achterban alleen maar groter
werd.
Onze overige vaste activiteiten:
 Zaterdagmiddag was er een kinderactiviteit met gevarieerde activiteiten (spel, creatief en
educatieve elementen). Deze zijn na half maart gestopt.
 Zaterdagavond kwam ons kerkkoor bijeen en had zij haar repetities tot half maart.
 De zieken en ouderen die niet naar ons konden komen, werden gebeld om te bespreken
hoe het gaat en of extra hulp die moest worden gegeven.
 Op vraag werd met mensen ook telefonisch contact opgenomen om te adviseren en te
bemiddelen bij problemen in de huiselijke sfeer.
 Om de twee weken op vrijdag waren er vrouwenbijeenkomsten, vanaf half maart via
ZOOM.
 Dinsdagavond (19.00 – 21.00 uur) was er de bijbel studie , vanaf half maart via ZOOM.
 Donderdagavond om 19.30 uur waren er gebedsbijeenkomsten via ZOOM.

Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er door het jaar heen nog een aantal bijzondere
activiteiten verspreid door het jaar die door ons worden georganiseerd:
 Viering Internationale Vrouwendag, dit jaar op zondag 8 maart, met gastsprekers rond
het thema “Samen zorgen”.
 Kinderactiviteit(en), ook dit jaar organiseerden wij op de zaterdag een leuke activiteit
buiten voor de kinderen, een grote sportdag in het Zuiderpark.
 Paas- en Pinksterviering, speciale diensten rond de viering via Live Stream.
Helaas hebben we door de Corona lang niet al onze activiteiten kunnen uitvoeren, hopelijk
dat 2021 in dat opzicht ons weer meer mogelijkheden zal bieden.
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