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Stichting Predik het Woord – Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015 
 

Dit document beschrijft de belangrijkste activiteiten die de Stichting Predik het Woord heeft uitgeoefend in 2015. 

 

Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel te arbeiden tot verbreiding van het Evangelie in Nederland. De stichting tracht dit 

doel ondermeer te bereiken door het houden van openbare samenkomsten, het bestuderen en verspreiden van 

publicaties en het steunen van die activiteiten welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. De 

stichting beoogt niet het maken van winst. (Uit de Statuten, versie 20 maart 2012: Doel en Middelen, Artikel 3.) 

 

Realiseren doelstelling 

Om deze doelstelling te realiseren hebben bestuursleden, de raad van advies leden, de evangelist(-en) en diverse 

vrijwilligers de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Daarbij is de volgende verdeling aangebracht: 

A. Activiteiten die volledig betrekking hebben op het realiseren van de doelstelling; 

B. Overige activiteiten, noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling.  

 

A.  Activiteiten die volledig betrekking hebben op het realiseren van de doelstelling 
 

Opmerking: 

De activiteiten die direct bijdragen aan het realiseren van de doelstelling vonden in 2015 plaats met en vanuit een 

vaste groep van betrokkenen, die hierna wordt aangeduid als ‘christelijke gemeente’. Gedurende het verslagjaar 

werd een nieuwe naam voor deze christelijke gemeente gekozen, namelijk ‘Christelijke gemeente Het Lichtbaken’. 

De stichting Predik het Woord heeft in 2015 voor het ontplooien van de activiteiten een gebouw aangekocht, dat 

eveneens de naam Het Lichtbaken kreeg. 

 

1. Samenkomsten 

Op alle zondagen werden er twee samenkomsten gehouden, om 13.30 en om 19.00 uur. Daarin stond de 

verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus centraal en werd gezongen en gebeden. Na elke middag-

samenkomst was er tijd voor ontmoeting en gesprek. Dat was tevens een moment waarop de bezoekers in een 

meer individueel contact hun vragen en zorgen konden delen met de voorganger of met anderen. 

 

2. Bijzondere samenkomsten 

Op feestdagen en andere bijzondere dagen werden extra samenkomsten gehouden, namelijk op Goede Vrijdag, op 

de avond voor Kerst, op Kerstmorgen, op de zogenaamde Biddag voor gewas en arbeid (11 maart) en de Dankdag 

voor gewas en arbeid (2 november). 

 

3. Bijbelkringavonden 

Op de woensdagavonden gedurende de maanden januari tot mei en september tot december werden er 

gespreksgroepen/Bijbelstudieavonden gehouden. De Bijbel stond daarin centraal. Tegelijk was er veel ruimte voor 

alle persoonlijke vragen en opmerkingen van de deelnemers. 

 

4. Pastoraat 

De personen die bij de christelijke gemeente horen ontvingen van tijd tot tijd bezoek aan huis door de evangelist. 

Ook anderen die daaraan behoefte hadden werden bezocht. Ook vonden er pastorale gesprekken plaats in het 

eigen gebouw. 

Ook op iedere zondag, na de middagsamenkomst, werd er gelegenheid geboden voor persoonlijke pastorale 

gesprekken. 

 

5. Kinderclub 

Op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand werd er gedurende het hele jaar (m.u.v. de zomervakantie) 
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kinderclub gehouden. De club werd gehouden in het wijkcentrum ‘De Huesmolen’, of in het eigen gebouw. De 

kinderclub ‘de Voltreffer’ is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Zij ontvingen telkens voor iedere clubdag 

een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast werden kinderen uit de omliggende wijken uitgenodigd via de lokale pers 

en via uitnodigingen, die huis aan huis werden verspreid.  
 

6. Gemeenteavonden 

Twee keer kwamen alle betrokkenen van de christelijke gemeente bij elkaar voor een gezellige ontmoeting, die 

werd begonnen met een maaltijd. De gelegenheid werd aangrepen om met elkaar een open en kritisch gesprek te 

hebben over het functioneren van de christelijke gemeente en om over de toekomst na te denken. 

 

7. Contacten andere gemeenten 

Drie samenkomsten van de christelijke gemeente Het Lichtbaken werden georganiseerd in samenwerking met de 

gemeente (in Hoorn) die tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken behoort (C.G.K.). Het gaat 

daarbij om een samenkomst op Goede Vrijdag (waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd), op de avond voor Kerst 

en op eerste kerstdag. Eén dienst (dankdag) werd gehouden samen met de interkerkelijke gebedsgroep Gideon. 

Eenmaal ontmoetten de bestuursleden van de stichting Predik het Woord en commissieleden van de C.G.K. elkaar 

voor een uitvoerige uitwisseling van informatie. 

De evangelist onderhoud contacten met tenminste zeven voorgangers van andere christelijke gemeenten in Hoorn 

e.o., met de straatpastor die is aangesteld door de Raad van Kerken en met andere hulpverleningsinstanties. 

 

B.  Overige activiteiten, noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling 

 

1. Bestuursvergaderingen  

In 2015 werden er door stichting Predik het Woord drie bestuursvergaderingen gehouden. Bij deze vergaderingen 

was ook de raad van advies aanwezig.  

 

2. Aankoop gebouw 

Door het stichtingsbestuur werd in mei 2015 een gebouw aangekocht, waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Het gebouw aan de Maelsonstraat 6 werd gekocht en voor de activiteiten aangepast en geschikt gemaakt. 

 

3. Nieuwe evangelist 

Gedurende het hele verslagjaar was een interim-evangelist werkzaam voor de stichting. In 2015 werd de werving 

gestart voor een nieuwe vaste medewerker. Die trad in dienst per 1 oktober (0,5 fte) en nam de taken van de 

interim-evangelist over. Op 3 december 2015 werd voor de achterban, centraal in het land (in Lunteren), een 

bijzondere kerkdienst belegd om de evangelist aan zijn werkterrein te verbinden. 

 

4. Nieuwe website 

In het vierde kwartaal van 2015 werd een nieuwe website ontwikkeld voor de stichting Predik het Woord. De 

doelstelling van deze website is om de achterban te informeren over de activiteiten van de stichting en de 

doelgroep in Hoorn over de agenda van de christelijke gemeente. 

 

5. Contactblad 

Het stichtingsbestuur heeft in 2015 vier edities van het contactblad uitgegeven.  

 

6. Fondsenwerving 

Alle vier contactbladen werden samen met een mailing verzonden. In de mailing werd de achterban opgeroepen 

het werk van de stichting financieel te ondersteunen.  
Per email werden op 27 november 2015 ruim 300 hervormde gemeenten aangeschreven 

met het verzoek om de activiteiten van de stichting financieel te ondersteunen. 

 


