
JAARVERSLAG  

STICHTING ABC NEDERLAND  2017 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VANUIT DE STICHTING 

GRIP OP JE LEVEN  

Dit project is gestart op juli 2016. Wij bieden aan om te helpen de grip op 

iemands leven weer terug te krijgen.  

Dat doen we op verschillende manieren middels: 

❖ Pastorale gesprekken.  

❖ Relatiegesprekken.  

❖ Praktische hulp te bieden op allerlei gebied te denken valt aan 

administratie e.d.   

We hebben 4 personen mogen verwelkomen in dit traject, in 2017. 

We hebben dit jaar op de kerstmarkt in Emmeloord gestaan om aandacht 

te vragen voor het project 'Grip Op Je Leven'. We hebben ook spullen 

verkocht waarvan de opbrengst naar dit project is gegaan. 

 

PROMOTIE  ‘FREESCHOOL’ INDIA  

Via informatie verstrekking in de vorm van een nieuwsbrief,  via Facebook 

mensen motiveren om een gift te geven ter ondersteuning van een school 

voor arme kinderen waar gratis onderwijs wordt gegeven. Ook een aantal 

collectes vanuit de Christengemeente ABC Nederland werd hiervoor 

bestemd. 

 

CHRISTENGEMEENTE ABC NEDERLAND   

Binnen de gemeente zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

1. ZONDAGDIENSTEN : Elke zondag hebben we 

aanbiddingdiensten gehouden om 11.00 uur  ‘s ochtend in  

CBS ‘De Triangel  te Emmeloord. Tijdens de dienst werd er 

met elkaar gezongen, gebeden, gedeeld en uit de Bijbel 

geleerd. Na de dienst was er tijd om gezellig bij elkaar te zijn 

onder het genot van koffie/thee en een koekje. 

 



2. SPECIALE DIENSTEN:  

❖ Doopdienst op 26 maart . Heeft zich 1 persoon laten dopen. 

❖ Opdraagdienst op 1 oktober. Twee kinderen zijn opgedragen. 

 

3. CHRISTELIJKE FEESTDAGEN: 

❖ Pasen. Op Goede Vrijdag ochtend bidstond, in de avond 

herdenkingsdienst. Paasochtend zondag gezinsdienst. 

❖ Met kerst op 24 december, was er een speciale gezinsdienst in 

de ochtend. In de avond was er een maaltijd met live-muziek. 

 

4. GEMEENTEAVOND:  
❖ Op 21 maart  en 18 oktober zijn alle betrokkenen van de 

gemeente bij elkaar  gekomen om de ontwikkelingen binnen 
de gemeente te bespreken. 

 

5. HUISKRING:  

❖ Deze werd elke twee weken bij iemand thuis gehouden. Twee 
groepen van 7-10 personen, een op maandag en een op 
woensdag, kwamen samen om te zingen, bidden, studie te 

doen en gezellig bij elkaar te zijn.  Vanaf september zijn we 
verder gegaan met 1 groep van 10 personen. 

 

6. BIDSTONDEN:  
❖ Elke twee weken komen gemeenteleden samen in een 

huiskamer om te bidden. 

 

7. JEUGDWERK  
❖ 1x per 3 weken komen jeugdigen samen om lol met elkaar te 

maken maar zich ook te verdiepen, met hun jeugdleiders, 

over levensvragen.  
 
8. KINDERWERK : 

❖ Tijdens de zondagdiensten, hadden de kinderen hun eigen 
dienst.  Een groep van ongeveer 8-10 kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen kwam bij elkaar. Er werd met ze 

gezongen, een verhaal verteld, spelletjes gedaan en crea. 
 

9. VROUWENWERK:  
❖ Het hele jaar hebben we vrouwenstudie gedaan met een groep 

van 4 vrouwen. 
 

 

 

 



JAARVERSLAG  

STICHTING ABC NEDERLAND  2018 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VANUIT DE STICHTING 

GRIP OP JE LEVEN  

Is gestart in juli 2016. Wij bieden aan om te helpen de grip op iemands 

leven weer terug te krijgen.  

Dat doen we op verschillende manieren door: 

❖ Pastorale gesprekken.  

❖ Relatiegesprekken.  

❖ Praktische hulp te bieden op allerlei gebied te denken valt aan 

administratie e.d.   

We hebben verschillende mensen mogen helpen dit jaar. 2 daarvan gaan 

met ons mee naar 2019. 

KRACHTIG TEGEN ARMOEDE NOORDOOSTPOLDER   

Dit is een project van de Gemeente Noordoostpolder waar de stichting ook 

haar input geeft door o.a. voorlichtingen te geven. We hebben voorlichting 
gegeven aan de leerlingen van het ROC Friesepoort en zijn betrokken 

geweest bij het organiseren van voorlichting in buurthuis Espelervaart. 

CHRISTENGEMEENTE ABC NEDERLAND   

Binnen de gemeente zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

1. ZONDAGDIENSTEN:  
• Elke zondag hebben we aanbiddingdiensten gehouden om 

11.00 uur  ‘s ochtend in  CBS ‘De Triangel’  te Emmeloord. 

Tijdens de dienst werd er met elkaar gezongen, gebeden, 

gedeeld en uit de Bijbel geleerd. Na de dienst was er tijd om 
gezellig bij elkaar te zijn onder het genot van koffie/thee en 

een koekje. 
2. SPECIALE DIENSTEN:  

• Doopdiensten op 26 maart en 8 juli. In totaal zijn er 4 mensen 
gedoopt. 

• Opdraagdiensten: 
i. Op 11 februari, 2 kinderen zijn opgedragen.  

ii. Op 8 juli is 1 kind opgedragen. 
3. CHRISTELIJKE FEESTDAGEN: 

• Pasen: op Goede Vrijdag 30 maart hebben we in de ochtend 
een bidstond en in de avond herdenkingsdienst gehouden. 

Paasochtend zondag 2 april was er een gezinsdienst. 



• Kerst: op 23 december was er een speciale gezinsdienst met 
een maaltijd. 

4. GEMEENTEAVOND & GEMEENTEDAG:  
• Op 21 maart   en  10 oktober zijn alle betrokkenen van de 

gemeente bij elkaar  gekomen om de ontwikkelingen binnen 

de gemeente te bespreken. 
5. HUISKRING:  

• Deze werd gehouden elke twee weken, bij iemand thuis. Een 
groep van 7-10 personen, op woensdag, kwamen samen om 

te zingen, bidden, studie te doen en gezellig bij elkaar te zijn.   
6. JEUGDWERK  

• 1x per maand zijn de jongeren van 12jr t/m 18 jr. samen 
gekomen om lol met elkaar te maken en zich samen, met hun 

jeugdleiders, te verdiepen over levensvragen. Naast deze 
avonden waren nog extra themabijeenkomsten gehouden door 

andere ouders uit de gemeente. 
7. KINDERWERK:  

• Tijdens de zondagdiensten, hadden de kinderen hun eigen 

dienst.  Verdeelt in de onderbouw en de bovenbouw. Een 
groep van ongeveer 5  kinderen in de onderbouw en ongeveer  

7 in de bovenbouw Er werd met ze gezongen, een verhaal 
verteld, spelletjes gedaan en crea. 

8. MANNENWERK: 1 
• 4 juli & 10 november Zijn de mannen van de gemeente bij 

elkaar gekomen om samen te verbinden en te verdiepen in de 
Bijbel. 

9. ZENDING:  
• De gemeente heeft dit jaar twee projecten ondersteund: 

i. The God story. Dit project is zowel praktisch als 
financieel ondersteunt.  

ii. Christenen voor Israël met het project van 
voedselpakketten voor Joden in Oekraine. Dit project is 

financieel ondersteunt. 
 



JAARVERSLAG  

STICHTING ABC NEDERLAND  2019 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VANUIT DE STICHTING 

GRIP OP JE LEVEN is gestart juli 2016. Wij bieden aan om te helpen de 

grip op iemands leven weer terug te krijgen.  

Dat doen we op verschillende manieren: 

 Door pastorale gesprekken.  

 Door relatiegesprekken.  

 Door praktische hulp te bieden op allerlei gebied te denken valt aan 

administratie e.d.   

We hebben verschillende mensen mogen helpen dit jaar. 3 daarvan gaan 

met ons mee naar 2020. 

KRACHTIG TEGEN ARMOEDE NOORDOOSTPOLDER  Dit is een project van 

de Gemeente Noordoostpolder waar de stichting ook haar input geeft door 

o.a. voorlichtingen te geven. 

DIVERSEN  Een aantal andere dingen die binnen de stichting hebben 

plaatsgevonden zijn: 

 Via donateurs is het werk van ABC India financieel ondersteunt. 

 Voor het oranjefonds heeft de stichting collecte gelopen. 

 Voor de Gemeente Noordoostpolder heeft de stichting meegeholpen 

met het tellen van de stemmen voor de provinciale- en Europese 

verkiezingen. 

CHRISTENGEMEENTE ABC NEDERLAND  Binnen de gemeente zijn de 

volgende activiteiten georganiseerd: 

1. ZONDAGDIENSTEN van Christengemeente ABC 

Nederland: Elke zondag hebben we aanbiddingdiensten 

gehouden om 11.00 uur  ‘s ochtend in  CBS ‘De Triangel  te 

Emmeloord. Tijdens de dienst werd er met elkaar gezongen, 

gebeden, gedeeld en uit de Bijbel geleerd. Na de dienst was er 

tijd om gezellig bij elkaar te zijn onder het genot van 

koffie/thee en een koekje. 

 

2. SPECIALE DIENSTEN:  

 Opdraagdienst op 31 maart 1 kind opgedragen. 



 

3. CHRISTELIJKE FEESTDAGEN: 

 Pasen. Op Goede Vrijdag 19 april hebben we in de avond 

herdenkingsdienst. Paasochtend zondag 21 april was er een 

gezinsdienst. 

 Kerst op 22 december, was er een speciale gezinsdienst met 

een maaltijd.  

 

4. GEMEENTEAVOND & GEMEENTEDAG:  
 Op 27 februari zijn alle betrokkenen van de gemeente bij 

elkaar  gekomen om de ontwikkelingen binnen de gemeente 
te bespreken. 

 
Op 7 juli hebben we een gemeentedag gehad met een dienst 

en samenzijn in de open lucht. Samen spelletjes doen, zingen 
en picknicken. 

 

5. HUISKRING:  
 Deze werd gehouden elke twee weken, bij iemand thuis. Een 

groep van 7-10 personen, op woensdag, kwamen samen om 
te zingen, bidden, studie te doen en gezellig bij elkaar te zijn.   

 
6. BIDSTONDEN:  

 Elke twee weken. Dan komen er personen samen in een 
huiskamer om te bidden. 

 

7. JEUGDWERK  
 1x per maand komen jeugdigen samen om lol met elkaar te 

maken maar zich ook te verdiepen, met hun jeugdleiders, 
over levensvragen.  

 
8. KINDERWERK : 

 Tijdens de zondagdiensten, hadden de kinderen hun eigen 
dienst.  Verdeelt in de onderbouw en de bovenbouw. Een 

groep van ongeveer 5  kinderen in de onderbouw en ongeveer  
7 in de bovenbouw Er werd met ze gezongen, een verhaal 

verteld, spelletjes gedaan en crea. 
 

9. MANNENWERK:  Mannenavond  in oktober 

 
10. VROUWENWERK: Van september 2019 zijn we 

begonnen met een 2  wekelijkse studie over omgaan met God, 
elkaar en de aarde.  

 

Tevens hebben we als vrouwen een dagje uit gehad op 19 
oktober. 



 

11. ZENDING: 
Afgelopen jaar hebben we als gemeente de stichting Pan de 

Vida ondersteunt. Zij werken in Peru met arme kinderen. 

 
 

 
 

 

 



JAARVERSLAG  

STICHTING ABC NEDERLAND  2020 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VANUIT DE STICHTING 

GRIP OP JE LEVEN is gestart juli 2016. Wij bieden aan om te helpen de 

grip op iemands leven weer terug te krijgen.  

Dat doen we op verschillende manieren: 

 Door pastorale gesprekken.  

 Door relatiegesprekken.  

 Door praktische hulp te bieden op allerlei gebied te denken valt aan 

administratie e.d.   

We hebben verschillende mensen mogen helpen dit jaar. 1 daarvan gaat 

met ons mee naar 2020. 

DIVERSEN  Een aantal andere dingen die binnen de stichting hebben 

plaatsgevonden zijn: 

 Via donateurs is het werk van ABC India financieel ondersteunt. 

CHRISTENGEMEENTE ABC NEDERLAND   

Tot half maart hebben wij de volgende activiteiten ondernomen: 

 Zondagdiensten 

 Huiskringen 

 Kinderwerk 

 Jeugdwerk 

Vanaf half maart tot september zijn i.v.m. corona de activiteiten 

stopgezet.  Diensten werden online georganiseerd. 

SPECIALE DIENSTEN:  Opdraagdienst op 29 november 1 kind is 

opgedragen. 

ZENDING: Afgelopen jaar hebben we als gemeente de organisatie Heil 
des Volks gesteund. 

 
 

 
 

 

 



JAARVERSLAG  

STICHTING ABC NEDERLAND  2021 

ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VANUIT DE STICHTING 

GRIP OP JE LEVEN is gestart juli 2016. Wij bieden aan om te helpen de 

grip op iemands leven weer terug te krijgen.  

Dat doen we op verschillende manieren: 

 Door pastorale gesprekken.  

 Door relatiegesprekken.  

 Door praktische hulp te bieden op allerlei gebied te denken valt aan 

administratie e.d.   

We hebben verschillende mensen mogen helpen dit jaar. Iedereen heeft 

zijn plekje gevonden er gaan geen mensen mee naar 2022.  

DIVERSEN  Een aantal andere dingen die binnen de stichting hebben 

plaatsgevonden zijn: 

 Via donateurs is het werk van ABC India financieel ondersteunt. 

CHRISTENGEMEENTE ABC NEDERLAND  Binnen de gemeente zijn de 

volgende activiteiten georganiseerd: 

1. ZONDAGDIENSTEN van Christengemeente ABC 

Nederland: Elke zondag hebben we aanbiddingdiensten 

gehouden om 11.00 uur  ‘s ochtend in  CBS ‘De Triangel  te 

Emmeloord. Tijdens de dienst werd er met elkaar gezongen, 

gebeden, gedeeld en uit de Bijbel geleerd. Na de dienst was er 

tijd om gezellig bij elkaar te zijn onder het genot van 

koffie/thee en een koekje. 

 

2. SPECIALE DIENSTEN:  

 Doopdienst op 17 april 2 personen zijn gedoopt. 

 Opdraagdienst op 31 oktober 3 kinderen opgedragen. 

 

3. CHRISTELIJKE FEESTDAGEN: 

 Pasen. Paasochtend zondag 4 april was er een gezinsdienst. 

 Kerst op 26 december, was er een speciale gezinsdienst met 

een maaltijd.  

 

 



4. GEMEENTEDAG:  

 
Op 29 augustus hebben we een gemeentedag gehad met een 

dienst. Samen spelletjes doen, zingen en maaltijd houden. 

 

5. HUISKRING:  

 Er zijn 3 huiskringen. Vrouwenkring, mannenkring en een 
gemengde kring. 

 Deze werden gehouden elke week, bij iemand thuis.  
 Groepen variëren van 3 - 8 personen. 

 Samenkomen om te zingen, bidden, studie te doen en gezellig 

bij elkaar te zijn.   
 

 
6. KINDERWERK : 

 Tijdens de zondagdiensten, hadden de kinderen hun eigen 
dienst.  Verdeelt in de onderbouw en de bovenbouw. Een 

groep van ongeveer 5  kinderen in de onderbouw en ongeveer  
7 in de bovenbouw Er werd met ze gezongen, een verhaal 

verteld, spelletjes gedaan en crea. 
 

 

7. ZENDING: 
Afgelopen jaar hebben we als gemeente welk geld bij elkaar 

gebracht maar nog geen keuze gemaakt wie te ondersteunen. 
Geld gaat mee naar te kiezen project in 2022.  

 
 

 
 

 

 


