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MISSIE
Pinkstergemeente Filadelfia in Deventer is een gemeente, die vanuit een hechte band met
Christus, geïnspireerd door de Heilige Geest, het grote gebod van liefde (Mattheüs 22:37-39)
en de zendingsopdracht (Mattheüs 28:18-20) wil uitvoeren: “Jezus kennen en
bekendmaken”.

VISIE
Wij willen groeien als een gezonde, Geestvervulde gemeente, die bestaat uit mensen die
functioneren in de gaven die God hun gegeven heeft. We ontwikkelen ons als een gemeente
die zich uitstrekt naar de naaste, die dient, zichtbaar is en impact heeft in de wijk en de stad
o.a. door de diaconie en House of Hope (www.houseofhopedeventer.nl).

ACTIVITEITEN
Als pastorale zorg gewenst is, kan men een beroep doen op het pastorale team van de
gemeente. Er zijn speciale kleine groepen voor anderstaligen, jeugd, jongvolwassenen, pas
getrouwden en senioren en speciale activiteiten voor tieners en jeugd. Iedere week worden
voor de kinderen aparte diensten georganiseerd. Ook is er een evangelisatieteam, dat
regelmatig activiteiten organiseert. Er is diaconale aandacht voor gemeenteleden, maar ook
voor onze omgeving en voor mensen uit andere wijken van Deventer. Als gemeente
ondersteunen we een aantal zendelingen in binnen- en buitenland financieel en/of met
gebed.

DOELEN
Het doel van de Filadelfiagemeente is het bereiken van mensen met het Evangelie, zowel
binnen als buiten Nederland. Dit vindt plaats door middel van projectmatige activiteiten die
aansluiten bij de cultuur en het niveau van de doelgroep. Verder wordt ondersteuning
gegeven aan nieuwe en bestaande projecten en aan initiatieven op maatschappelijk en
evangelisch gebied in binnen- en buitenland. Er worden allerlei handelingen verricht, die met
het bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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TIENERS
De groep van ongeveer vijftien tieners komt dit jaar bijna elke week bij elkaar. Tijdens de
tieneravond is er bijna altijd een serieus gedeelte en daarnaast een gezellig/ontspannen
gedeelte met natuurlijk chips en cola in de hoofdrol.
Naast deze avonden, die in de Oase plaatsvinden, trekt de tienergroep er ook een aantal
keer per jaar op uit. Er is een startdag (dit jaar georganiseerd in samenwerking met de
scouting), een afsluitdag, een kampweekend (waar vooral veel aandacht wordt besteed aan
de onderlinge relaties). Ook gaat de tienergroep naar Opwekking en is er een aantal keer per
jaar een geplande activiteit ( bowlen, Bussloo, etc.).
Het is van belang dat de tieners een plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn, vrienden
kunnen ontmoeten en hun verhaal kwijt kunnen. De tienerleiding praat met de tieners over
geloofszaken, maar ook over maatschappelijke thema's en thema's die ze zelf aandragen.
Het is bij de tieners altijd erg gezellig met goede afwisseling tussen serieuze zaken en
ontspanning!

Tieners BIJLAGE 1
Activiteiten

Aantal Uitgaven

Startdag
Bowlen

€
€

75,00
75,00

15

€

475,00

15

€
€
€

200,00
100,00
900,00

Afsluitdag

€

75,00

Sprekers
Sponsor Diner

€

200,00

Kamp
Boodschappen Kamp
Boodschappen algemeen
Opwekking
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€
75,00
PP €
450,00

PP

€
450,00
€
75,00
€
450,00

€ 2.100,00
Aanvulling nodig

Inkomsten

€ 1.500,00
€ 600,00
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HUISVESTING
Verschillende teams houden zich bezig met de huisvesting. Er is een team dat zorg draagt
voor onderhoud en verzorging van het gebouw ‘Oase’. Daarnaast is er een team dat de
omgeving (tuin) van ons gebouw onderhoudt. Het belangrijke daarvan is dat we hiermee ook
een visitekaartje zijn voor de buurt waarin we als gemeente zijn geplaatst. Voor het
bijhouden en onderhouden worden nauwelijks kosten gemaakt. Het grootste deel van de
beplanting komt van stekken en planten van gemeenteleden. Om die reden worden er geen
financiën opgevoerd. Zowel in het voor- als najaar wordt er een klus-en-tuindag
georganiseerd. Eventuele aanschaffen of kosten vallen dan onder de post ‘onderhoud’.
Verder is er een team dat voor de aankleding en versiering in ons gebouw zorgt. Ook de
kosten voor de werkzaamheden van dit team vallen onder de post ‘onderhoud’.
Het gebouw ‘Oase’ wordt wekelijks schoon gemaakt door leden en meelevenden (te denken
valt aan schoonmaken van toiletten, vloeren en dergelijke). Hierbij wordt door drie personen
gedurende circa 1,5 uur gewerkt. Jaarlijks is er een grote schoonmaak waarbij extra
schoonmaakwerkzaamheden worden verricht . Zo worden dan bijvoorbeeld de kerkstoelen
en de muren schoongemaakt. Twee keer per jaar worden de ramen en de vloeren
professioneel gereinigd. Hieraan zijn kosten verbonden.
Het team dat wekelijks zorg draagt voor de koffie en thee wordt voorzien vanuit de post
‘onderhoud’.
Voor het jaar 2016 zijn de volgende werkzaamheden gepland:
- reparatie ‘Dak 4’; €10.000
- onderhoud (diverse, exclusief schoonmaakmiddelen, kantoorartikelen, vervangen
van gereedschap); €3.000
- zonnepanelen (budget vrij via Church-Crowd-funding).
- aluminiumbuitenframe met twee tekstpanelen; € 1000,- hardhouten kozijnen dubbelglas koffieruimte; € 5000,Verder is er voor onderhoud nog een meerjarenplanning waarvoor gespaard zal moeten
worden. Een grove inschatting van de kosten:
- occasion Keuken € 25.000,-;
- schuifdeuren € 30.000,-;
- daken en ruimten opknappen €35.000,-;
- kozijnen en glas € 80.000,-;
- zonnepanelen € 18.500,-.
bedragen zijn exclusief BTW
Inclusief de BTW en een klein bedrag onvoorzien € 7000,- mag worden uitgegaan van een
een afgerond bedrag van € 235.000,-.
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TECHNIEK
Het techniekteam wil ervoor zorgen dat de diensten voor iedere aanwezige zonder moeite te
volgen is. Dit gebeurt door:
- het geluid te versterken zodat hetgeen op het podium plaatsvindt op elke plaats in de
zaal moeiteloos te verstaan is. Voor slechthorenden gebeurt dat via ringleiding, voor
anderstaligen via vertaling in Engels. Voor mensen die zich bevinden op andere
locaties, gebeurt dit via monitoring of streaming via internet;
- presentatie via multimediaprojectie die vanaf elke plek in de zaal voldoende leesbaar
is.
Dit alles vindt plaats binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders.
Investeringen:
- onderhoud van bestaande apparatuur, gedacht wordt aan vervanging mengtafel;
- multimediaprojectie aan weerszijden van het podium mogelijk maken;
- realiseren van videostreaming van samenkomsten;
- realiseren van geluidsbalkon voor technici en beameristen (doel meer zitplaatsen
grote zaal);
- vervanging of onderhoud van de ringleiding (de vijftien jaar oude ringleiding voldoet
niet meer).
Momenteel wordt nog geinventariseerd wat daarvan de kosten gaan worden. Er is een
bedrag van € 5000,- gereserveerd.

CONTACTBLAD
Het doel van het contactblad is om de gemeenteleden te informeren over de diverse
activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Verder is er gelegenheid om informatie te
delen en deze zo gemeenschappelijk te maken. Naast informatie en aandacht voor de
kinderen worden de belangrijkste contacten in dit blad vermeld. Het blad wordt opgemaakt
in A5-formaat. Het contactblad wordt tienmaal per jaar vormgegeven en uitgereikt. Voor
2016 wordt gedacht aan een digitaal blad.

PARELFEEST
Parelfeesten worden driemaal per jaar gehouden en zijn heel specifieke diensten voor de
kinderen in de Filadelfiagemeente. De Parelfeesten worden door eigen gemeenteleden en
kinderen georganiseerd en ingevuld.
Het doel van de Parelfeesten is de kinderen te laten zien dat zij deel zijn van het
gemeentegezin. Een tweede doel is om de kinderen de geleerde vrijmoedigheden te laten
toepassen in de erediensten. Het plan voor 2016 is om één- of tweemaal een gastspreker uit
te nodigen voor de Parelfeesten.

DIACONIE
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De diaconie van de Filadelfiagemeente houdt zich bezig met zorg, onder andere door deel te
nemen aan ‘De zorgzame kerk’, dit is een kerkelijk samenwerkingsverband in Deventer dat
als motto heeft “Zorgen voor hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen!” Er is zorg door
middel van een vriend-en-dienstprincipe, elkaar en de ander helpen, indien nodig met de
gemeente(s) samen. Dit kan door hand-en-spandiensten, voedselpakketten en ‘financiële
EHBO’ of door de weg te wijzen naar professionele dienstverlening.

MARRIAGE COURSE
Het is de bedoeling om één keer per jaar een Marriage Course te organiseren. Het doel van
de Marriage Course is om (echt)paren te helpen hun relatie blijvend te verstevigen. Het is
een avondje uit met inhoud: na een welkomstdrankje is er een gezellig etentje in een
sfeervol aangeklede ruimte. Hierna begint het inhoudelijke deel. Tussendoor is er koffie met
taart.
Op de zeven avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde: communicatie,
toewijding, conflicten oplossen, vergeving, seksualiteit, (schoon)ouders en liefde in actie.
Ieder thema wordt met behulp van voorbeelden en filmfragmenten toegelicht. Tussendoor
maken de stellen korte opdrachten. De privacy is gewaarborgd: de vragen en opdrachten
bespreek je enkel met je eigen partner. De uitgangspunten van de cursus zijn ‘Bijbels’, maar
zijn zeker ook bruikbaar voor mensen die niet zoveel met geloof hebben.
Het lesgeld wordt zo bepaald dat de cursus zichzelf betaalt, de kosten en de baten zijn in
balans. Alleen wanneer mensen de cursus willen volgen, maar de Mariage Course echt niet
kunnen betalen, zal in overleg met de Raad van de Filadelfiagemeente een beroep gedaan
worden op de diaconie.

HUISBEZOEK
Het doel van het huisbezoekteam is om aandacht te geven aan bijzondere gebeurtenissen.
Gedacht kan worden aan blijde feestelijke gebeurtenissen, maar ook aan ziekte of verlies
van een naaste. De teamleden nemen meestal een kleine attentie mee. Niet minder
belangrijk is dat dit team ook aan nieuwe bezoekers aandacht besteedt.

JEUGD
Aan de jeugdgroep (17-28 jr.) van de Filadelfiagemeente wordt een warme plek geboden waar
de jongvolwassenen zich thuis voelen. Er wordt gezorgd voor een huiselijke sfeer door koffie,
thee, frisdrank en snacks aan te bieden. Er zijn voldoende ontspanningsmomenten waarin de
jeugdleden elkaar beter kunnen leren kennen, zoals een startactiviteit en een afsluitdag.
Het is belangrijk dat de geestelijke groei van de jeugdleden wordt bevorderd. Dit gebeurt door
goed Bijbelonderwijs te bieden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een methodiek: Denkstof.
Daarnaast komen er gastsprekers rondom bepaalde thema’s. Zij hebben vaak meer en
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specifieke kennis en kunnen diepgang bieden, die vanuit een methodiek niet geboden kan
worden.
Ook neemt de jeugd jaarlijks deel aan een weekend gericht op jongeren, georganiseerd door
Heartbeat Nederland. Hier worden verschillende maatschappelijke- en geloofsthema’s
behandeld. Om ook buiten de eigen leefwereld het geloof uit te leven en grenzen te verleggen,
maken de jeugdleden in de zomer regelmatig een jeugdreis naar het buitenland.

KINDERWERK
Er zijn in de Filadelfiagemeente zes kindergroepen, die elk een eigen dienst hebben tijdens
de wekelijkse zondagse samenkomst:

·
·
·
·
·
·

GROEPSNAAM
de lammetjesgroep
de schaapjesgroep
de witte groep
de groene groep
de rode groep
blauwe groep

LEEFTIJD
(0 – 1,5 jaar)
(1,5 – 3 jaar)
(3 jaar + groep 1+2)
(groep 3+4)
(groep 5+6)
(groep 7+8 )

LOCATIE
eigen gebouw ‘De Oase’
eigen gebouw ‘De Oase’
wijkgebouw Huis van de Wijk
wijkgebouw Huis van de Wijk
wijkgebouw The Mall
Wijkgebouw The Mall

De kindergroepen worden bij toerbeurt gedraaid door verschillende kinderwerkers en
assistenten. In de verschillende groepen wordt onder andere tijd genomen voor een
Bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen en/ of een spel. Elke week sparen we voor ons
Boliviaans sponsorkindje.
Elke (3e zondag van de) maand is er een speciale dienst voor kinderen: Het Kidsevent! De
drie oudste kindergroepen hebben een gezamenlijke ochtend, waarin de kinderen hun
talenten kunnen inzetten. Vier groepen verblijven in een wijkgebouw, voor het wijkgebouw
‘Huis van de Wijk’ wordt huur betaald. De kinderen hebben 1 à 2 keer per jaar een
gezamenlijke activiteit. Dit wordt voor de helft door de ouders bekostigd, de anderen helft
wordt door gemeente betaald. In februari 2016 gaan er meerdere kinderwerkers naar een
conferentie ‘Rondom het kind’.

MUZIEK/VOORZANG
Het muziekteam, bestaande uit ongeveer 25 muzikanten, zangers en zangeressen, heeft tot
doel de zangdiensten en aanbidding tijdens de samenkomsten op zondagen te begeleiden.
Een groep van vier coördinatoren gaat over de visie en organisatie van de
bandsamenstellingen, oefendata en (extra) activiteiten.
Er vindt periodiek overleg plaats over geestelijke en praktische afstemming. Daarnaast zijn er
oefensessies, speelt het muziekteam op zondagochtenden en feestdagen en op enkele
vrijdagavonden per jaar tijdens extra aanbiddingsdiensten.
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Onderwijs, in de vorm van workshops en het bezoeken van conferenties, is noodzakelijk. Zo
wordt de muzikale kwaliteit op peil gehouden en groeien de teamleden (geestelijk) in
vaardigheden.
De kosten die het muziekteam maakt, bestaan voornamelijk uit kosten voor:
- de organisatie van workshops en het uitnodigen van gastsprekers/professionals;
- het bezoeken van conferenties;
- het onderhoud of vervanging van muziekinstrumenten en bijbehorende techniek;
- consumpties rondom overlegmomenten.
Het muziekteam begroot de kosten voor 2016 als volgt:

1.
2.
3.

4.

Band- en techniekworkshop door externe professional
Bedankje voor teamleden aan het einde van het
seizoen
Aanschaf van een nieuw muziekinstrument:
synthesizer, ter aanvulling op de digitale piano of ter
vervanging van huidige piano door instrument dat
zowel piano- als synthesizermogelijkheden heeft
Consumpties rondom overleggen

Geschatte kosten
€ 250,€ 125,- (€5,- p.p. x25)
€ 600,-

€ 20,-

VERTALING
Tijdens de zondagsdiensten komen regelmatig bezoekers, waaronder mensen die de
Nederlandse taal niet machtig zijn. De Filadelfiagemeente voorziet in vertaling voor de
Engelssprekenden, maar eventueel ook voor de Spaanstaligen. Daartoe heeft
Filadelfiagemeente de beschikking over een up-to-date draadloos zendsysteem en headsets,
waardoor de vertaling van de dienst praktisch zonder ruis voor maximaal 10 mensen tegelijk
weergegeven kan worden. Diverse mensen binnen de gemeente spreken voldoende Engels
om voor adequate vertaling zorg te dragen, bovendien zijn er enkele mensen die over deze
kwaliteiten voor de Spaanse vertaling beschikken. Voor 2016 worden geen investeringen
verwacht.

NAZORG/PASTORAAT
Pastorale zorg is omzien naar elkaar. Dat gebeurt in de persoonlijke ontmoeting op
zondagmorgen en in de kleine groepen, zoals de quads en huiskringen. Toch kan iemand het
soms even niet meer weten en dan is er meer nodig. In zo’n situatie kan men een beroep
doen op het pastorale team. De Here Jezus heeft ons geroepen om in vrijheid te leven. In het
pastoraat wordt gekeken wat de belemmering is om voluit te kunnen leven. Het accent ligt
op de persoonlijke relatie met de Here Jezus. Vergeving, verzoening, leven in vrijheid en
geestelijke volwassenheid zijn belangrijke thema’s in het pastoraat.
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Het pastorale team bestaat uit gemeenteleden die getraind zijn in deze vorm van
hulpverlening. Zij hebben allemaal een levende relatie met de Here Jezus en een hart om
anderen te bemoedigen en op weg te helpen. Het kan blijken dat er wat anders nodig is dan
pastorale zorg. Het pastorale team verwijst dan door naar betrouwbare en professionele
hulpverleners.
Iedere zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om persoonlijke gebed te ontvangen
van een lid van het pastorale team.

ZENDING
De doelstelling van de zendingscommissie is het bevorderen van de betrokkenheid van de
gemeente bij de zendingswerkers die verbonden zijn met de Filadelfiagemeente te Deventer.
Dit gebeurt door het regelmatig delen van informatie, die door de werkers wordt aangereikt
in de vorm van gebedsnieuws, nieuwsbrieven en soms door een presentatie in de gemeente.
Maandelijks is er een zendingsbidstond waar deze informatie gedeeld wordt en één keer per
maand is er op de zondag een korte presentatie in de gemeente over het werk van een
specifieke zendingswerker. In het najaar van 2016 is er een ‘zendingsbeurs’ waarop de
werkers of thuisfrontcommissies en andere betrokkenen het werk kunnen presenteren,
zodat het zendingswerk nog meer gaat leven in de gemeente.
QUADS
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