
EEN 
NIEUWE STAP 

IN HET 
EVANGELISATIE

WERK

EN NU...

Een kleine commissie heeft de locatie bezocht. Hun bevin-
dingen in bouwtechnisch en ruimtelijk opzicht zijn positief. 
Aankoopkosten en het klaar maken van de locatie wordt 
begroot op € 136.000,-. 

Een groot deel van de verbetering kan door vakmensen uit 
de gemeente worden uitgevoerd.

Voor de bekostiging willen we in eerste instantie een  
kortlopende fondswerving in gemeente houden met een 
streefbedrag van € 60.000,-. Graag willen we in de week 
van 4 juli een beslissing nemen over de aankoop.

Met uw hulp en steun kan dit plan gerealiseerd worden.

Hoe kunt u helpen?

U kunt een gift toezeggen voor de aankoop van 
deze aantrekkelijke locatie.

U kunt meehelpen in de inloop (gesprek, gezellig-
heid, koffieschenken, schoonmaken).

U kunt uw vakmanschap inzetten voor het opknap-
pen van de locatie.

We realiseren ons dat het toebrengen van mensen niet in 
de hand van ons mensen ligt. Maar de Heere heeft wel de 
opdracht gegeven om de hand aan de ploeg te slaan. Zoals 
de apostelen gebruik maakten van de mogelijkheden van 
toen, zo moeten ook wij de middelen en mogelijkheden 
benutten. Als gemeente behoren we de stem van Christus 
te gehoorzamen om het evangelie aan alle creaturen door 
te geven. De uitkomst leggen we in de hand van de Koning 
van de kerk. Met het vertrouwen dat Hij blijvend Zijn ge-
meente zal bouwen.

INFO
AVOND
26 JUNI

19.00-19.30

JA, IK HELP…

  Ik ben bereid een gift te geven van   
€ 

  Ik ben bereid               dagdelen 
per maand te helpen in de inloop. 
‘s morgens / ‘s middags*

 (*doorhalen wat niet van toepassing is)  

  Ik kan helpen bij het opknappen  
van de locatie.

Evt. opmerkingen of tips:

Naam:

Mailadres:

Dit formulier kunt u op één van de volgende manieren in-
leveren. In verband met de aankoop het liefst vóór 4 juli.

-  Inleveren tijdens de informatieavond op 26 juni.
-  Inleveren in  de daarvoor bestemde bus in de Beuke-

laar.
-  De informatie van dit formulier mailen naar 

jaschouls@gergemkampen.nl

Via mail wordt u op de hoogte gehouden.



HET PLAN

Er is een goede locatie te koop aan het Van Heutzplein, 
Oudestraat 230, het huidige “Del Porto”.

n  In de buurt van het gebied waar we evangelisatiewerk 
(Brunnepe) verrichten.

n  Als kerk  zijn we meer zichtbaar voor de omgeving.
n  Het ligt aan de wandelroute van Brunnepe naar de 

binnenstad.
n  Een gezellig ontmoetingspunt.
n  Er is genoeg ruimte voor Bijbeluurtje
n  Een vaste locatie is een goede aanvulling op het straat-

werk, als uitvalsbasis en als ontmoetingspunt
n  Het geeft mogelijkheden voor ontmoeting en gesprek.
n  Locatie kan op meerdere tijden open zijn.
n  Het kinder- en tienerwerk blijft in Bruneppe/Oranjewijk 

op de vertrouwde locatie, maar kan door de contacten 
een brug vormen naar de inlooplocatie.

n  Meer gemeenteleden kunnen worden ingezet worden 
in de inlooplocatie om door gesprek bij een kop koffie 
contact te maken met mensen uit de stad. Ook andere 
laagdrempelige activiteiten zijn daar mogelijk.

Op de foto’s is een impressie te zien van hoe het pand er nu 
uitziet.

ROEPING

De kerk is geroepen het evangelie naar de mensen te bren-
gen. De Heere Jezus roept daartoe op in het zendingsbevel. 
Naast het werk in de gemeente is het haar roeping het 
evangelie door te geven aan mensen in haar omgeving. De 
kerk wordt ook opgeroepen tot praktisch dienstbetoon. 

HUIDIGE SITUATIE

Sinds lange tijd wordt vanuit de Gereformeerde Gemeente 
in Kampen evangelisatiewerk verricht in de stad. In de wijk 
Brunnepe/Oranjewijk wordt wekelijks kinder- en tiener-
werk gedaan. Op de Oudestraat staan  gemeenteleden die 
mensen door een gesprek het evangelie doorgeven. Recent 
is het buurtwerk (Poortkerk naar buiten) voor praktisch 
dienstbetoon gestart en het Bijbeluurtje, een laagdrempeli-
ge kennismaking met het Woord van God. 

Het straatwerk, buurtwerk en het Bijbeluurtje heeft behoefte 
aan een locatie met een eigen gezicht: een ‘inloophuis’.
De ervaringen op evangelisatieposten en in bestaande ge-
meenten met een ‘inloop’ zijn positief.


