JAARPLAN
2022

Dok 15
Kerk aan de haven

Havenstraat 15
6051 CR Maasbracht
info@maasbracht.church

1

In dit jaarplan
1 Inleiding
2 Wat geloven wij
3 Wat doen wij
- Kerkdiensten
- Gebed
- Huisgroepen/connectgroepen
- Onderwijs
- Goede doelen

3
3
4
4
4
5
5
5

2

1

Inleiding

Op 28 september jl. heeft onze kerk in een gemeentevergadering gekozen voor een nieuwe
naam: Dok15. Hierbij is ook een ondertitel vastgelegd, namelijk: Kerk aan de haven. Dit drukt
uit wat we zijn: een kerk die aan de haven ligt. Hierin wordt de verbinding gelegd tussen een
dok (plaats waar schepen liggen om gerepareerd te worden) en de haven. We hopen dat
vele mensen zullen aanmeren aan ons dok, om rust te vinden en hersteld te worden door
Gods aanwezigheid. Op 26 oktober 2021 zijn onze statuten gewijzigd en is onze naam
officieel vastgelegd.
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Wat geloven wij

We zijn een kerk van Jezus Christus in deze tijd, met vormen en woorden die daar bij passen.
Tegelijkertijd staan we op de schouders van vele generaties christenen voor ons.
Ons geloof is niet nieuw.
Ons geloof vind zijn grond in de Bijbel, het Woord van God.
Ons geloof wordt mede gevoed door de kerkgeschiedenis, waarin het geloof ons is
voorgeleefd en doorgegeven.
Ons geloof is boven alles geworteld in Jezus, de Zoon van God. Hij is mens geworden, Hij is
gekruisigd is én Hij is weer opgestaan. Jezus, onze Verlosser en Heer; Hij is het Hoofd van
onze kerk!
Ons geloof krijgt kracht door de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde en wijst naar Jezus.
Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om een heilig en
overwinnend leven te leiden, waarin we vrucht kunnen dragen. Hij deelt gaven uit aan
iedereen zoals Hij dat wil, voor het welzijn van de gemeente en de vervulling van haar taak in
de wereld.
De kern van ons geloof wordt prachtig verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na
Chr.):
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van
God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle
dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de
hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens
geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de
hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen
de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is
en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige,
algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij
verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen
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In onze kerk hebben we eenheid in de belangrijkste geloofszaken zoals hierboven
beschreven, maar vrijheid in al het overige en in wat persoonlijk is.
Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt
in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God
moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. (Romeinen
14: 4,12,22)
Er is één motief dat ons altijd zou moeten leiden en dat is de liefde.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. (1
Korinthe 13:2)
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Wat doen wij

Kerkdiensten
Op zondag komen wij bij elkaar om Gods aanwezigheid in ons leven te vieren, om Hem te
aanbidden en om te leren door middel van Bijbelgetrouw en maatschappelijk relevant
onderwijs. Onze kerkdiensten zijn in principe toegankelijk voor iedereen, of iemand lid is van
onze kerkelijke gemeente of niet maakt hiervoor niet uit. Wel zijn er, zolang als er
maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het Covid19 virus te voorkomen,
beperkingen in de hoeveelheid mensen die toegelaten worden.
Gebed
In onze kerk is een team actief die zich richt op het bidden voor mensen. Dit kan op
verschillende manieren.
• Gebedskaart:
Via een gebedskaart kan er gebed worden gevraagd voor een specifieke nood of
probleem. Deze gebedsvraag wordt vervolgens gedeeld in het team, waarna er door de
teamleden op verschillende momenten wordt gebeden voor oplossingen voor deze
nood. Dit kan anoniem, wanneer de gebedsvrager liever niet wil dat zijn of haar naam
bekend is. De gebedskaart is ook via de website in te vullen.
•

Prayer Point:
Twee-wekelijks is er gelegenheid om persoonlijk voor je te laten bidden door een aantal
teamleden na de samenkomst.
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Huisgroepen / connectgroepen
Iedere twee weken komen de huisgroepen (ook wel connectgroepen genoemd) samen. Dit
zijn kleine groepen gemeenteleden die samen optrekken in het geloof, met elkaar
verbonden zijn en elkaar helpen als het nodig is. In de huisgroepen wordt met en voor elkaar
gebeden, en bemoedigen we elkaar. Ook bespreken we met elkaar bijvoorbeeld een stukje
uit de Bijbel, of een gedeelte van een boek. Verder vieren we met elkaar brood & wijn. Er
zijn huisgroepen in verschillende plaatsen.
Onderwijs
Elk jaar worden er een aantal onderwijsseries gegeven om geloof op te bouwen, te
verdiepen, om je geloof meer tot uitdrukking te laten komen in je dagelijkse leven en om
meer vrijheid te ervaren in je persoonlijk leven.
Onder andere de volgende series kunnen worden gevolgd: ‘Alpha’, ‘The prayer course’,
‘Vrijheid in Christus’ en ‘Groeien in genade’.
Verder worden er waar mogelijk Bijbelstudies gegeven of de mogelijkheid gegeven om in
een kleine groep de Bijbel te bestuderen.
Goede doelen
Er worden door onze kerk verschillende goede doelen gesteund.
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