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In 2015 zijn door de Wijnstokgemeente de volgende activiteiten ondernomen:
Samenkomsten
Een wekelijkse samenkomst op zondagochtend.
Kleine groepen
De kleine groepen, iha OPEN groepen genoemd, hielden afgezien van de zomermaanden (juli tot
augustus) gemiddeld eens per twee weken een groepsavond.
Er is een begin gemaakt met het bij elkaar brengen van een aantal kleine groepen in clusters, die een
zelfstandig mandaat hebben om missionaire activiteiten te ontplooien in een doelgroep of wijk(en) van
Lansingerland.
Gebed
Terugkerende gebed & visie avonden in voorjaar en najaar.
Vanaf mei 2015 begin gemaakt met eerste dagelijkse en later wekelijkse ochtendbidstonden.
Organisatie en faciliteren van drie gezamenlijke Relational Mission ENOUGH gebedsavonden.
Pastoraat
Informeel en op afspraak zijn gesprekken gevoerd met leden door oudsten en groepsleiders.
Mannen
Enkele mannenontmoetingen verspreid over het voor- en najaar.
Begin gemaakt met tweewekelijkse manneninloopochtenden.
Vrouwen
Enkele vrouwen gebedsontmoetingen verspreid over het voor- en najaar
Huwelijk & Gezin
In 2015 geen specifieke activiteiten rond dit thema.
Kinderwerk
Tijdens samenkomsten:
- Wekelijks crèche en kinderclub voor kinderen tm groep 1
- Eens per twee weken kinderclub voor kinderen van groep 2-8
Een kinderwerkersweekend (oktober)
Jeugdwerk
Afgezien van zomermaanden eens per twee weken een jeugdavond.
Deelname aan het Newday festival in Norwich (VK).
Evangelisatie
Presentie met kraam op de moonlight shopping en muzikale omlijsting (december).
Maatschappelijk werk
Wekelijks taalondersteuning voor allochtone vrouwen (voorjaar en najaar)
Conferenties&Trainingen
Organisatie en faciliteren voor Relational Mission van
- de Prayer & Equipping dagen voor oudsten en leiders (maart 2014)
- de maandelijkse LEAD leiderstrainingen
Een interne cursus Bijbellezen voor beginners
Internationale contacten
Er is een meer structurele relatie aangegaan met de Relational Mission kerk in Nis-Servië. Dit heeft
geresulteerd in onderlinge bezoeken vanuit/naar Servië en Nederland.
Er is een auto gefinancierd ten behoeve van apostolisch werk in de Balkan.
Een weekendbezoek van de Relational Mission kerkplant in Lille aan de Wijnstok in Berkel-Rotterdam.
Gemeentestichting
In januari 2015 is er een nieuw begin gemaakt met ‘Kerk in Rotterdam’ in de vorm van tweewekelijkse
ontmoetingen in Ommoord.
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Boekenuitgaven
Het verzorgen en faciliteren van de Nederlandse vertaling van ‘Romeinen’ door Phil Moore.
Teams
Reguliere teamontmoetingen van oudsten, kinderwerk, jeugdwerk, groepsleiders (clusterteams),
kantoorteam, evenementen, muziekgroep, taalondersteuning
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