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Algemene informatie 
De CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda is onderdeel van de ABC Gemeenten 

(Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten in Nederland) en weet zich verbonden met 

het werk van de 'Christian and Missionary Alliance' (CAMA). 

 

Colofon 

 

Eredienst zondag 10:00 uur 

Locatie: Aula CSG 'De Goudse Waarden';  

Kanaalstraat 31 Gouda 

K1ng K!ds voor basisschoolleeftijd, peutergroep en crèche 

Koffiedrinken na afloop  

 

Bankrelatie ABN-AMRO : NL31 ABNA 0507 3440 49  

Postbank : NL61 INGB  0000 1629 49 

Giften    t.n.v. CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda  

o.v.v. : gemeentebijdrage Gouda 

of 

  o.v.v. : Gift fam. De Koning en/of fam. Lima Zutphen 

 

ANBI-status Als CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda zijn we 

aangesloten bij het kerkverband ABC-gemeenten. Via hen 

loopt onze ANBI-status.  

Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn 

en dat u uw giften aan onze gemeente mag aftrekken van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten we enkele 

gegevens publiceren. Deze vindt u op onze website 

www.parousia.nl onder het kopje ANBI-status. 

 

Correspondentie CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda 

Postbus 313 

2800 AH Gouda 

 

Internet www.parousia.nl 

 

E-mail  secretarisgouda@parousia.nl 

 

Laatste wijziging  april 2018 
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Welkom 
U leest dit boekje omdat u onze gemeente heeft bezocht en informatie hebt 

aangevraagd. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wij danken u dan ook heel 

hartelijk voor uw bezoek en interesse aan/in onze gemeente. Namens de raad en de 

gemeente heten wij u van harte welkom in het huisgezin van God en hopen dat u zich na 

dit bezoek spoedig thuis zult voelen in onze gemeente. Onderstaand vindt u alle 

informatie die u nodig heeft. Mocht het zo zijn dat u nog vragen heeft, aarzel niet en 

spreek één van onze raadsleden aan. Wij zijn ervoor u om deze te beantwoorden. 

Namens de raad 

Nel Bakker – diaken secretaris  

 

Het ontstaan van de gemeente 
CAMA 

De CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda werd gestart in november 1990 door 

een 'Goudse' groep van ongeveer 20 volwassenen uit de CAMA Evangelische gemeente 

Parousia Zoetermeer. Zij sloten zich aan bij het landelijk verband van CAMA Gemeenten 

in Nederland (CAMA GEMEENTEN NEDERLAND). Deze groep van gemeenten is aangesloten 

bij het internationale kerk- en zendingsgenootschap 'The Christian and Missionary 

Alliance' (CAMA). Dit werk ontstond aan het einde van de 19e eeuw onder de bezielende 

leiding van A.B. Simpson. Hij was een groot opwekkingsprediker en een representant van 

de zogenoemde 'Second Great Awakening'. Hij had een geweldige visie voor het 

verlorene en stichtte daartoe het zendingsgenootschap van de CAMA met als doel 

wereldevangelisatie. Momenteel werkt de CAMA in ongeveer 66 landen en zending is nog 

altijd haar belangrijkste taak. Meer dan 1200 zendelingen zijn bij de CAMA in dienst en 

tienduizenden plaatselijke gemeenten zijn gesticht en hebben zich in een internationaal 

kerkverband verenigd. Daarbij wordt uitgegaan van de belangrijkste opdracht die de 

Here Jezus aan ons heeft nagelaten, nl. "Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn 

discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" 

(Mattheüs 28:19). Evangelisatie om te komen tot gemeentestichting is nog altijd het 

doel. Het Mission Statement van de CAMA is als volgt: 

 

"Christus leren kennen en Hem verhogen als Redder, Heiligmaker, Geneesheer en 

komende Koning om zo gelovigen te vormen tot discipelen van Hem in op Christus 

gerichte gemeenten, die het Evangelie verkondigen, dichtbij en veraf, in het bijzonder 

aan onbereikte bevolkingsgroepen." 

 

AWF 

De 'Alliance World Fellowship' is het wereldwijde verband van alle vanuit de CAMA 

voortgekomen zelfstandige nationale kerken. Zij geeft ondersteuning, belegt 

internationale conferenties voor bemoediging, contact en uitwisseling.  

Zij adviseert nationale kerken bij de uitvoering van de grote Zendingsopdracht. 
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EMERALD 

De 'Emerald' (European and Middle East Regional Alliance Developement) is een 

onderdeel van de AWF. Zij verenigt alle CAMA zustergemeenten in diverse Europese 

landen en landen uit het Midden Oosten. 

 

ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten) 

De 'CAMA Gemeenten Nederland' zijn onderling verbonden met elkaar in de ABC. Tevens 

maakt van deze groep van gemeenten een aantal vrije Baptistengemeente deel uit. De 

groep van gemeenten wordt bestuurd door het AB (Algemeen Bestuur) 

 

CAMA-zending 

CAMA-zending is de Nederlandse tak van het eerder genoemde internationale 

zendingsgenootschap. CAMA-zending werkt interkerkelijk, maar heeft historisch heel 

nauwe banden met de CAMA gemeenten. De CAMA-zending is ontstaan in 1947.  

Oprichter was de heer Konemann, die als Nederlandse zendeling, samen met zijn vrouw, 

uitgezonden was naar het toenmalige Nederlands Indië. In 1942 werden zij door de 

Japanners geïnterneerd. Na de oorlog konden zij om gezondheidsredenen niet 

terugkeren naar het zendingsveld. Zij baden God of Hij in hun plaats 10 anderen wilde 

zenden. Dit gebed werd verhoord. 

Momenteel zijn er ongeveer 40 Nederlandse zendelingen uitgezonden onder de vlag van 

de CAMA- zending en werken op de verschillende CAMA velden in Afrika, Z.O. Azië en 

Latijns Amerika. De CAMA-zending geeft een maandblad uit: 'de Pionier'. 

 

CAMA gemeente Gouda 

De CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda ontstond, zoals gezegd in november 

1990. In 1992 werd de gemeente een zelfstandig kerkgenootschap en sloot zich aan bij 

de CAMA GEMEENTEN NEDERLAND-groep. In 1995 werd door de gemeente familie 

De Koning uitgezonden naar Bangkok, Thailand, om daar zendingswerk te gaan doen. 

Daarnaast is de gemeente betrokken bij diverse andere zendingsprojecten. In 2006 heeft 

de gemeente Jacco en Suzana Lima Zutphen uitgezonden naar Brazilië. 
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Visie en Missie van de gemeente 
Elke gemeente heeft een visie en missie nodig, een gemeenschappelijk ideaal dat 

nagestreefd wordt. Onze gemeente vormt daarop geen uitzondering. De belangrijkste 

tekst ten aanzien van de visie van de gemeente is ongetwijfeld Mattheüs 28:19, de grote 

Zendingsopdracht. Daarom heeft de gemeente evangelisatie (dichtbij) en zending (ver 

weg) uitgeroepen tot topprioriteit. Deze opdracht willen we in de kracht van de Heer 

uitvoeren door middel van gemeentestichting en gemeenteopbouw. In het boek 

Handelingen der Apostelen zien we hiervan een mooi voorbeeld. Het Evangelie 

verspreidde zich immers van Jeruzalem via Antiochië en Efeze naar Rome tot het 

uiterste der aarde. De visie van de gemeente wordt als volgt omschreven: 

 

Visie: 

Onze visie is een Bijbels functionerende gemeente te zijn, zodat Christus in Zijn volheid 

bekend gemaakt wordt in Gouda en omstreken en in de wereld, tot eer van God. 

Missie: 

Onze missie is samen te werken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde 

volgelingen van Jezus Christus. Dit onder de leus van A tot Z, dat wil zeggen van Atheïst 

tot Zendeling. 

Groepen 'W' 
Waarheden 

• Redder 

• Heiligmaker 

• Geneesheer 

• Komende Koning 

 

(Goudse) Waarden 

• Genade 

• Groei 

• Groepen 

• Gaven 

• Geven 

 

Wat houdt dit alles in? 

 

Waarheden 

Om te beginnen zijn er de waarheden. De gemeente gaat uit van de Bijbel, de gehele 

Heilige Schrift als de enige, goddelijke waarheid. De gemeente is 'evangelisch', dat wil 

zeggen, ze is niet gebonden aan een bepaald leergezag, een bepaalde confessie of 

bepaalde belijdenisgeschriften. Enkel de Schrift zelf is norm voor geloof en leven. 

De belangrijkste waarheden uit de Schrift zijn opgesomd in de geloofsbelijdenis. 

Deze belijdenis geeft een opsomming van de belangrijkste leerstukken van de Bijbel die 

essentieel zijn voor ons geloof. 

Verder draagt onze gemeente de naam 'Parousia'. Dit Griekse woord uit het Nieuwe 

Testament betekent 'aanwezigheid' of 'komst'.  
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Het duidt op de geestelijke aanwezigheid van de Here Jezus Christus en op Zijn spoedige 

zichtbare wederkomst. Met de vier waarheden bedoelen we de vier beschrijvingen van 

Christus als Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning. 

 

De waarheid dat mensen zonder Christus verloren zijn en dat Hij is 

gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. 

 

 

De waarheid van de heiliging, van het apart zetten van ons leven en vol zijn 

van de Heilige Geest. 

 

De waarheid van de zalving met olie tot genezing van gebrokenen naar ziel, 

geest en lichaam. 

 

 

De waarheid van de belofte van Christus: ”Zie, Ik kom spoedig”. Deze 

woorden geven hoop voor onze tijd. 

 

 

Deze waarheden worden in het logo van de CAMA weergegeven. Het logo 

wordt omcirkeld door de wereldbol, symbool van de missie van de CAMA. 

 

(Goudse) Waarden 

Hiermee bedoelen we de waarden die voor het gemeenteleven essentieel zijn. 

GENADE 

Door genade zijn we tot geloof gekomen. We hebben Christus leren kennen en ontvingen 

van Hem 'gratis' het eeuwige leven. Voor een studie over genade verwijzen we naar de 

korte brochure 'genade alleen' op de informatietafel. Genade is echter niet alleen nodig 

voor onze bekering aan het begin van het christenleven, maar genade hebben we ook 

nodig voor onze heiligmaking en voor onze omgang met elkaar. 

 

Wij geloven dat verloren mensen God ter harte gaat en daarom 

moeten zij ook de gemeente ter harte gaan 

(Lukas 5:30-32, Lukas 15, Mattheüs 18:14). 

 

Wij geloven dat onderwijs vanuit de Bijbel een grote kracht is voor 

verandering in ieders leven 

(Romeinen 12:7, 2Timoteüs. 3:16,17 en Jakobus. 1:23-25). 

GROEI 

Geestelijke groei is enkel door genade (2 Petrus 3:18). Geestelijke groei ontstaat door 

de regelmatige omgang met God in gebed en door het lezen van de Bijbel en door het 

bezoeken van samenkomsten en kringen. 

 

Wij geloven dat navolgers van Christus echtheid aan de dag leggen 

en moeten verlangen naar voortdurende groei 

(Efeziërs 4:25, Hebreeën 12:1, Filippenzen 1:6). 
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Wij geloven dat de gemeente in de wereld moet staan en tegelijk 

moet vasthouden aan Bijbelse waarheden, normen en waarden 

(1 Korintiërs 3:19-23). 

GROEPEN 

De groepen (kringen) zijn een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn. In een apart 

seizoensboekje wordt ingegaan op het functioneren van de kringen in de gemeente. 

 

Wij geloven dat relaties gebouwd op respect en waardering elk 

aspect van het gemeenteleven moeten doortrekken. Dit omvat 

bedieningen uitoefenen in teams en het bouwen van relaties 

(1Korintiërs 13, Nehemia 3, Lukas 10:1, Johannes 13:34,35). 

 

Wij geloven dat het proces van 'veranderd leven leiden' het best 

verloopt in de kleine groepen. Dit omvat discipelschap, 

kwetsbaarheid en wederkerige verantwoordelijkheid (Lukas 6: 

12,13 en Handelingen 2:44-47) 

GAVEN 

Met gaven wordt bedoeld de geestelijke gaven en talenten die u van God hebt gekregen. 

In een Gaven en talentencursus kunt u ontdekken wat uw geestelijke gaven en talenten 

zijn en hoe u ze kunt gebruiken tot eer van God. Helaas kunnen wij op dit moment deze 

cursus nog niet aanbieden. Zodra deze cursus weer plaats gaat vinden wordt dit vermeld 

in het seizoensboekje. 

 

Wij geloven dat de gemeente moet functioneren als een eenheid 

van dienende leden die daarbij gebruik maken van hun geestelijke 

gaven. Dit omvat eenheid, verscheidenheid, dienstbaarheid, 

geestesgaven, bediening en roeping (1 Korintiërs 12,14 en 

Romeinen 12, Efeziërs 4). 

 

Wij geloven dat het 'allerbeste' God eert en mensen inspireert. 

Dit omvat evaluatie, kritische beschouwing, intensiteit en 

uitmuntendheid (Kolossenzen 3:17, Spreuken 27:17). 

 

GEVEN 

Met 'geven' wordt bedoeld de totale toewijding van ons leven aan de Heer. Dat geldt ook 

voor bezittingen en gelden. 

 

Wij geloven dat volledige toewijding aan Jezus Christus en Zijn 

zaak normaal is voor iedere gelovige. 

Dit omvat goed rentmeesterschap over tijd, gaven, geld en bezit 

(2 Korintiërs 8:7, Filippenzen 2:1-11, Maleachi 3:10). 
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Opbouw van de gemeente 
Leiding van de gemeente 

De gemeente is het Lichaam van Christus. Christus Zelf is het Hoofd en wij zijn de leden. 

Dat geldt voor de wereldwijde gemeente van Christus, dat geldt ook voor ons als 

plaatselijke gemeente. Geleid door de Heilige Geest mag de gemeente functioneren als 

een levend organisme, in de uitoefening van onze geestelijke gaven en talenten. 

 

De raad 

De raad is eindverantwoordelijk voor alle gemeente-aangelegenheden. De Raad bestaat 

uit oudsten en de predikant-voorganger. De raad legt verantwoording af aan de 

ledenvergadering. (zie verder ook artikel 6 van de Statuten van de gemeente). 

 

Oudsten 

De oudsten en de predikant-voorganger zijn belast met de pastorale en geestelijke 

supervisie. Zij komen regelmatig bij elkaar voor bespreking en gebed. Afzonderlijk 

komen de oudsten die specifiek verantwoordelijk zijn voor het pastoraat bijeen voor 

gebed en taakverdeling. 

 

Bedieningen 

De verschillende bedieningen in de gemeente worden in teamverband door 

gemeenteleden en geregistreerde bezoekers uitgevoerd. De Teams zijn verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van alle gemeenteactiviteiten. Per Team zijn één of meerdere 

personen aanspreekpunt. Deze personen geven leiding aan het gehele team. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het team en vallen onder de verantwoordelijkheid van een 

oudste. De Teams zijn door de raad in het leven geroepen om in een groeiende 

gemeente voldoende tijd voor bestuur en beleidsvorming te behouden, naast de grote 

hoeveelheid uitvoerende werkzaamheden.  

De predikant-voorganger is, namens de Raad, verantwoordelijk voor de algehele 

coördinatie van alle uitvoerende werkzaamheden. 

 

Organisatie 

Daarnaast is de gemeente ook een organisatie. De organisatievorm is vastgelegd in de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Alles wat nodig is voor het organiseren van 

vergaderingen, verkiezingen en procedures is daarin verwoord. U kunt de digitale versie 

van de Statuten en het Huishoudelijk reglement downloaden via onze website.  

Voor het aanvragen van het lidmaatschap kunt u terecht bij de Informatietafel. Wanneer 

u aan de voorwaarden voldoet, wordt u hartelijk uitgenodigd om het lidmaatschap aan 

te vragen. 
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In organogram 1 en 2 ziet u een uitgebreid schema van de organisatiestructuur. 

Organogram (1) 

 

Leiding van de 
gemeente 

Raad van Oudsten 
en Diakenen 

(bestuurs- en beleidszaken) 

Uitvoerende Teams 
(dagelijkse activiteiten) 

Teamleider 
Team medewerkers 

Ledenvergadering 
van de gemeente 

Oudstenbespreking 
(Geestelijke en Pastorale 

Supervisie) 
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Organogram (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoerende 

Teams 
 

Kinderwerk 
Crèche; Peuters; K1ng K!ds: onder- en 

bovenbouw. 

 

Jongerenwerk Follow Me; Solid friends; JES; Solevita; 

 

Groepswerk Kringenteam(s); Coachteam. 

Programma en 

Eredienst 

Eredienstteam; Muziekteams; Geluids- en 

Techniekteam; Multi Mediateam; 

Begroetingsteam. 

 

Facilitair 
Koffieteam; Parkeerteam; Kosterteam; 

Corveegroepen; Toezichtteam; Bakteam. 

 

Ondersteuning 

Secretariaat; Financiële Administratie; 

Bloementeam; Fotobeheer; Fototeam; 

Informatieteam; Mini Magazine; 

Mededelingenblad. 

Onderwijs Onderwijsteam. 

 

Pastoraat en 

Diaconaat 

Pastoraalteam; Diaconaalteam; Gebedsteams; 

Bezoekteam 

Zending Zending- en evangelisatieteam (ZET) 
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Aansluiten bij de gemeente 
In de CAMA Evangelische Gemeente Parousia kan iemand op twee wijzen kenbaar maken 

dat deze gemeente beschouwd wordt als thuisgemeente: geregistreerde bezoeker en 

lidmaatschap. 

 

Registratie vaste bezoeker 

Wil iemand vaste bezoeker worden van de gemeente, dan kunt u dit kenbaar maken 

door een gesprek aan te vragen bij een oudste. U kunt bij de Informatietafel een 

informatie aanvraagformulier invullen met hierop de gevraagde gegevens. Het volledig 

ingevulde formulier levert u in bij de infotafel of bij een van oudsten of diakenen. Er zal 

dan een kennismakingsgesprek volgen. Degene die het bezoek aflegt, maakt kennis met 

u en legt u een aantal voorkomende zaken over de gemeente uit. Deze zaken zijn na te 

lezen in het materiaal uit het digitale informatiepakket. Op deze avond wordt ook het 

relatiebeheerformulier ingevuld en aan u gevraagd een digitale –pasfoto te e-mailen 

naar secretarisgouda@parousia.nl. 

 

Dit formulier wordt gebruikt om u in te schrijven voor de interne administratie; e-

mailadressenboek Gmail t.b.v. informatievoorziening; en in het foto-en adressenboekje. 

Verder wordt uw inschrijving bekend gemaakt:  

✓ via het wekelijkse digitale mededelingenblad; 

✓ wordt u tijdens een eredienst voorgesteld aan de gemeente.  

✓ via het maandelijkse Mini Magazine 

 

Een geregistreerde bezoeker mag de ledenvergaderingen bijwonen maar heeft geen 

stemrecht bij het verkiezen van voorganger(s), oudsten en diakenen. Verder heeft een 

geregistreerde bezoeker de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid dat in 

de gemeente wordt gevoerd. 

 

Lidmaatschap 

De tweede vorm van aansluiten is het lidmaatschap. Het lidmaatschap kan schriftelijk 

worden aangevraagd. Het formulier daarvoor is te krijgen op de Infotafel. Aan het 

lidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

• een lid moet de doop door onderdompeling hebben ondergaan; 

• een lid moet kunnen getuigen van een persoonlijke relatie met de Here Jezus; 

• een lid moet een positieve christelijke levenswandel/getuigenis uitdragen; 

• een lid onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; 

• een lid is tenminste 18 jaar. 

 

Een lid mag de ledenvergaderingen bijwonen en heeft stemrecht bij het verkiezen van 

voorganger(s), oudsten en diakenen. Verder heeft een lid de mogelijkheid om invloed uit 

te oefenen op het beleid dat in de gemeente wordt gevoerd. 

 

Verdere toelichting kunt u vinden in de 'Statuten en het Huishoudelijk Reglement'. 
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Functioneren van de gemeente 
Eredienst 

Steeds op de eerste dag van de week komt de gehele gemeente samen om God te 

ontmoeten in Jezus Christus door de Heilige Geest. De dienst staat onder leiding van het 

oudstenteam. Steeds is een oudste van dienst verantwoordelijk voor het samenzijn. Hij 

opent en sluit de bijeenkomst. Hij is ook verantwoordelijk voor het verzamelen en 

afkondigen van de mededelingen. 

 

Aanbiddingsdienst 

De dienst vervolgt de Aanbiddingsdienst die onder leiding staat van de  

aanbiddingsleider(leidster). De liederen worden gekozen uit de opwekkingsbundel voor 

volwassenen en kinderen, en van andere beschikbare christelijke muziek uitgevers. De 

liederen worden via 2 beamers geprojecteerd. Hebt u een bijdrage voor de zangdienst 

(lied, getuigenis, gedicht of iets dergelijks) dan dient u tijdig contact op te nemen met 

de floormanager (deze stemt de inhoud indien nodig af met de oudste van dienst). De 

floormanager is verantwoordelijk voor het organisatorische deel van de dienst. Wie de 

oudste van dienst is en wie de aanbiddingsdienst leidt, wordt wekelijks bekend gemaakt 

via het mededelingenblad op de website www.parousia.nl. Elke week krijgt u via de 

Gmail van het Mededelingenblad een link toegestuurd, die u rechtstreeks naar het 

Mededelingenblad van de zondag doorlinkt.  

Bij de aanbiddingdienst op zondag ligt het accent op lofprijzing, dankzegging en 

aanbidding. We willen hiermee de grootheid van God benadrukken. In de kringen en op 

de gebedsavond ligt de nadruk op voorbede. 

 

De zang- en aanbiddingdienst worden gevolgd door de prediking. Na het spreken tot God 

volgt het spreken van God in het lezen van de Heilige Schrift en in de verkondiging. 

Daarna wordt de dienst afgesloten. 

 

Wanneer u op zondag de eredienst bezoekt, kunt u uw auto parkeren op het terrein van 

de BAM, langs de van Nederhorststraat en het parkeerterrein van de school aan de 

Kanaalstraat. Fietsen kunt u plaatsen in de fietsenstalling bij het schoolplein. Uw jas 

kunt u kwijt in de garderoberuimte bij de scholiereningang en in de hal. 

 

Er zijn enkele regels met betrekking tot het bezoek van de eredienst: 

• De dienst begint om 10:00 uur; 

Er wordt verwacht dat u op tijd bent; 

• Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens de eredienst zo min mogelijk heen en weer 

te lopen; 

•      De kinderen in de crèche en peuterleeftijd gaan vanaf de start van de dienst naar 

hun eigen bijeenkomst. De kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn het 

eerste deel van de Aanbiddingsdienst in de eredienst. Daarna gaan ze naar hun 

eigen bijeenkomsten (met uitzondering wanneer er een AL (alle leeftijden) dienst 

wordt gehouden).  
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U wordt verzocht uw kinderen tijdig naar de voor hun bestemde groepsruimten te 

brengen indien van toepassing.  (voor informatie: zie infotafel in de hal). 

 

Heilig Avondmaal 

Gemiddeld een keer in de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het wordt bekend 

gemaakt via het Mini Magazine, en zaterdags voor de zondag via het mededelingenblad 

op de website en zondag op de hardcopy.  

In de week vooraf kan ieder zich geestelijk voorbereiden op de viering van het Heilig 

Avondmaal. Het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen die een kind van God is. Dus 

ook voor gasten in de dienst en ook voor jongelui beneden de 18 jaar, wanneer hun 

ouders hierachter kunnen staan. Voor degene die dit willen, is er druivensap beschikbaar 

in plaats van wijn. 

 

Het Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd: 

• brood en wijn worden in de rijen uitgedeeld; 

• u wordt uitgenodigd om naar voren te komen; 

• aan tafel of staande in een kring; 

• in de huiskring; 

• bij zieken aan huis; 

• tijdens de zogenaamde 'Dienst der genezing'. 

 

Gebedsmomenten 

Voor-, tijdens en na de eredienst is er gelegenheid tot bidden. 

 

Voor de dienst: 

Pastoraal spreekuur 

In principe wordt elke zondagmorgen vanaf 08.30 tot 09.45 uur een pastoraal spreekuur 

gehouden voor mensen die even kort hun verhaal kwijt willen, een specifiek gebed nodig 

hebben, bemoedigd willen worden, gezegend willen worden of gebed voor genezing 

willen ontvangen. Het spreekuur wordt gehouden in de EHBO ruimte. Er is daar 

voldoende rust en privacy. Wilt U gebruik maken van dit spreekuur? Meld u dan aan via: 

pastoraalspreekuurgouda@parousia.nl  

 

Inloop gebedsmoment 

Voor aanvang van de dienst is er vanaf 9:00 uur een (inloop) gebedsmoment in het 

restaurant. 

Pastoraat 
Het pastoraat is als volgt georganiseerd: 

 

Bijzondere pastoraat 

De predikant-voorganger is primair verantwoordelijk voor het bijzondere pastoraat. 

Daaronder wordt verstaan pastoraat naar aanleiding van de geboorte, opdragen, doop, 

het Avondmaal, ziekenzalving, handoplegging, stervensbegeleiding, rouwverwerking, 

huwelijk etc.  
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De huiskringleiders zijn verantwoordelijk voor het basispastoraat in de kring. 

Het reguliere huisbezoek wordt door hen verricht. 

 

 

Pastoraal Team 

Het Pastorale Team bestaat uit verschillende onderdelen: 

• Pastoraal Spreekuur 

• Nazorg en  

• Gesprekken 

 

Het team is geformeerd uit een brede samenstelling van gemeenteleden: jong, minder 

jong, man, vrouw, professionele hulpverlener, ervaringsdeskundigen etc. Een ding 

hebben de teamleden allemaal gemeenschappelijk: hun geloof in God als basis om voor 

andere mensen klaar te staan en hen te helpen waar nodig.  

 

Wat ook belangrijk is om te melden, is dat alle teamleden t.o.v. de Raad een 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Dit betekent dat alles wat je met ons 

deelt niet zal worden gedeeld met anderen. Ook wordt er geen verslag gedaan van de 

gesprekken aan de oudsten. Het Pastorale Team valt onder de verantwoordelijke oudste. 

Onderstaand een korte beschrijving van deze onderdelen:  

 

Pastoraal Spreekuur 

Het pastoraal spreekuur wordt elke zondag voor de dienst gehouden in de EHBO-ruimte 

in de school. Voorafgaand aan het spreekuur kun je mailen naar 

pastoraalspreekuurgouda@parousia.nl, om te laten weten dat je graag langs wilt komen. 

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, 

gebed, heling en genezing.  

 

Nazorg 

Alle medewerkers, die beschikbaar zijn, om na afloop van de dienst voor je te bidden, 

zijn herkenbaar aan het blauwe keykoard met badge. De medewerkers gaan net als 

iedereen gewoon koffie drinken en bijkletsen met de gemeenteleden, maar mocht je 

behoefte hebben aan gebed of gesprek, aarzel niet, maar schiet ze dan even aan! Er kan 

dan een rustig plekje gezocht worden om even te praten en met elkaar te bidden.  

 

Gesprekken 

Merk je dat je behoefte hebt, naast het spreekuur op zondag en nazorg na de dienst, 

aan diepere gesprekken of aan meer ondersteuning, aarzel dan niet en neem contact op 

met de daarvoor aangestelde oudste van het pastorale team.  

Hij zorgt er dan voor dat je gekoppeld wordt aan een teamlid die de gave en/of het 

talent heeft om jou te helpen in de situatie waarin je zit. Dit kan via het volgende e-

mailadres: pastoraatgouda@parousia.nl. 

 

Ieder pastoraal teamlid heeft verschillende ervaringen, gaven en talenten. Blijf niet te 

lang rondlopen met allerlei vragen of moeite, maar zoek hulp en geestelijke steun.  
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Het pastorale team helpt je graag verder zodat je op allerlei terreinen in je leven verder 

kunt groeien in genade en liefde van God.  

 

Mochten hier nog vragen over zijn, spreek dan gerust een van de teamleden van het 

pastorale team aan. Het algemene aanspreekpunt voor het pastorale team is de 

daarvoor aangestelde oudste.  

Je kunt hem bereiken door een e-mail te sturen naar: pastoraatgouda@parousia.nl 

 

Verder is het pastoraal team belast met de begeleiding van mensen (zieken, mensen met 

geestelijke vragen en/of psychische noden). 

Vaak wordt begeleiding gegeven naast meer professionele hulpverlening 

(verslavingszorg, psycholoog, psychiater, verpleging, Riagg, Gliagg). 

Diaconaat 
Het Diaconale Team 

Het Diaconale team is verantwoordelijk voor de maatschappelijke en/of financiële 

ondersteuning bij hulpvragen. Dus heeft u een vraag op praktisch of financieel gebied? 

Mail dan naar diaconiegouda@parousia.nl. 

 

In 2014 is het Diaconale Team gestart met het project 'The Church Has Left The 

Building'. Daarin geeft het team hun geloof handen en voeten, door zich praktisch in te 

zetten voor hun naasten in Gouda. Dit doet het team in samenwerking met Stichting 

Present. Eens in de twee maanden gaat het team met een groep vrijwilligers uit de 

gemeente naar verschillende locaties van het Leger des Heils en Gemiva SVG. Zij doen 

daar mee aan sociale projecten als lunchen met elkaar, spelletjes doen, en er ook 

simpelweg gewoon een luisterend oor te zijn voor de mensen daar. 

 

Bezoekteam 

Verder is er een bezoekteam in het leven geroepen en dit team wil graag hun broeders 

en zusters in de gemeente gaan bezoeken.  

De bezoekjes mogen een speciale aanleiding hebben, zoals zieken, ouderen en 

hulpbehoevende gemeenteleden, kraambezoeken maar dat hoeft niet. 

Elk bezoekje is een onderdeel van hoe we met elkaar gemeente mogen zijn. Heeft u 

behoefte aan een bezoek of kent u iemand die graag een bezoekje wil hebben, stuur dan 

een mailtje naar bezoekteamgouda@parousia.nl of spreek een van de mensen van dit 

Team even aan.  

Zending en Evangelisatie (ZET) 
Het Zendings- en Evangelisatieteam (ZET) houdt zich bezig met het stimuleren van het 

zendings- en evangelisatiebewustzijn binnen de gemeente. Zij onderhoudt, namens de 

gemeente de contacten met de zendelingen die door ons zijn uitgezonden. Dit zijn Dick 

en Johanna de Koning die voor de CAMA zending werken in Bangkok (Thailand) en Jacco 

en Suzana Lima Zutphen die betrokken zijn bij de Bijbelschool in Cuiabá (Brazilië) en via 

een onderdeel van Jeugd met een Opdracht werken in de HipHop scene.  
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Daarnaast zijn er een aantal zendingsprojecten waarmee wij als gemeente ons sterk 

verbonden voelen: 

 

Familie van Dorp  Gem. Stichtend werk in Brakel, België;  

Jan en Eva Kameraad Land in Azië; 

Familie Wassens  Gem. Stichtend werk in Eigenbilzen, België. 

Onderwijs 
Seminars of studie 

Elk jaar worden er diverse seminars en studies aangeboden over uiteenlopende 

onderwerpen. In het seizoensboekje wordt aangegeven welke studies waar en wanneer 

gehouden worden. Daarbij valt te denken aan Bijbelstudies romdom een onderwerp of 

een Bijbelboek. Zo is er dit seizoen bijv. een Bijbelstudie van zeven  avonden over de 

Brief aan de Efeziërs.  

 

Doop 

Een aantal keren per jaar wordt er een doopdienst georganiseerd. Daaraan voorafgaand 

wordt er dooponderricht gegeven. In dit dooponderricht zullen we de belangrijkste 

Bijbelgedeelten die over de waterdoop gaan behandelen. Iedereen is uitgenodigd om dit 

dooponderricht bij te wonen, ook als iemand nog niet zeker weet of hij/zij gedoopt wil 

worden. Daarnaast zullen op dit dooponderricht alle doopkandidaten getuigenis van hun 

geloof geven en worden de praktische zaken bij een doopdienst door te spreken. 

Opgave voor de doop en/of het dooponderricht kan bij onze voorganger, Johan Selier. 

 

Huwelijk 

Een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt in Parousia Gouda ingezegend door 

onze voorganger, Johan Selier. Wanneer een man en vrouw besluiten te gaan trouwen en 

Gods zegen over hun huwelijk willen vragen, kunnen zij zich bij hem aanmelden. Deze 

zal dan in eerste instantie twee afspraken maken. Tijdens de eerste afspraak zal er 

gesproken worden over hoe men elkaar heeft leren kennen, waar vragen liggen en ook 

met elkaar kijken wat de Bijbel zegt over het huwelijk en de verhouding tussen en 

verantwoordlijkheden van de man en de vrouw. 

 

Bij de tweede afspraak zal hier verder op worden doorgegaan en zal er ook worden 

gesproken over de inhoud van de dienst. 

 

Bijzondere diensten 
Allereerst zijn er de diensten rond het kerkelijk jaar: de adventszondagen, de 

Kerstvieringen, de Stille week -met daarin de Goede Vrijdag, het Paasfeest-, Hemelvaart 

en het Pinksterfeest. 

 

Themadiensten 
Daarnaast zijn er themadiensten: heiligingssamenkomsten, genezingsdiensten en 

maranatha samenkomsten. Dit alles in het teken van het logo van de CAMA.  
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Ook speciale diensten zoals zendingsdiensten, Israëldiensten, AL-diensten (Alle 

Leeftijden diensten), jeugddiensten en andere diensten staan regelmatig op het 

programma. 

 

In het Mini Magazine en op het Mededelingenblad wordt steeds bekend gemaakt om wat 

voor soort dienst het gaat. Regelmatig zijn er ook kinderopdrachtdiensten.  

Baby's, maar ook oudere kinderen kunnen in de gemeente van Christus opgedragen en 

voorgesteld worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de één van de oudsten. 

 

Eredienstteam 
In onze gemeente is het oudstenteam verantwoordelijk voor de samenkomsten. Om hen 

hierin te ondersteunen is er een Eredienstteam. In dit team zit de voorganger met een 

vertegenwoordiging van kosters, Muziekteam, Multimediateam en Al-diensten. 

 

Gemeentekringen 
De CAMA Evangelische Gemeente Parousia is een gemeente van kringen. De kringen zijn 

een essentieel onderdeel van het gemeenteleven. De kring is de ontmoetingsplaats om 

een groep van ongeveer 5-15 mensen goed te leren kennen. Van elke bezoeker wordt 

verwacht dat hij of zij zich aansluit bij een kring. 

De kring heeft vijf basis kenmerken die opgehangen zijn aan vijf kernwoorden: leren, 

dienen, getuigen, liefhebben en aanbidden. 

• LEREN: we leren door het lezen van de Bijbel wat het betekent om een discipel van 

Jezus te zijn. 

• DIENEN: door het dienen van elkaar brengen we het geloof in praktijk. 

• GETUIGEN: Jezus geeft ons de opdracht om in woord en daad in de maatschappij te 

laten zien dat we christen zijn. 

• LIEFHEBBEN: in de kring is er aandacht voor elkaar. Voor noden is er steun en gebed. 

• AANBIDDEN: Gods liefde bindt de gemeente en ook de kring samen.  

God willen we aanbidden door ons hele leven heen. 

 

Voor een overzicht van het kringenwerk en de verschillende soorten groepen wordt 

verwezen naar het seizoensboekje. Het seizoensboekje wordt elk jaar uitgegeven en 

indien nodig wordt het boekje gedurende het jaar bijgewerkt. U kunt het boekje 

downloaden op onze website: http://parousia.nl/intranet/downloads-openbaar/ 

 

Alle kringen komen meestal om de veertien dagen samen. Het kringenwerk wordt 

gecoördineerd door de kringleider/aanspreekpunt.  

De begeleiding, toerusting en ondersteuning van de kringleider/aanspreekpunt is 

gedelegeerd aan de kring coördinator en een kringcoach die de kringen en kringleiders 

begeleiden. 
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Algemene Leden Vergadering en Gemeente Brede Avond 
Een aantal keren per jaar worden de leden en geregistreerde bezoekers uitgenodigd tot 

het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering en/of een Gemeente Brede Avond of 

een combinatie hiervan. Genoemde combinatie is ontstaan uit een behoefte om de 

geregistreerde bezoeker, die geen stemrecht heeft, te betrekken bij het reilen en zeilen 

van de gemeente. De uitnodiging tot het bijwonen van de ALV/GBA wordt via het 

Mededelingenblad bekend gemaakt en via het versturen door de secretaris van de 

uitnodiging, agenda en andere vergaderstukken via de Gmail en/of post.  

Dit alles ± 2 weken voor de vergaderdatum. De procedure van de ALV v.w.b. stemmen 

en stemrecht staan beschreven in het boekje Statuten en Huishoudelijk Reglement van 

de gemeente.  
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K1ng K!ds het kinderwerk in de gemeente! 
K1ng K!ds is er voor vier leeftijdsgroepen: 

• Crèche van 0 tot 2½ jaar in het lokaal naast de Informatiestand; 

• Peuters van 2½ t/m 4 jaar in het lokaal naast de crèche;  

Dit gaat in overleg met de crèche leiding en krijgen altijd een uitnodiging van de  

peuterleiding hiervoor. 

 Peuters kunnen naar de basisschool K1ngK!ds als ze 4 zijn en op twee momenten: 

na de Kerst en na de zomervakantie. Er zijn uitzonderingen maar dit gaat altijd in 

overleg met de leiding. 

• Onderbouw van 4 jaar tot en met groep 3 van de basisschool in de linker gymzaal; 

• Bovenbouw vanaf groep 4 tot en met groep 7 van de basisschool in de rechter 

gymzaal. 

 

Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs vallen onder het 

Jongerenwerk (zie hierna). De wisselingen worden door de team leiders van de 

verschillende groepen gecoördineerd.  

 

Het K1ng K!ds programma  

Het K1ng K!ds programma wordt tijdens de eredienst aangeboden. Ongeveer één keer 

per maand is er een AL-dienst (voor Alle Leeftijden). Via het (digitale) 

mededelingenblad en Mini Magazine worden ouders op de hoogte gebracht wanneer er 

een AL-dienst is en dus géén K1ng K!ds voor onder- en bovenbouw.  

Er is een apart team actief dat de AL-diensten een kindvriendelijk tintje probeert te 

geven. De crèche en de peutergroep van K1ng K!ds zijn er wel elke week en ook tijdens 

de hele dienst, het hele jaar door (geen vakantiestop). 

 

Bij de teamleiders van elk onderdeel van de K1ng K!ds-organisatie kunt u terecht voor 

specifieke vragen over het kinderwerk voor uw kind(eren). 

 

We willen met de kinderen een eredienst beleven op kinderniveau. Aangepast aan hun 

manier van doen en denken zijn we bij elkaar om God te eren, meer van Hem te leren, 

samen te bidden, maar zeker ook samen te spelen en aan vriendschappen te bouwen. 

 

Voor het hele kinderwerk is een missie en een visie omschreven: 

Missie:  Gezinnen steunen om een geestelijk fundament in het leven van hun 

 kinderen te bouwen, zodat elk kind een relatie met Jezus Christus kan 

 opbouwen en wel op Gods tijd. 

Visie:  Een levende gemeenschap zijn van gelovigen, die kinderen leert en 

  voorleeft wat het betekent een volgeling van Jezus Christus te zijn. 

 

K1ng K!ds crèche: (0- 2½ jaar) 

De crèche opent haar deuren 9:45 uur tot ongeveer 11.30 uur. De kleintjes kunnen dus 

ruim voor aanvang van de eerste dienst gebracht worden en direct na afloop van de 

dienst weer worden opgehaald.  
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Voor de kleintjes (0- 2 ½ jaar) is de crèche de eerste kennismaking met de gemeente. 

We willen voor hen een speciale plek maken in de gemeente en dit willen we zo goed 

mogelijk doen! 

Elke zondagmorgen zijn er medewerkers, die zich inzetten om voor de kleintjes te 

zorgen, zodat de ouders met volle aandacht de eredienst kunnen bijwonen. Op die 

manier kunt u van harte en met aandacht bouwen aan uw relatie met Jezus Christus. 

De crèche-medewerkers halen, indien een kind ontroostbaar is, de ouders uit de grote 

zaal. 

 

K1ng K!ds peuters: (2 ½ jaar - 4 jaar) 

Vanaf 9:45 uur worden de peuters door de leiding welkom geheten.(N.B.: Graag een 

tasje meegeven aan uw kind met verschoning en evt. eigen drinken als uw kind nog niet 

uit een gewone beker kan drinken.) 

We hangen dagritmekaarten op zodat de peuters kunnen zien welke activiteiten we gaan 

doen. Eerst wordt er lekker gespeeld aan de tafel en op de vloerkleden. We zingen met 

elkaar in een kring eenvoudige Bijbelliedjes op peuterniveau. We bidden samen en ook 

mogen de peuters vertellen wat ze hebben beleefd met Sam de vertelbeer op schoot. 

Een Bijbelverhaal wordt verteld en we maken meestal ook een werkstukje n.a.v. het 

Bijbelverhaal. We werken uit IBB boekjes en de kinderwerk methode van Timotheüs.  

We drinken met elkaar limonade en de kinderen krijgen ook een koekje. 

Aan het eind van de morgen spelen we in of buiten het lokaal in de hal kringspelletjes of 

balspelletjes. 

Als een peuter 4 wordt krijgt hij of zij een uitnodiging voor de basisschool K1ngK!ds. Er 

zijn twee overgangsmomenten ; na de zomervakantie, en na de kerstvakantie. Mocht u 

vragen en/of opmerkingen hebben kunt u altijd bij een van de leidinggevenden terecht. 

 

K1ng K!ds basisschool: (groep 1 t/m groep 7) 

Ben je 4 jaar geworden, dan kan je naar K1ngK!ds basisschool. Er zijn een tweetal 

momenten per jaar (na de zomervakantie, en na de kerstvakantie) dat er een groepje 

peuters de overstap maakt naar K1ng K!ds basisschool. Dit gebeurt in overleg met de 

peuterleiding.  

Bij de K1ngK!ds basisschool zijn de kinderen ingedeeld in vaste groepjes: gewoon in de 

groep waar je ook in zit op school. Alle groepjes hebben een eigen kleur naamsticker en 

de kinderen hebben elkaar dus snel gevonden.  

 

De 'grote K1ng K!ds' begint nadat de kinderen een seintje hebben gekregen tijdens de 

eredienst. We lopen met elkaar naar de gymzalen en beginnen met een inloop: gewoon 

lekker samen spelen. 

  

Na de inloop luisteren we in de 'grote groep' naar het Bijbelverhaal.  

Groep 1 t/m 3 bij elkaar en groep 4 t/m 7 bij elkaar.  

Vanuit de grote groep verdelen we ons in (vaste) kleine groepjes. 

In de kleine groep is er ruimte om met elkaar het wel en wee van de afgelopen week te 

bespreken en met en voor elkaar te bidden. We praten over het Bijbelverhaal en wat dat 

voor ons betekent. In het kleine groepje is ook tijd voor een verwerking.  
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Voor het kinderwerk hebben we een aantal waarden op een rijtje gezet, die we met de 

kinderen belangrijk vinden. Een deel van die waarden komen ook tot uiting in de manier 

waarop we K1ng K!ds schrijven. Onze Koning, Jezus Christus, stellen we op de eerste 

plaats in ons leven en in ons kinderwerk en daarom schrijven K1ng. De kinderen zijn erg 

belangrijk, alles wat we doen in het kinderwerk willen we laten aansluiten bij hun 

ontwikkeling en hun belevingswereld. Vandaar het uitroepteken in K!ds. 

 

Ons kinderwerk is: 
* bijbelgetrouw, en stelt Christus centraal. Christus is het hoofd van de gemeente, 

en dus ook van het kinderwerk. 

* kindvriendelijk. Kinderen moeten meteen bij binnenkomst zien en merken, dat 

het kinderwerk er voor hen is. 

* veilig. Zowel fysiek als geestelijk willen we de kinderen een veilige plek bieden. 

Die eis stellen we  aan onze materialen, onze middelen, maar ook aan onze 

medewerkers. 

* relevant. Wat we doen en wat we zeggen moet betekenis hebben voor ons leven 

nu. Ook hierbij geldt, dat de kinderen ervaren dat Gods Woord wel degelijk  

'een lamp voor onze voet is'. 

* creatief. De manier waarop we vertellen, maar ook de manier waarop we met de 

kinderen aan de slag gaan met een verwerking willen we creatief en uitdagend 

laten zijn. Creatief in de letterlijke zin van het woord: scheppend! 

* persoonlijk. We werken met kleine groepjes (8 à 10 kinderen per groepje) waar 

ieder kind gekend kan worden, en ze ook elkaar leren kennen. Per groepje zijn er 

vaste groepjesleiders, die ook persoonlijk met de kinderen willen omgaan. 

Aandacht voor elkaar en voor wat we allemaal meemaken, maakt dat er relaties 

ontstaan en de kinderen met elkaar bevriend raken. Voor de leiding geldt de 

opdracht: Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde. 

(Spreuken 27: 23 NBV) 

* plezierig. Het kinderwerk is niet saai, niet suf en duf, niet langdradig. Het is een 

feest om er te zijn, een feest wat je niet wilt missen. Het is voor de kinderen het 

beste uur van de week! 

 

Er zijn een groot aantal K1ng K!ds medewerkers in leeftijd variërend van 12 tot over de 

65 jaar. Die zijn hard nodig om – zonder zelf te vaak de eredienst te missen – onze kids 

de leukste uurtjes van de week te bezorgen. Als K1ng K!ds medewerkers streven we er 

met z’n allen naar, kinderen van 0 tot 11 jaar iets van het geloof mee te geven voor het 

leven, maar hen ook te laten zien hoe je christen in de praktijk bent door onze manier 

van omgaan met elkaar. 
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Jongerenwerk in de gemeente 
Parousia Gouda vindt het belangrijk dat onze jongeren over Jezus horen en Hem willen 

navolgen in een leven van volle overgave aan God. De Heilige Geest is ons gegeven op 

aarde nadat Jezus was opgevaren naar de hemel. De Heilige Geest is de Goddelijke 

kracht die, als we een kind van God zijn, in ons is en om ons heen is. De heilige Geest 

wil ons elke dag, elke seconde leiden in waarheid, in kracht, in genezende kracht, in 

inzichten, in het verstaan van Zijn stem. Dit onderwijs moet worden gegeven. 

 

Tegelijkertijd is het goed je dagelijkse verantwoordelijkheid op je te nemen met 

verstand en nuchterheid. Ga op weg hierin en Hij zal je leiden. De balans hierin is erg 

belangrijk. Onze jongeren mogen leren zo in balans te komen zodat ze een gezonde 

basis/mix krijgen van waaruit ze mogen en kunnen leven. 

 

Het moet wel zo zijn dat God en Zijn Geest boven alles staat, dat is die overgave die 

nodig is om in je bestemming te komen. 

In alles is het doel dat je in je bestemming mag komen waar God je bedoeld heeft en te 

weten wie je bent in Christus. 

 

Leren geloven en Dienen 

Parousia Gouda vindt het belangrijk dat onze jongeren goed onderwijs krijgen en thuis 

zijn in de bijbel. De bijbel moet altijd de basis zijn. Van hieruit willen we werken met 

andere materialen/bronnen. 

 

Communicatie van en naar elkaar is ook erg belangrijk. Openheid en eerlijkheid, 

transparant durven zijn naar elkaar, kwetsbaar opstellen. Hierin is het erg belangrijk dat 

je jezelf bent. God heeft iedereen als een parel gemaakt die naar velerlei kanten mag 

schitteren. Dit willen we de jongeren leren. 

Natuurlijk speelt u als ouder hierin ook een belangrijke rol. Parousia is maar 2 uur per 

week, dan houden we nog ruim 160 uur over in een week. 

In liefde zullen we met elkaar de jongeren sturen en ze plicht en trouw bijbrengen met 

als doel dat ze langzaam in gaan zien wat hun bestemming is en dit ook gaan uitleven in 

een leven van overwinning en overgave! 

 

Ontspannen 

Naast al deze belangrijke zaken is het goed regelmatig te ontspannen en lol te hebben 

met elkaar. Heerlijk met je club gaan strandwandelen/zwemmen/BBQ en  wat al niet 

meer. Elkaar leren kennen gaat sneller als je “dingen” met elkaar doet. 

 

Parousia Gouda vindt het belangrijk dat naast het jongerenwerk tijdens de eredienst de 

jongeren ook gestimuleerd worden om mee te doen aan andere activiteiten. Dit ook 

omdat geloven niet alleen op zondag plaatsvindt. 

 

Hiervoor zijn er diverse activiteiten die door de Parousia worden georganiseerd of 

ondersteund met focus op jongerenwerk. 
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Denk hierbij aan het Impact Event voor tieners vanaf 14 jaar, of de Goudse 

PraiseAvonden die ook bedoeld zijn voor onze jongeren. 

Niet omdat het moet maar omdat het mag! 

 

Uiteindelijk is het verlangen van de Parousia Gouda dat Gods Geest gaat werken in de 

harten van onze jongeren zodat zij zelf van binnenuit het uit gaan leven. 

 

De meest zichtbare veranderingen zijn: 

• Follow Me van groep 8 t/m 2e klas i.p.v. groep 8 t/m 1e klas. 

Gesplitst in 2 fysieke groepen, onder dezelfde naam Follow Me; 

• Solid Friends zal tweewekelijks een meeting hebben tijdens de dienst i.p.v.  

1x per maand. 

• JES 

 

Follow Me 1 en 2 (Groep 8 t/m 2e klas Voortgezet Onderwijs) 

Follow Me 1 is bedoeld voor groep 8 van de basisschool;   

Follow Me 2 is bedoeld voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.  

Een paar keer per jaar zullen we de 2 groepen samenvoegen als dit programma 

technisch voordelen heeft. 

 

Doel van Follow Me 

De bijbel leren ontdekken en beter begrijpen. Leren wie je mag zijn in Christus. 

Ongeveer 20x per jaar tijdens de preek hebben we een meeting op zondag. 

Ongeveer 5x per jaar organiseren we een groepsactiviteit op een ander moment dan 

tijdens de dienst. Tijdens deze uitjes zullen beide groepen (Follow Me 1 & 2) 

gezamenlijk optrekken en deze worden per keer los ingepland. 

 

Solid Friends (klas 3 t/m 17+ jaar) 

De groep Solid Friends is een groep met een grote leeftijdsspreiding. Dit zorgt voor 

meetings waarbij de jongeren met elkaar de bijbel kunnen openen en gaan verkennen. 

 

Doel van Solid Friends 

De bijbel te leren kennen, om bewust te worden van het eigen geloof en hier vanuit te 

gaan leven. Een start maken het geloof handen en voeten te geven. 

 

Ongeveer 20x per jaar tijdens de preek hebben we een meeting op zondag. 

Ongeveer 5x per jaar zullen we een groepsactiviteit hebben op de zaterdagavond en 

vinden in huiselijke kring plaats. Hierbij ligt de focus op het elkaar beter leren kennen 

door met elkaar iets leuks te doen. De data voor deze avonden zijn reeds ingepland. 

 

Overige 

Naast de bovenstaande meetings zijn er meer activiteiten mogelijk. Hierbij is het idee 

dat deze geheel vrijwillig zijn en los staan van de bovenstaande groepen, het zou mooi 

zijn elkaar ook hier te kunnen ontmoeten.  
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Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Maandelijkse PraiseAvonden in Gouda 

• Impact Event 

• Opwekkingsconferentie 

• EO-jongerendag 

 

Wij kijken er erg naar uit om de tieners weer te ontmoeten en samen met hen een 

fantastisch jaar te maken.  

 

Het rooster van de Solid Friends; Follow Me en JES bijeenkomsten, kunt u vinden in het 

Seizoensboekje. 
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Uitvoerende diensten 
 

Financiën 

De financiën worden uitgevoerd door de penningmeester. De penningmeester wordt 

daarbij geassisteerd door boekhoudkundige ondersteuning. De werkzaamheden van de 

penningmeester bestaan uit: 

• het beheer van de financiën en financiële administratie;  

• het verzorgen van periodieke verslaglegging;  

• het opstellen van de begroting en de jaarrekening.  

 

De Ledenvergadering heeft een financiële controlecommissie in het leven geroepen met 

als taak de boeken van de gemeente te controleren en jaarlijks verslag van haar 

bevindingen aan haar uit te brengen. De inkomsten worden bijeengebracht door de 

gemeenteleden en bezoekers in collecten en in vaste vrijwillige bijdragen. 

Als beleid hanteert de gemeente de Bijbelse richtlijnen te weten het geven van tienden 

op basis van dankbaarheid en vrijwilligheid. Tenminste 10% van alle inkomsten van de 

gemeente wordt afgezonderd voor zendingswerk.  

 

Secretariaat - administratie 

Het secretariaat houdt zich bezig met de informatievoorziening binnen en buiten de 

gemeente. Het valt uiteen in diverse onderdelen en valt onder de verantwoording van de 

diaken-secretaris. Op dit moment geeft de secretaris ondersteuning aan de organisatie 

van de gemeente d.m.v.: 

• Adresbeheer; 

• In- en uitschrijven geregistreerde bezoekers en leden; 

• Uitnodigen van sprekers; 

• Het bijhouden van diverse roosters en andere secretariële ondersteuning; 

• Het Mini Magazine verschijnt maandelijks als pdf bestand via de Gmail van het 

mededelingenblad;  

• Het Mededelingenblad wordt wekelijks via een link verstuurd en gepubliceerd via de 

website van de gemeente. Daarnaast ligt er een hard copy klaar (voornamelijk voor 

de gasten) voorafgaand aan de dienst;  

• Het Fototeam, legt belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente vast. Via de 

website kunt u de foto's bekijken. Tevens maakt het team 1x per 2 jaar de foto’s 

voor het adressen-fotoboek; 

• Het Informatieteam, verzorgt de informatievoorziening in de gemeente via de 

Infotafel. 

 

Verder kunt u veel informatie over de gemeente en haar activiteiten vinden via de 

website www.parousia.nl.  
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Facilitaire zaken 

Het Facilitaireteam verzorgt alle facilitaire zaken rondom de erediensten in de aula van 

de CSG 'De Goudse Waarden'. 

Het team bestaat uit: 

1. Coördinator kosters; 

2. Koster van dienst; 

3. Corveegroepen; 

4. Toezichtteam; 

5. Cateringteam; 

6. Bakteam. 

 

Coördinator kosters 

De coördinator kosters stelt elk jaar de corveegroepen samen, maakt het rooster voor de 

groepen voor het corvee op vrijdag en zondag. De coördinator is de spin in het web 

tussen de koster van dienst en de corveegroepen en is contactpersoon voor het huren 

van de ruimten van de school. 

 

Koster van dienst 

De koster van dienst coördineert i.s.m. de corveegroep van dienst, het inrichten van de 

zaal op vrijdag en het terugbrengen van de zaal en ruimten in de schoolopstelling op 

zondag.  

 

Corveegroepen 

Alle leden en geregistreerde bezoekers vanaf 16 jaar worden door de coördinator 

ingedeeld in een corveegroep. Elke groep heeft een groepsleider die verantwoordelijk is 

voor de informatie naar de groepsleden. Het rooster en de groepsindeling krijgt u van de 

coördinator kosters, via de e-mail toegezonden, zodat u precies weet wanneer u aan de 

beurt bent. Er zijn op dit moment 10 corveegroepen bestaande uit ± 18 leden die op 

vrijdagavond (uitzonderingen daargelaten) o.l.v. de koster van dienst, de zaal inricht 

voor de eredienst en de K!ng K!ds lokalen op zondag. Na afloop van de eredienst brengt 

de decorveegroep van dienst de gebruikte ruimten weer terug in de schoolopstelling . 

Wanneer u om wat voor reden dan ook geen deel uit wil/kunt maken van een corvee 

groep, dan wordt u vriendelijk verzocht dit met redenen omkleed, kenbaar te maken bij 

een van de oudsten. 

 

Toezichtteam 

Dit team houdt toezicht op de orde tijdens en na afloop van de erediensten. 

 

Cateringteam 

Dit team verzorgt de koffie en thee na afloop van dienst en bij andere activiteiten. 

 

Bakteam 

Dit team bakt ze regelmatig bruin voor het goede doel. Na afloop van de eredienst staat 

dit team plusminus 1x per 4 weken met eigen gemaakte taart en/of cake. De opbrengst 

is dan gedurende 1 jaar voor een goed doel. Het team bepaalt zelf het doel.  
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Parousia Informatie 
Hard copy: 

Ook Parousia kan niet zonder informatie materiaal. In het recente verleden ging dit nog 

via hardcopy, maar dat gebeurt tegenwoordig in de meeste gevallen via de digitale 

snelweg. Echter er is nog genoeg papieren informatie te verkrijgen bij de Infotafel, te 

weten: 

1. Mini Magazine (verschijnt maandelijks); 

2. Mededelingenblad voor gasten op zondag (verschijnt wekelijks);  

3. Informatiefolder CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda; 

4. K1ng K!ds Folder; 

5. Informatie aanvraagformulier; 

6. Parousia declaratieformulier; 

7. Folder CAMA Parousia Gemeenten Nederland; 

8. Folder CAMA Zending; 

9. Pionier, maandblad CAMA Zending of het blad Pionier; 

10. CAMAgazine, kwartaalblad CAMA Gemeenten; 

11. CAMA informatie; 

12. Diverse aankondigingen van activiteiten en nieuwsbrieven anders dan Parousia 

Gouda. 

 

Digitaal 

Onderstaand de digitale informatievoorziening via een link op de website 

a. Het mededelingenblad (verschijnt wekelijks); 

b. Informatieboekje; 

c. Statuten en Huishoudelijke reglement; 

d. Seizoensboekje; 

e. Foto-en Adressenboekje;  

f. Het Mini Magazine in pdf bestand (verschijnt maandelijks), wordt verspreid via de 

Gmail van het mededelingenblad.  

 

Seizoensboekje 

Van al deze activiteiten is een boekje samengesteld met alle informatie over de kringen, 

Kinder- en jongerenwerk, studies en de wijze van opgeven. Het seizoensboekje is aan 

het begin van het seizoen via een link (zonder het gebruik van een wachtwoord) naar de 

website digitaal beschikbaar en wordt zo nodig gedurende het jaar geactualiseerd 

Dit boekje is beschikbaar voor iedereen. 

 

Foto- en adressenboekje 

Alleen leden en geregistreerde bezoekers hebben toegang tot het digitale foto- en 

adressenboekje. Dit boekje staat op onze website http://parousia.nl/intranet/voor-

leden-en-vaste-bezoekers/ vergrendeld met een wachtwoord. Om in te loggen kunt u 

het wachtwoord aanvragen bij secretarisgouda@parousia.nl. Ook dit boekje wordt 

gedurende het jaar geactualiseerd. 

http://parousia.nl/intranet/voor-leden-en-vaste-bezoekers/
http://parousia.nl/intranet/voor-leden-en-vaste-bezoekers/
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Op verzoek:  

Op verzoek kunt u bij de Informatietafel aanvragen: 

a. Jaarverslag secretaris; 

b. Begroting; 

c. Jaarrekening penningmeester. 

 

Link naar Parousia brochures 

Voor leden en geregistreerde bezoekers: 

Foto-en adressenboekje (versleuteld met een wachtwoord) 

Seizoensboekje 

Statuten + Huishoudelijk Reglement 

Informatieboekje 

Foto’s van Parousia evenementen 

http://parousia.nl/intranet/voor-leden-en-vaste-bezoekers/ 

 

Link naar Openbare downloads 

http://parousia.nl/intranet/downloads-openbaar/ 

Statuten 

Informatieboekje 

Algemene Informatiefolder 

K1ngK!ds folder 

 

Mocht u na het lezen van dit Informatieboekje nog vragen hebben, aarzel niet, en mail 

naar raadgouda@parousia.nl of spreek één van de raadsleden aan. Wij zijn er voor u. 

 

april 2018 

De raad. 

http://parousia.nl/intranet/voor-leden-en-vaste-bezoekers/
mailto:raadgouda@parousia.nl

