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Over de Evangelische Gemeente van God te Brunssum 
 
Als evangelische gemeente in Treebeek-Brunssum staan we midden in de moderne maatschappij. Het doel van 
onze gemeente is en blijft om te voldoen aan de opdracht die Jezus aan Zijn gemeente gaf. We hebben dat 
verwoord in onze visie en doelstelling waar al onze activiteiten zich op richten. 
 
 
 

Ons motto 
Internationale gemeente – een gemeente voor iedereen! 

´Eén Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen, 
Die daar is boven allen en door allen en in u allen´. 

(Efeze 4:5-6) 
 
 
 
 
 
 

Ons doel 
Door een gemeente voor iedereen te zijn willen we iedereen die dat wil een thuishaven geven in Gods gezin 
en hen op de eerste plaats naar Jezus leiden; in dienstbaarheid naar God en elkaar samen groeien in het 

geloof om meer en meer op Christus te gaan lijken in gedrag en daden en elkaar toerusten voor de dienst en 
levensmissie in de gemeente en in het universele koninkrijk van God, opdat Gods heerlijkheid in de 

gemeente en haar omgeving gezien en geprezen zal worden. 
 

 
 
Bewust hebben we ons niet laten registreren als kerkgenootschap, hoewel we uiteraard een kerk zijn. Dit, omdat 
we geen ledenadministratie willen voeren. Ons uitgangspunt is dat we wal plaatselijke gemeente een onderdeel 
zijn van de grote universele Gemeente van God, waartoe iedereen behoort die is ‘ingeschreven in het boek van 
het leven van het Lam’ (o.a. Openbaringen 21:27). Voor het beheer is daarom de Stichting Gemeente Gods te 
Brunssum in het leven geroepen. Deze is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41070632 
en is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSN: 8034.95.602). 
 
De gemeente is eind 1952 ontstaan als evangelisatiegroep. Vanaf 18 mei 1953 werden er officiële 
samenkomsten gehouden in een gebouw aan de Dr. A. Kuyperstraat 10a te Brunssum. Van 1 januari 1989 is de 
gemeente gevestigd in het voormalig badhuis aan de Maanstraat 13 te Brunssum. 
De stichting Gemeente Gods te Brunssum is opgericht op 23 augustus 1960 en werd sinds 22-07-1988 
voortgezet met gewijzigde statuten. 
 
Als gemeente fungeren we in het wereldwijde netwerk van de Church of God-movement met zetel in Anderson 
(USA). In Europa is aansluiting bij de Freikirchlichen Bund der Gemeinden Gottes met centrale in Fritzlar (D), 
van waaruit ook de Europese (theologische) conferenties voor pastores en gemeenteleiders plaatsvindt. 
 
In Nederland zijn momenteel vier gemeenten: onze gemeente in Brunssum, Gemeente Gods Landgraaf (sinds 
1927), Gemeente Gods ‘On Eagles Wings’ in Kerkrade (sinds 2002) en Gemeente Gods ‘Het licht van Christus’ 
te Sittard-Geleen (opgericht 2008, aangesloten sinds 2010). 
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Verslag over 2017 
 
In 2017 kozen we bewust een thema om als gemeente samen aan te werken: Groeien naar God en groeien naar 
elkaar. Elk kwartaal stond een bijbeltekst centraal, van waaruit werd nagedacht om ons open te stellen voor de 
natuurlijke groei in ons persoonlijk en ons gemeentelijk leven die alleen God ons kan geven.  
 

 
Ook dit verslagjaar had de gemeente geen bezoldigde pastor. Adriaan Bais zette echter zijn pastorschap na zijn 
pensionering op vrijwilligersbasis voort. Voor de spreekbeurten in de wekelijkse samenkomst op zondag is hij 
nog tweemaal per maand beschikbaar. Voor de overige zondagen zijn sprekers uit eigen gelederen of van de 
andere Nederlandse gemeenten inzetbaar. Soms wordt gebruik gemaakt van een gastspreker. 
Alle zeilen worden bijgezet om de samenkomst elke week tot een feest te maken voor ontmoeting met God en 
de contacten onder elkaar. Na de samenkomst is elke zondag een nazit met koffie/thee. De leiding van de 
samenkomsten roteert, zodat er variatie in het aanbod is. Voor de invulling van de samenkomsten zijn 
muzikanten, een ‘beamerteam’ en een begroetingsteam beschikbaar, hoewel in de loop van het verslagjaar het 
laatste nog maar op een persoon terugviel en nieuwe hulpen in deze worden gezocht. 
 
De samenkomsten worden nagenoeg elke zondag vertaald in het Perzisch, voor de Iraanse asielzoekers uit AZC 
en elders in onze omgeving woonachtig. Er is begonnen met een tweewekelijkse bijbelstudie speciaal voor hen. 
Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een Iraanse samenkomst, geleid door een Iraanse pastor van de 
Coreskerk uit Apeldoorn. 
Opsteker was dat de Limburgse krant op 10 februari een bijna twee pagina’s groot artikel over onder ander ons 
asielzoekerswerk plaatste. Voor asielzoekers worden regelmatig attesten afgegeven t.b.v. hun inburgering en het 
verkrijgen van de verblijfsvergunning.  
 
Samen met de stad, kerken uit Treebeek en Youth for Christ is bekeken of een interkerkelijk jeugdwerk voor 
o.a. hangjongeren uit Treebeek kan worden opgezet. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich voor dit werk 
gemeld. Er wordt omgezien naar een geschikte (neutrale) plek voor deze activiteit. 
` 
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Activiteiten 
 
Naast onze wekelijks bijeenkomsten en de jaarlijkse vieringen (Pasen, Kerst etc.) zijn er regelmatig bijzondere. 
Dit jaar waren dat: 
Zondag 19 maart – Doopdienst (3 dopelingen) 
Zondag 9 april – Sederavond (met avondmaal en voetwassing) 
Zondag 30 april – Samenkomst met gastspreker Ecki Grau (D) 
Vrijdag 19 mei – Kienavond voor Kinderhulpwerk Nederland 
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) – Interkerkelijk kerkdienst bij Baptistengemeente in Brunssum 
Vrijdag 2 – maandag 5 juni – Pinksterconferentie Opwekking  
Vrijdag 9 – zondag 11 juni FBGG Camp-conferentie in Lachen (D) 
Woensdag 7 juni – Doopdienst (1 dopeling) 
Zondag 23 juli – Gezamenlijke BBQ na de samenkomst met gastspreker Jim Feirtag uit Texas 
Woensdag 26 juli – NL-samenkomst met Jim Feirtag (Parkgate Church in Pasadena in Texas) in Landgraaf 
Woensdag 2 augustus – ‘Egypte’-avond in Landgraaf met de zendelingen Ken en Keli Oldham 
Zondag 6 augustus – Samenkomst met Isaac en Mary-Jane Gordon uit Kaapstad, Zuid-Afrika.  
Zaterdag 26 augustus – NL-ontmoetingsdag in Brunssum met team uit Indianapolis. De samenkomst was om 12 
u. met aansluitend een gezamenlijke maaltijd en nazit. Om 16 u. was er eens speciale dienst voor asielzoekers.  
Zondag 27 augustus – samenkomst met gastspreker Nabil Safi (pastor Church at the Crossing in Indianapolis) 
Zondag 27 augustus – Youth event in onze zaal met team uit Indianapolis 
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Zondag 1 oktober – oogstdankfeest met loterij voor Kinderhulpwerk 
Zondag 15 oktober – samenkomst met gastspreker Hans Nieuwland (Stichting De Levensbron) – workshop 
Evangelisatie als levensstijl 
8 december – kerstkienen voor Kinderhulpwerk Nederland 
Zondag 24 december – advents/kerstviering 
  
Met de Treebeekse kerken werd een flyer verspreid met uitnodiging voor de respectievelijke kerstvieringen. 
In december startten we met een extra uitgebreide maandelijkse gebedsavond (tweede maandag van de maand). 
 
 
Ondersteuning Nederlandse gemeenten door 3W 
 
Vanuit 3W Global Missions zijn Daniel en Christy Kihm als zendelingen naar Nederland afgevaardigd. Ze 
maken deel uit van het Europese 3W-team en hebben ook taken voor andere Europese landen (o.a. Bulgarije). 
Zij ondersteunen mede de vier Nederlandse gemeenten in hun culturele diversiteit. In het verslagjaar vulde 
Daniel Kihm bij de verschillende gemeenten diverse zondagse spreekbeurten in. 
Omdat de eerste verblijfstermijn van drie jaar per 17 april 2017 afliep en de familie Kihm het eerste halfjaar van 
2017 in USA was voor hun driejaarlijkse sponsor-tournee was er 25 februari een tweede overleg van de NL-
leiders met 3W-Europa-coördinator Patrick Nachtigall over een nieuwe termijn voor Kihm’s. Er werd voor 
Kihm´s een werkprogramma opgesteld, vastgelegd in een soort arbeidsovereenkomst om taken en 
verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Voor Brunssum zullen Kihm’s activiteiten (vanaf juli 2017) zijn: a) 
ondersteuning bij asielzoekerswerk; b) jaarlijks 6 x spreken in de samenkomsten; en als optie ondersteuning bij 
het straatjeugdwerk en als het zich voordoet opleiding/begeleiding van jonge gemeenteleiders.  
Toestemming van IND werd bij brief van 2 mei verkregen op de door Gego Landgraaf en Brunssum aangereikte 
stukken en werkplannen. De verlengde verblijfsvergunning is voor een nieuwe termijn van drie jaar (van 1 mei 
2017-1 mei 2020). 
3W organiseert jaarlijks een “(Young) Leadership Network (3WLN) conference” in Interlaken. In het 
verslagjaar was deze van 1 t/m 5 mei. Namens de Nederlandse gemeenten werd CBF-bijbelschoolstudent 
Remco Hage (uit Landgraaf) afgevaardigd. 
 
 
Beheer Kerkgebouw 
 
Ons uit 1938 daterende gebouw vraagt dringend onderhoud om het toekomstbestendig te maken. Gefaseerd zal 
een en andere worden opgepakt om te voldoen aan ophanden zijnde standaards voor openbare gebouwen. 
Jaarlijks wordt de brandveiligheidsinstallatie gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. 
In het verslagjaar is schilderwerk verricht en is een deel van de ramen in van dubbel glas voorzien. Ook voor de 
ramen van de kerkzaal en noodzakelijke dak- en regenwaterafvoerreparatie was offerte gevraagd, maar dat werk 
kon pas in jan/feb 2018 worden uitgevoerd. 
Per 13 juli is overgestapt op een andere energieleverancier voor woning en kerk (van Essent naar Nuon) 
 
 
Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur vergaderde samen met naaste medewerkers dit jaar zeven keer (op 10-1; 28-2; 21-3; 2-5, 20-6, 15-8 
en 7-11). Met de gemeente was de jaarvergadering op 29 januari. 
Het bestuur bestond aan het einde van het verslagjaar uit: Adriaan Bais (voorzitter), Roelof Braad (secretaris-
penningmeester) en Robert Severin. 
 
 
Netwerkoverleggen 
 
De leiders van de Nederlandse Gemeenten Gods komen regelmatig bijeen voor uitwisseling en het oppakken 
van een eventuele gezamenlijke activiteit of de ondersteuning van een activiteit van één van de gemeenten. 
De leidersoverleggen vonden plaats op 21 januari, 22 april en 30 september.  


