
GLORIOUS CHAPEL INTERNATIONAL 
 

ACTIVITEITEN VERSLAG 2020 
 
De kern van onze activiteit bestaat uit: de bijeenkomsten/kerkdiensten 
die wij iedere zondag en woensdag houden in Oosterhagen 247, 3078 
CL Rotterdam. 
Op zondag zijn de kerkdiensten tussen 10: 30 en 12:30 uur en op 
woensdag 19;00 -20:30 uur. 
 
Onze belangrijkste punt is om de mens te dienen en in te gaan op hun 
noden en behoeften zoals counseling en speciale gebedsdienst voor 
mensen die ziek zijn en/of bijzondere aandacht nodig hebben. 
 Onze gemeenschap vindt het echt belangrijk dat ze aandacht krijgt op 
haar persoonlijke behoeften en noden. Ze kunnen na de kerkdiensten 
terecht bij de voorganger om hun onderwerp te bespreken of kunnen 
een afspraak maken hoe de kerk kan bijdragen aan een oplossing.  
Mensen worden ook wel financieel en in natura geholpen om in de 
ergste nood te helpen. 
Vanaf maart is er een grote aanpassing geweest in de activiteiten door 
de Corona-pandemie. Vanaf dat moment zijn er geen wekelijkse 
activiteiten meer behalve onze zondagdiensten met een aantal 
medewerkers. De diensten worden op Livestream, YouTube, facebook 
en ZOOM-verbindingen uitgezonden en veel van onze contacten zijn 
telefonisch geweest. 
 
De vergaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen hebben grote impact op mensen. Vooral de kwetsbare 
groepen, zoals ouderen en mensen met een minder goede gezondheid 
die problemen ondervinden met het bereiden van warme maaltijden, 
worden voorzien van een warme maaltijd die bij de deur afgehaald 
kan worden. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen de 
maaltijd thuis laten bezorgen, twee maaltijdverstrekkingen per week 
voor zeventig mensen.  
 
 



Onze overige vaste activiteiten: 
Op maandag avond is er gebed via ZOOM (19:00-20:00 uur), op 
woensdag is er ook Bijbelstudie via Zoom (19:00-20:30). 
 
Eerste vrijdag van het is maand is er Nachtwaker vanaf 21:00-0.00 
uur). 
 
Zaterdag middag is er Evangelisatie (12:00-13:30 uur), 
Dynamische Jeugd (16:00-17:00 uur), Muziek Training/Koor (17:30-
19:30 uur). 
 
Zondag Eredienst (10:30-12:30 uur) ook via Livestream-YouTube 
 
De zieken en ouderen die hulp nodig hebben kunnen bellen naar 
kantoor voor hulp, bv. gebed, boodschappen etc. 
 
Op vraag werd mensen ook telefonisch contact opgenomen om te 
adviseren en te bemiddelen bij problemen in de huiselijk sfeer.   


