JAARVERSLAG 2019
In 2019 hadden we 231 ingeschreven leden en 29 ingeschreven gasten.
29 leden waren jonger dan 12 jaar
33 tussen de 12 en de 18 jaar
24 tussen de 18 en 35 jaar
56 tussen de 35 en 55 jaar
52 tussen de 55 en 65
25 tussen de 65 en 75
10 tussen de 75 en 85
2 ouder dan 85
Van de leden boven de 18 jaar waren er 81 mannen en 88 vrouwen
Het bestuur bestond tot de jaarvergadering van 10 april 2019 uit Jan Dees (voorzitter),
Inge Merbis (penningmeester), Jan Sengers (secretaris), Frank Korevaar en oudsten
bestuursleden Jolanda Bosters, Aart-Jan Schot en Peter Nieuwkerk. In april 2019 legden
Frank Korevaar en Aart-Jan Schot hun bestuurslidmaatschap neer. Jolanda Bosters deed
dat in december 2019. Jan Dees en Janny Dees legden in december 2019 het
voorgangerschap neer en Jan trad af als voorzitter. Peter en Bonnie Nieuwkerk namen
de voorgangersrol over en Peter werd voorzitter van het bestuur. Inge Merbis en Jan
Sengers zijn nog steeds werkzaam in het bestuur als respectievelijk penningmeester en
secretaris.
Door het vertrek van Jan en Janny Dees als voorgangers en oudsten en Gerard en
Jolanda Bosters als oudsten, is er nu een tweetal oudstenechtparen, te weten Peter en
Bonnie Nieuwkerk en Aart-Jan en Erna Schot.
Bestuur en oudsten werken intensief samen, waarbij ze samen de geestelijke
verantwoordelijkheid dragen. Het bestuur behartigt vooral de praktische zaken en de
oudsten richten zich veelal op pastorale zaken.
Verder zijn er leiders van themagroepen, van kosters, schoonmaak, koffiedienst,
muziekteams, kinderen, jongeren, ouderen etc. Binnen die groepen dragen vele mensen
met hun gaven en talenten bij aan het functioneren van onze kerkgemeenschap. Samen
vormen we zo het Lichaam van de Heer waar iedereen even waardevol is.
In 2019 hadden we 16 uiteenlopende (thema)groepen die ieder op hun eigen manier het
evangelie met elkaar deelden.
Samen met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) werd er een Alpha cursus
gegeven.

Wat deden we nog meer in 2019?
(in verband met privacy vermelden we geen namen)
20 t/m 27 januari
20 januari
17 maart
31 maart
7 april
10 april
28 april
26 mei
26 mei
16 juni
28 t/m 30 juni
18 augustus
1 september
26 september
29 september
6 oktober
3 november
6 november
17 november
30 november
1 december
25 december

Week van gebed
Opdraagdienst
Jongerendienst
Opdraagdienst
Doopdienst
Jaarvergadering
Viering 50 jarig huwelijk
Tedtalks met een drietal jonge sprekers uit onze eigen gemeente
Opdraagdienst
Zendingsplannen van een jonge zendeling uit onze kerkgemeente
Rafael 4-All Festival
Startdienst
Uitzending jonge zendeling uit onze kerkgemeente
Zendingsavond met Ronny Heijboer, oprichter van Living Waters
Ministries Borneo
Kerkproeverij
Israëlzondag
Jongerendienst
Gemeenteavond in verband de overdracht van het voorgangerschap
Doopdienst:
Concert The Young Messiah
Overdrachtsdienst voorgangers
Kerst: The Great Day!

Naast deze activiteiten, steunden we Schuldhulpmaatje, werd praktische (verhuis)hulp
geboden, organiseerden we actie Schoenendoos met kadootjes voor minder bedeelde
kinderen en een kerstpakkettenactie. Ook steunden we zendingsdoelen als Serve to
Send, Hart voor Haiti, Living Waters Village Borneo, Rise to Shine Ministeries Roemenië,
Vluchtelingenwerk.

