
Jaarverslag 2018 
We beginnen dit verslag met het 

uitspreken van onze dank aan Hem 

die alles mogelijk heeft gemaakt. 

Zonder de zegen van onze Heer en 

Heiland Jezus Christus was dit alles 

niet mogelijk geweest. Hij bouwt Zijn 

gemeente. Hem komt toe alle lof en 

eer!

We noemen in dit jaarverslag een 

aantal feiten en cijfers over het 

afgelopen jaar.



Gemeente

In 2018:

• stopten we met het huren van De Drie Lelies 

• verhuisden we naar ons eigen gebouw 

Crosspoint

• vonden daar alle activiteiten, inclusief 

onze zondagse samenkomsten, plaats

• hielden we in juni een Open Huis voor 

omwonenden en genodigden

• vertrok een gemeentelid op zending naar 

Taiwan en hebben we haar financieel 

ondersteund



Gemeente

In 2018:

• vierden we in september ons 25-jarig 

jubileum met een heerlijke lunch, 

feestelijke dienst, hapje en drankje, 

fotopresentatie en de onthulling van onze 

wanddecoratie



Gemeente

In 2018:

• gingen 2 jonge gemeenteleden op 

zendingsreis naar Egypte

• heeft een gemeentelid haar studie bij de 

Bijbelschool succesvol afgerond

• zijn er 3 kinderen geboren: een tweeling 

en een jongetje

• bezocht een aantal 

gemeenteleden het 

4All Festival in Helvoirt

• ging een bestuurslid naar 

de 24-uurs leiders-
ontmoeting van Rafaël

Nederland



Gemeente

In 2018:

• is er een team van het Rafaël Huis van Gebed 

een dag bij ons geweest om met en voor ons 

te bidden

• ging een aantal gemeenteleden naar de 

Impact dagen van Rafaël Nederland

• nam een aantal gemeenteleden deel aan 

de cursus Groei In Identiteit

• mochten we een jong gezin als lid verwelkomen

• werden er 2 kinderen opgedragen

• was er een echtpaar 50 jaar getrouwd



Samenkomst

In 2018:

• werden de spreekbeurten verzorgd door 

gastsprekers en eigen gemeenteleden

• werden 8 collectes voor verschillende 
stichtingen gehouden met een totale 

opbrengst van € 2.700,--

• is tijdens de zomerdiensten in Crosspoint 
een aantal gemeenteleden in geloof 

uitgestapt om te spreken en de 

zangdienst te leiden

• genoten we weer van een mooie Paas-

dienst met aansluitend een heerlijke 

lunch waarbij ieder wat lekkers meenam



Samenkomst

In 2018:

• verzorgden de kinderen en tieners met kerst 

een prachtig schouwspel: KLIK!



Kinderen

In 2018:

• werd het kinderwerk verzorgd door 

volwassenen en tieners

• hebben we en goede tijd met elkaar gehad 
ondanks dat er over het algemeen niet heel 

veel kinderen in de kinderdienst waren

• is er voornamelijk verteld uit de kinderbijbel 
omdat het leeftijdsverschil nogal uiteenliep

• maakten we met blokken hele bouwwerken 

en knikkerbanen



Kinderen

In 2018:

• kregen we schaakles; we kunnen 

inmiddels een aardig potje schaken

• hebben we gespeeld met het speelgoed, 
getekend, geknutseld, spelletjes gedaan 

en soms iets lekkers gebakken

• hebben we met elkaar gepraat over wat de 
kinderen bezig houdt, zoals  school en sport

• hebben we met elkaar gebeden, waarbij de 

kinderen gebedsonderwerpen in brachten



Kinderen

In 2018:

• namen we bij mooi weer een bal mee en 

gingen we buiten spelen

• waren we dankzij tafelvoetbal binnen ook 
actief én sportief bezig



Bible bees

In 2018:

• kwamen diverse vrouwen iedere eerste 

woensdagmorgen van de maand bij elkaar 

vanuit de tekst ‘Eat honey my child, for it is 

good’ (Spreuken 24:13).

• behandelden we een Bijbels onderwerp of 

‘ieder had iets’

• hebben we ook een stiltewandeling gedaan

• was er ruimte voor persoonlijk delen en gebed 

voor elkaar

• hadden we bijzondere ochtenden met 

bijzondere vrouwen!



Mannenontbijt

In 2018:

• was er op de eerste zaterdag-

ochtend van de maand een 

mannenontbijt in Crosspoint

• was er naast mannenpraat in 

het eerste uurtje ook iedere 

maand een Bijbels onderwerp voor discussie. 



Royal Dinner Club

In 2018:

• kwam de Royal Dinner Club om de 

twee weken bij elkaar

• begonnen we iedere keer met een 

royaal diner en er werd om de 

beurt gekookt

• bespraken we na de maaltijd een bijbels 

onderwerp 

• werd er ook naar elkaar geluisterd en voor 
elkaar gebeden



45+ kring

In 2018:

• kwam de 45+ kring op iedere 

eerste dinsdagmiddag van de 

maand bij elkaar

• waren gezelligheid, met elkaar 

koffie drinken en omzien naar 

elkaar belangrijk

• kwamen geloofsgesprekken, onder andere 

over wat God in ons leven doet, spontaan 

op gang



Samenwerking

In 2018:

• hielpen we samen met andere kerken mee 

bij de koffieochtenden in Het Inloophuis. 

Per ochtend zijn er zo’n 25 bezoekers, vaak 

afkomstig uit verschillende kerken, maar 

ook buitenkerkelijken weten de weg naar 

het Inloophuis te vinden.

• zamelden we net als andere jaren samen 

met andere kerken in ´s-Gravendeel 

etenswaren in voor kerstpakketten voor 

minima.



Samenwerking

In 2018:

• hebben we contact gelegd met de  

Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IKE) 

om samen te gaan werken met andere 

kerken in ’s-Gravendeel.

• werkten we mee aan het gebedscafé in 

’s-Gravendeel, waar mensen op 

zaterdagochtend terecht kunnen voor 

een kopje koffie en gebed.

• namen we deel aan regio gebeds-
avonden 



Activiteiten

In 2018:

• werden onze spullen vanuit De Drie 

Lelies naar Crosspoint verhuisd

• was er een grote schoonmaak-dag

• en een grote opruim-dag

• werden er ook nog wat spullen verkocht

• namen we deel aan de rugtasjes-actie van 

St. Gave voor kinderen in een AZC


