
Jaarverslag 2019 
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 2019:

• kwamen bestuur en oudsten regelmatig bij 

elkaar en werd het bestuur uitgebreid met 

3 aspirant leden

• gingen 3 bestuursleden naar de 24-uurs 

leidersontmoeting van Rafaël Nederland

• gingen 3 gemeenteleden naar de ‘DMMS 
(Discipel Making Made Simple)’

trainingsdagen in mei en 

november. De training werd 

doorgegeven aan 2 andere 

gemeenteleden. Het onderwijs 
werd toegepast in de 

gemeente.



Gemeente

In 2019:

• ging een gemeentelid op zendingsreis 

naar Oekraïne en rondde haar studie 

aan de bijbelschool af

• ondersteunden we een gemeentelid dat 

op zending is in Taiwan

• kreeg een gemeentelid een 
verblijfsvergunning

• deden we mee met de schoenen-

doosactie van Actie4Kids



Gemeente

In 2019:

• hielden we een aantal gebeds-

avonden

• nam een aantal gemeenteleden 

deel aan de cursus ‘Luisterend 

Bidden’

• zijn we in november gestart 
met bijbelstudie avonden 

• was er een teambuilingdag

van het aanbiddingsteam



Gemeente

In 2019:

• hadden we met heel wat 

gemeenteleden een goede tijd 

met Rafaël-’familieleden’ op 

het 4All Festival in Helvoirt



Samenkomst

In 2019:

• werden de spreekbeurten verzorgd door 

gastsprekers en eigen gemeenteleden

• werden 7 collectes voor verschillende 

stichtingen gehouden met een totale 
opbrengst van € 2.200,--

• genoten we weer van een mooie Paas-

dienst met een heerlijke paasbrunch

waarbij ieder wat lekkers meenam

• genoten we van een ´huiskamer´-

concert in Crosspoint.



Samenkomst

In 2019:

• is tijdens de zomerdiensten in Crosspoint 

een aantal gemeenteleden in geloof 

uitgestapt om te spreken en de 

zangdienst te leiden

• vierden we kerstavond met 

een winterse maaltijd, vuurkorven, 

marshmallows, aanbidding en een 

kerstverhaal. 

• schakelden de kinderen en tieners 

de volwassenen in om al 

improviserend in verkleedkleding 

het kerstverhaal uit e beelden. 



Kinderen

In 2019:

• werd het kinderwerk verzorgd door tieners en  

volwassenen

• hebben we een goede tijd met elkaar gehad

• is er voornamelijk verteld uit de kinderbijbel 

omdat het leeftijdsverschil nogal uiteenliep

• hebben we gespeeld 

met het speelgoed, 
getekend, geknutseld, 

spelletjes gedaan 

en soms iets lekkers 

gebakken



Kinderen

In 2019:

• 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

• namen we bij mooi weer een bal mee en 

gingen we buiten spelen

• waren we dankzij tafelvoetbal 
binnen ook actief én 

sportief bezig



Jongeren / Jovo’s

In 2019:

• is er een jongerenband gestart. De 

jongeren oefenen met elkaar en krijgen 

regelmatig muziekles van een 

gemeentelid

• zijn in november de tienerdiensten 

gestart, 1x per maand op zondag

• kwamen de jong volwassenen (Jovo’s) 
regelmatig bij elkaar 



Bible bees

In 2019:

• 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’

• was er ruimte voor persoonlijk delen en gebed 

voor elkaar

• hadden we bijzondere ochtenden met 

bijzondere vrouwen!



Mannenontbijt

In 2019:

• was er op de eerste zaterdagochtend van de 

maand een mannenontbijt in Crosspoint

• was er naast mannenpraat in het eerste uurtje 

ook iedere maand een Bijbels onderwerp voor 

discussie. 



Huisgroep

In 2019:

• is een huisgroep gestart waarvan de leden 

onderling met elkaar afspreken wanneer ze bij 

elkaar komen

• was het doel van hun samenzijn 

elkaar beter leren kennen en 

een vertrouwelijke band met 

elkaar opbouwen



Huiskring

In 2019:

• kwam de huiskring 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 2019:

• werkten we via de Interkerkelijke 

Evangelisatiecommissie (IKE) samen met 

andere kerken in ’s-Gravendeel.

• zamelden we met de IKE etenswaren in 

voor kerstpakketten voor minima.

• hielpen we, tot de zomervakantie, 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. 



Activiteiten

In 2019:

• stonden we met een kraam op de 

jaarmarkt in ‘s-Gravendeel. Er was ruimte 

voor een praatje of gebed en er werden 

boeken uitgeleend en kinderen 

geschminkt.



Activiteiten

In 2019:

• was er een grote schoonmaak-dag

• en een grote opruim-dag


