
Jaarverslag 2020 
We beginnen dit verslag met het 

uitspreken van onze dank aan God 

die alles mogelijk heeft gemaakt. 

We zijn dankbaar voor Zijn zegen en 

trouw aan ons. 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.



Samenkomst

In 2020:

• kwamen we in het 1e kwartaal voor onze 

zondagse samenkomsten en activiteiten zoals 

gewoonlijk bij elkaar in Crosspoint. 

• vonden er door de Corona-lockdown een 

aantal weken geen diensten plaats.

• volgden gemeenteleden aan de hand van 

kijk- en luistertips de livestreams van andere 

Rafaël-gemeenten of andere kerken. 

• deelden we via e-mail 

‘Hoe was de kerk deze 

week’-ervaringen.



Samenkomst

In 2020:

• werd Crosspoint Corona-proof gemaakt, 

waardoor we in juni met kleine groepen bij 

elkaar konden komen.

• konden we vanaf juli tot einde van het jaar in 

Concordia terecht, waar we de 1,5 meter 

afstand konden waarborgen. 

• waren we dankbaar voor

de mogelijkheid om zo 

toch veilig fysiek bij 

elkaar te kunnen komen. 



Samenkomst

In 2020:

• werden 6 collectes voor verschillende 

stichtingen gehouden met een totale 

opbrengst van € 1.500,--.



Gemeente

In 2020:

• namen we afscheid van een aantal 

gemeenteleden en verwelkomden 

we nieuwe gasten.

• ondersteunden we een gemeentelid 

dat op zending is in Taiwan.

• kwamen bestuur en oudsten regelmatig bij 

elkaar. Tijdens de lockdown werd er online 

vergaderd. 

• vonden ook Rafaël-bijeenkomsten en 

seminars online plaats. 

• werden de stukken voor de jaarvergadering 

via e-mail afgetikt.



Gemeente

In 2020:

• volgden we met een aantal gemeenteleden 

in januari/februari een bijbelstudie over 

Mattheüs en in mei/juni/juli over de eindtijd. 

• werd een aantal flyers ontwikkeld.



Kinderen

In 2020:

• gingen verschillende tieners en volwassenen 

tijdens de dienst wat leuks doen met de kids. 

• gebruikten we ook de fijne kinderruimte in 

Concordia. Zelfs met spelcomputer/Wii, die we 

natuurlijk volop hebben 

uitgeprobeerd. 

• gingen we bij mooi weer lekker 

buiten spelen in het speeltuintje.

• keken we in de weken voor kerst 

samen met de volwassenen naar 

de filmpjes van Feest van het Licht 

via Kevoki TV.



Kinderen

In 2020:

• hebben we met elkaar gepraat over wat de 

kinderen bezig houdt, zoals school, sport, 

hobby’s.

• hebben we hoge torens gebouwd, 

heel wat knikkerbanen gemaakt, 

getekend, spelletjes gedaan en, niet te 

vergeten, heel wat loom-bandjes 

geknutseld. 



Jongeren

In 2020:

• zijn de jongeren maandelijks bij elkaar 

gekomen onder leiding van een externe. 

• heeft de jongerengroep een naam 

en logo gekregen: ´The Torchbearers´.

• kregen de jongeren 2x bezoek van 

een groep buitenlandse jongeren van 

Youth With A Mission.

• heeft de jongerengroep maandelijks voor de 

gemeente gebeden. 



Bible bees

In 2020:

• kwamen in januari en februari diverse 

vrouwen iedere 1e 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 2020:

• was de planning om als vanouds iedere 1e

zaterdagochtend van de maand met de 

mannen te genieten van elkaar en het ontbijt.

• is het programma bijna in beton gegoten: het 

1e uur ´mannenpraat´ en het 2e uur een Bijbels 

(hedendaags) onderwerp als onderwerp van 

discussie. 

• gooide Corona roet in het eten. 

In juni en juli konden we weer 

plaats nemen aan het ontbijt, 

maar na de zomerstop kwam 

de Corona-stop.  



Huisgroep

In 2020:

• kwam de huiskring in januari, februari en maart 

op de 1e dinsdagmiddag van de maand bij 

elkaar. Daarna door de lockdown niet meer.

• 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 2020:

• zamelden we met een aantal kerken in 

‘s-Gravendeel etenswaren in voor 

kerstpakketten voor minima. Door Corona 

konden we ze helaas niet samen inpakken, 

maar gelukkig kon deze actie wel doorgaan 

en kwamen de boodschappen goed terecht.



Activiteiten

In 2020:

• misten we door Corona onze jaarlijkse 

paasbrunch. In plaats daarvan was er 

de 1+1 paaskaarten-actie: ieder 

gemeentelid/gezin kreeg een kaart + 

een extra kaart om ter bemoediging 

naar iemand door te sturen.

• hielden we als start van het nieuwe 

seizoen een kick-off dienst mét ontbijt 

in Concordia. We verwelkomden 

nieuwe gasten en leerden elkaar 

beter kennen tijdens het speeddaten. 



Activiteiten

In 2020:

• konden we niet bij elkaar komen om samen 

kerst te vieren. We bezorgden een kerstontbijt 

aan huis, gingen aan de slag met het 

geboortekaartje van 

Jezus en er werd een digitale 

kerstwandeling gedeeld. 



Activiteiten

De kerstontbijtjes! Wat een werk, maar wat 

heeft iedereen (dagen ;-) genoten van de 

overheerlijke inhoud.


