
Jaarverslag 2021 
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.



Gemeente

In 2021:

• namen we afscheid van een aantal 

gemeenteleden en verwelkomden 

we nieuwe gasten.

• was er het plotselinge overlijden van 

een gemeentelid.

• zegenden we het huwelijk van twee 

gemeenteleden op een prachtige 

locatie in Frankijk.

• ondersteunden we een gemeentelid

dat al 4 jaar op zending is in Taiwan. Ze

sprak tijdens een online dienst en we konden 

haar een mooie extra gift meegeven.



Gemeente

In 2021:

• vierden we het 40-jarig huwelijk van een echtpaar.

• vervulde een gemeentelid zijn stage bij ons en ging 

in gesprek met maatschappelijke organisaties.

• werden gemeenteleden wekelijks

geïnformeerd over allerlei zaken via onze

e-mail nieuwsbrief 'het Ezraatje’.

• werd de website flink aangepakt; 

informatie uitgebreid en geupdate, foto's 

toegevoegd, agenda, nieuwsberichten, 

spreekbeurten, livestream.

• deelden we actief informatie via onze 

social media-kanalen.



Gemeente

In 2021:

• werden 6 mensen gedoopt! 

• en werd het doop-bad, dat we via een andere 
Rafaël-gemeente kregen, ook door andere kerken 
gebruikt.



Gemeente

In 2021:

• werd de Alpha-cursus georganiseerd. 

2 groepen kwamen 13x bij elkaar.

• waren er 3 thema-avonden over Israël.

• verzorgde Yes & Amen 4 cursus-avonden over 

identiteit, autoriteit, realiteit en intimiteit. 

• kwam de leiding maandelijks bij elkaar.

• gingen we een overdrachtsproces in voor 

een nieuw leidersteam. 

• gaf de gemeente goedkeuring voor een 

nieuw voorgangersechtpaar.



Gemeente

In 2021:

• werden diverse Rafaël-bijeenkomsten en

seminars online of fysiek bijgewoond.

• kregen we vanuit Rafaël Nederland 

ondersteuning van een ambassadeurs echtpaar.



Kinderen

In 2021:

• konden de kids door lockdowns niet het 

hele jaar naar de kinderdienst, maar wat 

hadden ze een fijne tijd op de momenten 

dat het wel kon.

• is met bestaande kinderleiders en nieuwe 

leiding een team gevormd.

• is de kinderkamer flink opgeknapt met een 

lik verf, een muurschildering en opgeruimde 

kasten. Een bank in de hoek is ook erg fijn.



Kinderen

In 2021:

• is het verhaal van Noach op placemat gezet.

• speelden we buiten met het mooie 

buitenspeelgoed dat we hebben gekregen

en nu een tweede kans krijgt.

• bleek dat de liedjes waarop gedanst 

kan worden erg leuk gevonden worden 

en niet alleen door de kleine kinderen ;-)

Dit gaat in de toekomst zeker vaker gebeuren.

• riep Josefien uit de kast dat ze er ook graag 

bij wilde zijn.



Kinderen

In 2021:

• waren we met kerst druk in de weer met

het maken van een placemat. 

• en telden we samen met de grote 

mensen af naar kerst met Advent-platen 

op het tussenraam.



Jongeren

In 2021:

• kwamen we om de week aansluitend aan de 

zondagse diensten bij elkaar. 

• was het doel de ene keer elkaar ontmoeten, 

relaxen, potje tafeltennis of een spel. De 

andere middag stond 

ontmoeting ook centraal, 

maar bespraken we ook 

een onderwerp met elkaar.

• kwam er in de app-groep 

een hoop gezelligheid 

voorbij.



Jongeren

In 2021:

• kwamen we maandelijks in de avond bij

elkaar voor verdieping van ons geloof 

onder leiding van een externe.

• gingen we samen met andere jongeren 

naar een praise-avond in Barendrecht.

• hadden we een groepsuitje in Rotterdam; 

een escapespel en gezellig samen eten.



Jongeren

In 2021:

• kregen we 2x bezoek uit het buitenland van 

een groep jongeren van Youth With A Mission.



Samenkomst

In 2021:

• begonnen we het nieuwe jaar met een 

lockdown waardoor we elkaar niet fysiek 

konden ontmoeten. 

• rolden onze technische mensen gelukkig gelijk 

Zoom uit waardoor de samenkomsten online 

konden plaatsvinden. 

• kwamen we gedurende het jaar 

afhankelijk van de situatie fysiek of online 

bij elkaar.



Samenkomst

In 2021:

• zat samen koffie/thee drinken er door 

Corona niet altijd in, maar als het wél mocht 

was het koffieteam bereid om hier ad hoc 

voor te zorgen.

• was er vanaf september weer een 

koffierooster en konden we weer (met af en 

toe een onderbreking) genieten van een 

bakje koffie of thee met een lekker koekje.

• hebben we hiervoor gekleurde mokken 

in bruikleen, ter vervanging van 

'kop en schotel'.



Samenkomst

In 2021:

• genoten we weer van de rijkdom van 

verschillende sprekers. Zo'n 15 sprekers van 

buitenaf en een aantal 'eigen' sprekers 

deelden hun boodschap met ons.

• werd een (online) dienst ingevuld door 

buitenlandse jongeren van YWAM.

• werden de zomerdiensten zoals gebruikelijk 

ingevuld door eigen gemeenteleden.

• werden 4 collectes voor verschillende 

stichtingen gehouden met een totale 

opbrengst van € 800,--.



Crosspoint

In 2021:

• gebruikten we de lockdown-periode om 

Crosspoint flink op te ruimen en opnieuw 

in te richten.

• maakten vele handen licht werk.

• kwamen we heeeeeel veel spullen tegen.



Crosspoint

In 2021:

• hielden we een ‘neem-gratis-mee’-avond

• kwamen een hoop spullen goed terecht bij 

de rommelmarkt of een ander goed doel.

• ging het restant naar de RAD.



Crosspoint

In 2021:

• werden muurschilderingen gemaakt en 

nieuwe meubels en raamdecoratie 

aangeschaft.



Crosspoint

In 2021:

• werd ook de techniek opnieuw 

ingericht, de verlichting voorin de 

zaal verbeterd en de ruimte 

opgeknapt en opgeruimd.

• werd een nieuwe pc met 

randapparatuur aangekocht, 

kwam er een nieuw bureau 

en werd alles opgeruimd en 

opnieuw georganiseerd.

• werd een nieuwe camera voor de 

Zoom-meetings aangeschaft.



Crosspoint

In 2021:

• investeerden we in onze 

zichtbaarheid en 

herkenbaarheid door een 

logo op de buitenmuur.

• vonden blijkbaar veel

gemeenteleden dat 

belangrijk; het spaarpotje

was zo gevuld.

• werd de buitenruimte ook

flink onder handen genomen.



Meet & Eat

In 2021:

• hielden we 1x in de 3 weken op vrijdag een 

Meet & Eat-avond. De naam zegt het al: 

elkaar ontmoeten en samen eten.

• genoten we de ene keer van de kookkunsten 

van een aantal gemeenteleden en bestelden 

we de andere keer eenvoudig een pizza.



Koffie-ochtend

In 2021:

• was er vanaf september iedere woensdag een 

koffie-ochtend die in het teken stond van 

ontmoeting onder het genot van een lekker 

bakje koffie of thee mét koekje.

• werd er heel wat 

afgekletst en vonden 

goede gesprekken 

plaats met zowel 

gemeenteleden 

als gasten.



Mannenontbijt

In 2021:

• stond het mannenontbijt weer 

elke 1e zaterdagochtend van de 

maand van 08.00 tot 10.00 uur 

op het programma.

• gooide net als in 2020 Corona regelmatig roet 

in het eten.

• hebben we toch regelmatig van elkaar 

genoten. Het 1e uur genietend van een heerlijk 

ontbijtje en 'mannenpraat'. Het 2e uur met 

elkaar in gesprek over een hedendaags Bijbels 

onderwerp.



Samenwerking

In 2021:

• hebben we met andere kerken in 

‘s-Gravendeel nieuwe bewoners van het 

AZC welkom geheten met een plantje. 

• maakten we een gift voedselhulp voor 

Afganistan over aan Village of Peace.



Activiteiten

In 2021:

• lieten we in het kader van Valentijnsdag 

chocoladehartjes in de pakketten van 

de Voedselbank doen.

• misten we door Corona onze jaarlijkse  

paasbrunch. 

• werden de kinderen verrast met een Paas 

knutsel pakket dat thuis bezorgd werd. 

• hielden we in september een feestelijke 

kick-off dienst met lunch. 



Activiteiten

In 2021:

• kon ook onze winter-BBQ voor kerst niet 

doorgaan. 

• was er in plaats daarvan een online dienst met 

filmpje van gemeenteleden en werd de 

kerstboodschap via diverse apps en 

leesplannen met elkaar gedeeld.


