Jaarverslag en mutaties 2016, Gemeente van Gedoopte Christenen
God is Liefde
In 2016 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Begin 2016 mocht een zuster in onze gemeente haar taak als diacones, met als speciale functie kinder- en
jeugdcoach, op zich nemen. Wij zijn erg blij met het belangrijke werk dat ze mag doen.
Verder werd er gestart met koffie-ochtenden voor Syrische vluchtelingen. Deze vonden plaats in het
Gospelcafe en ze leverden goede gesprekken en mooie momenten op.
Dit jaar viel Hemlevaartsdag samen met Bevrijdingsdag in de meivakantie. Daarom werd er gekozen voor
een programma met verschilende fietsroutes, zoals een gezinsroute, e-bike route, super-vroege-vogelsroute etc.
Op 18 mei was de afsluiting van het zusterkringseizoen. De zusters vertrokken per auto naar Gelselaar.
Daar bekeken ze onder andere een fraaie boerderij. De dag werd afgesloten met pannenkoeken en een
dessertbuffet.
Het in januari in het leven geroepen Gebouwenteam is bezig met het in kaart brengen van achterstallig
onderhoud van alle gebouwen en een uitvoeringsplan te maken voor de verbouwing van o.a. kerk en
jeugdgebouw. Op een zogenaamde bouwsteenavond op 17 mei is een drietal voorlopige concepten
gepresenteerd.
De startzondag viel op 4 september. We konden samen weer het nieuwe seizoen inluiden, met gebed,
maar ook met een gezamenlijke maaltijd en sportieve activiteiten.
Op 15 september waren weer vele zusters en broeders van de 60+ groep en aanhang in de achterzaal
aanwezig om met elkaar af te reizen naar het Natuurdiorama Holterberg. Onze 60-plussers hebben op
een geweldige manier kennis gemaakt met Gods indrukwekkende schepping.
Vrijdag 18 november was er weer de jaarlijkse bazaar, georganiseerd door de zusterkring.
Op 14 december organiseerde de zusterkring het jaarlijkse ouderenkerstfeest. Alle ouderen en
belangstellenden uit onze gemeente waren van harte uitgenodigd om de geboorte van onze Heer en
Heiland te gedenken.
Ook was de voedselbank Moria actief. Broeders en zusters die in financieel opzicht afhankelijk zijn van
hulp, kunnen in aanmerking komen voor steun van Moria. Elke eerste zondag van de maand staat het rad
van Moria met de boodschappenbriefjes in de kerk. Na de dienst kunnen er boodschappenbriefjes
afgehaald worden.
Verder zijn wij als raad en gemeente aan het nadenken geweest over het betaalde kosterschap.

Mutaties 2016:
Ledenaantal 31 december 2015: 358
Gedoopt: 4

Toegetreden: 8
Overleden: 5
Opgezegd/andere gemeente: 3
Ledenaantal 31 december 2016: 362.

