Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was een jaar van afbreken en opnieuw gaan bouwen en daarom hebben wij ook dit jaar maar enkele
zondagen een openbare samenkomst gehad in de CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven. Het was vooral een jaar van
bidden en samenkomen met onze coaches in onze familiekamer.
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van onze trouwe locatie, de aula in de school, we willen namelijk per 2020
beginnen aan een nieuwe start. Schoon in Schoonhoven zogezegd. We hebben wel een aantal kinderactiviteiten,
feestdagen en buurtmomenten gecreëerd in 2019 – nu het nog kon. De school was namelijk daar de perfecte locatie
voor. Zo hebben wij ook een ondernemersactiviteit georganiseerd om de Christelijke normen en waarden te
communiceren en uit te oefenen op deze avond. We ervoeren op elk moment de aanwezigheid van de Heer en hebben
er nog goed van genoten. We zegenen de school ook met die roeping en bediening en bidden dat ze ten dienste mag
blijven staan voor een andere organisatie of gemeente.

Tijdens alle samenkomsten hebben wij gehandeld onder het Bijbelse
principe van Handelingen 2:42, samen gegeten, gebeden en geleerd.
Verder hebben wij dit jaar ons vooral bezig gehouden met individuele gesprekken, relaties en het ondersteunen van
koppels en echtparen. Zo hebben wij op pastoraal gebied verschillende disciplines en expertises en deze ingezet waar
wij konden in Schoonhoven en omgeving. Onze inzet voor de woonplaats en met name de wijk waar onze familiekamer
zich bevindt is ook toegenomen. We hebben ons aangemeld bij het Huis van Noord en helpen waar we kunnen.

We willen, waar we kunnen, ons duidelijk dienstbaar opstellen.
Daarnaast hebben wij onze relatie en samenwerking met de coaches van Rafaël Nederland doorgezet en versterkt.
Ook hebben wij ons aangesloten bij onze zuster gemeenschap in Amersfoort. We zijn hierin nog wel op zoek en hebben
ook zustergemeenten in de buurt gevraagd om gebed en eventuele bestuurlijke inzet. Bijvoorbeeld Gouda en
Rotterdam. Verder ervaren wij ook veel steun uit de regio.
We reiken in woord en daad uit met de goede boodschap van Jezus Christus naar mensen met wie we een relatie
hebben. In de eerste plaats is dat in onze eigen omgeving. Daarnaast geven we voorkeur aan het trainen en coachen
van leiders in de diverse culturen alsmede aan het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Zo worden wij
uitgenodigd om op verschillende plekken te spreken. We richten ons op mensen uit onze eigen cultuur alsook uit
andere culturen, zowel in Nederland als elders. Het koninkrijk van God is daarbij onze eerste prioriteit, boven de
ontwikkeling van een eigen organisatie of kerk. Omdat we liever sterk zijn in een beperkt aantal gebieden dan zwak in
vele, geven we prioriteit aan bestaande relaties aan wie we ons als gemeenschap hebben toegewijd. Deze bevinden
zich in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Onze focus in 2019 was voornamelijk de onderwerpen rust & shalom-vrede, identiteit, duidelijkheid en
zelfvertrouwen.
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