Jaarverslag 2019

Rafaël gemeenschap Barendrecht

Inleiding
WaterPort Christian Community Centre Carnisselande (W4C) is een interculturele gemeenschap waar mensen
elkaar willen liefhebben, zorg geven, zorg ontvangen en trainen om met Gods liefde uit te reiken naar anderen.
Samen dragen we namelijk de verantwoording om het werk, dat Jezus op aarde begon, voort te zetten.
Het is een voorrecht om deel uit te maken van deze familie. We hebben met elkaar een toewijding gemaakt om
er voor elkaar te zijn. En dat doen we omdat we daarmee het voorbeeld van Jezus willen volgen. Deel uitmaken
van WaterPort W4C vraagt iets van ons allemaal. Iedereen is vrij om af en toe een activiteit of op zondag onze
bijeenkomsten te bezoeken en het daarbij te laten. We dagen iedereen echter uit om deel van onze gemeenschap
te zijn. We hopen dat mensen zich niet alleen geven aan God, maar ook investeren in vriendschappen en
relaties. Als gemeenschap willen wij daarbij helpen, trainen, ondersteunen en voor mensen bidden.
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van transitie. Er is een nieuwe leiderschapsteam aangesteld en het
bestuur bestaat nu nog uit drie leden. We hebben nog steeds de pioniersstatus, omdat we onvoldoende
bestuurders uit de eigen gemeenschap beschikbaar hebben en we de huidige, goed functionerende leiders niet
extra willen belasten.

Activiteiten verslag
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de activiteiten die vanuit onze gemeenschap zijn uitgevoerd
in 2019 of waarbij we nauw betrokken waren. Naast de zondagse samenkomsten worden ook de reguliere
activiteiten opgesomd waar in 2019 diverse mensen aan hebben deelgenomen.
Oudstenvergadering op maandag

oudsten

Bestuursvergadering op maandag

bestuur

Vrouwengroep op dinsdag en vrijdag

training

Mannengroep/ Gebed op woensdag

training

Huisgroep op donderdag / zaterdag

training

Jeugd op vrijdag

jeugd

Maandelijks gebed op vrijdag

interkerkelijk werk

De samenstelling van het bestuur / oudsten / medewerkers
Bestuur
Voorzitter:
Pennningmeester
Secretaris:

Matheka Munyasya
Niek van der Vlist
Pieter ’t Hart

Leiderschapsteam:

Matheka en Ria Munyasya, Nelleke Huijgen, Tom en Ruthi Setyo, Rob en Marjan Wijs,

Matheka Munyasya wordt twee dagen per week betaald voor werkzaamheden voor de gemeenschap.
Rooster van aftreden van bestuursleden.
Pieter ’t Hart medio 2020
Niek van der Vlist medio 2020 (of eerder als er een eigen bestuur samengesteld kan worden)
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