Verslag GCC Werkgroepen 2014
Bestuur wisseling.
De secretaris van de verkenningstocht, Tine van der Kuijl, heeft na een periode van 12 jaar
haar taak aan het einde van het seizoen neergelegd. Hierdoor is er een verschuiving binnen het
bestuur doorgevoerd. Leendert van Dam heeft de taak van secretaris overgenomen. Cor Bos
wordt de nieuwe penningmeester en Patricia Brienesse zal tijdelijk de functie van voorzitter op
zich nemen.
Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
Beheerders
Familie Bouma zijn afgetreden als beheerdersechtpaar van de "Verkenningston". Hiermee zou de
bovenwoning leeg komen te staan totdat we een nieuwe beheerder voor het pand zou worden
aangesteld. Gelukkig heeft zich een nieuw beheerdersechtpaar zich aangemeld. Familie Kramer,
die eerder deze taak voor de stichting op zich hadden genomen, komt terug. Bertus Kramer zal
hierdoor niet meer als actief bestuurslid deel uit maken van het huidige bestuur.
The Gate
Op 15 februari zal The Gate oﬃcieel geopend worden door wethouder Turnhout. Er is hard
gewerkt om de souterrain ruimte klaar te krijgen voor het jongerenwerk. Lara heeft, de afgelopen
maanden, hulp gekregen van vrijwilligers van Teen Challenge uit het buitenland en Den Helder
e.o. Voorafgaand aan de oﬃciële opening werd er een dankdienst gehouden. Langzaamaan
vinden meer jongeren de weg naar The Gate. Er is ruimte voor de jongeren om gewoon
gezellig te 'chillen' maar er is ook persoonlijke aandacht voor hen. Er zijn plannen om ook
huiswerkbegeleiding te starten.
Werkgroep avond
De werkgroep avond zal dit jaar niet worden gehouden in combinatie met een gezamenlijke
maaltijd. Het is altijd ﬁjn om elkaar te ontmoeten en te horen wat elke werkgroep heeft
meegemaakt het afgelopen jaar. Ook ontstaan er soms mooie samenwerkingen tussen de
werkgroepen onderling.
No budget restaurant
Rebecca heeft een aantal keren het 'no budget restaurant' kunnen draaien. Ze krijgt veel positieve
reacties van de gasten. De gasten worden via maatschappelijke instanties aangemeld. Er zijn
ook al enkele gasten die helpen met het afruimen en schoonmaken van de ruimte aan het einde
van de avond. Dit komt de sfeer ten goede, ze ervaren het GCC als een veilige plek waar ze
geaccepteerd worden zoals ze zijn. De persoonlijke aandacht doet hen zichtbaar goed.
Voorgangersontbijt
Dit jaar heeft er geen voorgangersontbijt plaatsgevonden doordat er teveel activiteiten zijn in
november. We hebben besloten dit naar volgend jaar te verplaatsen.
Den Helder voor Jezus
De werkgroep organiseerd acties waarbij de nadruk ligt op evangeliseren. Dit jaar hebben ze de
fakkeloptocht georganiseerd. Deze actie is vanuit het bestuur overgedragen aan de werkgroep.
Alpha cursus

De alpha cursus wordt gehouden op locatie in Julianadorp. De onderlinge samenwerking
verloopt prima. Het is elke keer weer een verrassing hoeveel mensen zich aanmelden. Ook
cursisten uit het vorig seizoen worden nog bezocht en begeleid.
Mannen in beweging
Elke maand is er een interkerkelijk ontbijt voor mannen uit diverse kerken. Elke maand is er een
ander thema onderwerp. Deze wordt meestal door één van de werkgroep leden voorbereid.
Het aantal bezoekers wijzigde, maar er is een vaste kerngroep. Deze ochtenden worden als
opbouwend ervaren door alle aanwezigen.

