Verslag GCC werkgroepen 2015
Bestuur
Gelukkig hebben we de functie van voorzitter kunnen invullen. Aad Venneker zal deze rol invullen.
Ter ondersteuning van de penningmeester wordt er een 2de penningmeester aangesteld.
Hiermee zijn alle functies binnen het bestuur ingevuld.
Ook dit jaar zullen we als bestuur de ruimte van het GCC ter beschikking stellen voor de
interkerkelijke landelijke gebedsweek. Diverse kerken hebben hier hun medewerking aan
verleend. Dit jaar hebben we een netwerk avond georganiseerd voor voorgangers uit diverse
kerken. Het is belangrijk om de onderlinge banden minimaal 1x per jaar aan te halen. 1 x per
maand zal vanaf nu ook de interkerkelijk voorgangers gebedsochtend plaatsvinden in ons
gebouw.
Kerk en vluchteling
De werkgroep k&v heeft diverse activiteiten georganiseerd in ons gebouw waarbij mensen uit
het azc werden uitgenodigd. Ze zijn heel blij met de hulp die de werkgroep in praktische zin
verleend. Het gebeurt regelmatig dat werkgroepleden meegaan naar de IND om hun bij te staan.
Of als ze een woning toegewezen krijgen, hun de weg te wijzen waar ze voor een redelijke prijs
hun huis kunnen aankleden. Deze werkgroep blijkt onmisbaar te zijn voor deze groep mensen.
Soms organiseren ze ook activiteiten op het azc terein.
The Gate
Omdat er op dit moment niet genoeg ruimte is voor huiswerkbegeleiding kunnen ze gebruik
maken van een ruimte in het voormalige prinses Margriet huis. Er worden manieren onderzocht
om meerdere sponsors te werven zodat het mogelijk wordt om andere ruimtes te verbouwen.
Ondertussen is er een vaste groep jongeren die komen. De wens is om meerdere dagdelen open
te gaan, helaas kan dit nog niet door gebrek aan vrijwilligers.
Manipur
Er zijn diverse presentaties gehouden om meerdere sponsors te werven voor het schoolproject
in Manipur. Daar wordt positief op gereageerd. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Extra activiteit
De stichting Afgestoft heeft in november een expositie in de Verkenningston georganiseerd.
Thema was: Honderdjaar Prins Hendriklaan en 150 jaar spoor Den Helder - Alkmaar.
De entree à € 1,50 komt ten goede aan de Verkenningston.

