Verslag GCC werkgroepen 2018
Bestuur
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van ds. Fahner, welke zitting nam in de Raad van
Advies. Hierdoor ontstond er een vacature. Gelukkig konden we deze al snel invullen.
Ds. H. Bos van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt wilde deze taak op zich nemen, na
kennismaking met het bestuur en het werk van De Verkenningston.
Kerk en vluchteling
De werkgroep heeft, net als voorgaande jaren, op speciale christelijke feestdagen, een activiteit
georganiseerd voor mensen uit het azc. In 2017 is de gezinslocatie van het azc gesloten. Dat
was een hard gelag, voor de vrijwilligers van de werkgroep alsook de gezinnen uit het azc. In de
afgelopen jaren dat de werkgroep daar hielpen, is er een warme band ontstaan. De gezinnen zijn
verhuisd naar verschillende locaties. Met pijn in het hart hebben ze afscheid genomen van elkaar.
De werkgroep heeft nog wel contact met de gezinnen. Er zijn zelfs enkele bezoeken afgelegd op
de huidige woonplaats van de gezinnen. Dit toont maar weer de betrokkenheid en bevlogenheid
van de vrijwilligers van de werkgroep.
Jongerenwerk
Vorig jaar is het werk in The Gate helaas gestopt. We zijn druk op zoek gegaan naar een manier
om het jongerenwerk weer op te starten. Er zijn hoopvolle contacten en gesprekken gevoerd,
maar die hebben nog niet voor concrete plannen geleid. Het jongerenwerk gaat ons aan het hart,
dus we blijven zoeken naar mogelijkheden om dit werk weer op te zetten.
Marriage Course
De cursus leiders van de Marriage Course hebben aangegeven te moeten stoppen met deze
cursus. Mochten er zich nieuwe cursus leiders zich melden om deze cursus weer te gaan starten
in Den Helder, dan zijn ze meer dan welkom voor een oriëntatie gesprek.
Vrouwen ontbijt
Dit jaar heeft zich een nieuw initiatief ontwikkeld. Naast het mannen ontbijt wordt er een vrouwen
ontbijt georganiseerd. Het ontbijt heeft een interkerkelijk karakter. We zijn benieuwd hoe dit zich
verder gaat ontwikkelen. Als bestuur zijn we blij met dit nieuwe initiatief.

