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Bestuur 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Leendert van Dam, in de functie van secretaris.
Leendert heeft 14 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Toch kan hij het GCC niet helemaal
loslaten omdat hij wel betrokkenwilt blijven bij dit mooie interkerkelijkwerk. Hij wordt
toegevoegd aan de Raad van Bestuur en blijft ook betrokken bij een aantal werkgroepen. Als
bestuur zijn wij daar erg blij mee. De functie van secretaris zal worden ingevuld door Margreet
Kramer. 
Met de komst van Leendert in de Raad van Advies hebben we afscheid genomen van Henk Vos,
die deze functie met hart en ziel invulling heeft gegeven. Ook Henk blijft betrokken bij het GCC en
blijft meewerken in een werkgroep. 

Jongerenwerk 
Op dit moment hebben we nog steeds geen kartrekker gevonden om het jongerenwerk op te
pakken. Financiën is één van de oorzaken. Als stichting hebben wij geen mensen in dienst en
zijn er ook geen intentiesom dat te veranderen. Het is daarom van belang dat er een organisatie
gevonden wordt die onder de vlag van het GCC dit werk wil en kan oppakken. Tot op heden is dit
nog niet gelukt. Jammer, want er is wel behoefte aan een plek voor jongeren, waar ze elkaar in
een veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn.
Als bestuur blijven we ons inzetten om dit te realiseren. 

Pastoraat
Dit jaar is er een cursus Pastoraat van start gegaan. Zij hebben voor een samenwerking met ons
gekozen vanwege ons interkerkelijk karakter. De cursus die ze hebben opgezet is bedoeld voor
mensen uit diverse denominaties. Aangezien er ook genoeg mensen zijn met een christelijke
achtergrond en niet verbonden zijn met een kerk, zien we als bestuur dat deze cursus voorziet
in behoefte. Na een kennismakingsavond, waarbij iedereen die interesse had, welkom was is de
cursus van start gegaan. 

Den Helder voor Jezus 
De werkgroep heeft ditmaal gekozen voor een kerstactie overdag. Dit, omdat er toch steeds
weer dingen veranderen mbt de koopavonden in het centrum en door de drukke agenda's rond
de kerst van alle medewerkers. 

No budget restaurant 
Om verschillende redenen heeft het werk van 'nog budget een tijdje stil gelegen. Er hebben
gesprekken plaats gevonden om deze werkgroep 'nieuw leven in te blazen. Het bestuur gaat
gericht ondersteuning zodat we in 2020 een doorstart kunnen maken. 


