Jaarverslag 2020 GCC " De Verkenningston ".
Als bestuur hebben we op 7 januari 2020 persoonlijk afscheid genomen van Henk Vos, als lid van de
Raad van Advies en Leendert van Dam als secretaris van het bestuur. We hebben samen
herinneringen opgehaald, over hoe zij betrokken zijn geraakt bij het werk van het GCC, en op de fijne
samenwerking onderling. Gelukkig blijven zij beiden betrokken bij ons en het werk van het GCC.
Leendert treedt toe tot de Raad van Advies en beide broeders nemen deel in verschillende
werkgroepen.
Als bestuur kijken we terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en komen tot de conclusie
dat we nu toch echt 'groot onderhoud' moeten inplannen mbt tot het gebouw. Dat betekent dat we
'de mouwen moeten oprollen en de boer opmoeten' om werkkrachten te werven en ook een stukje
financiële ondersteuning moeten vinden om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Echter, zoals zovelen konden we op deze avond nog niet bevroeden hoe de rest van het jaar zou
verlopen en hoeveel invloed dat zou hebben op onze samenleving. Eind december 2019 komen de
eerste berichten binnen druppelen over een, nog onbekende, ziekte in Azië. Voor ons in Nederland
nog 'een ver van mijn bed show'. Totdat eind februari bekend werd dat ook onze landgenoten de
ziekte mee hadden genomen vanaf hun wintersport accommodatie en andere reizen. Niemand heeft
dan ook nog maar enige kennis over dit virus, wat er toe leidt dat er vele Nederlanders overlijden of
op de ic terecht komen. Nederland gaat op slot. Ons leven staat op zijn kop en alles valt stil. Zo ook in
'De Verkenningston'. Alle activiteiten van de werkgroepen worden afgelast en het bestuur overlegt
per e-mail. Want ondanks deze nare periode moeten er wel dingen geregeld worden.
Het bestuur wordt versterkt met de komst van Joke Dorst. Daar zijn we blij mee. Door wijzigingen in
het bestuur moeten ook de gegevens worden aangepast bij de KvK. De regels voor de ANBI status
van de stichting worden aangescherpt, dus ook dit vergt onze aandacht. Verder moeten er
aanpassingen worden doorgevoerd op de website en krijgen we ook bericht van de plannen van de
gemeente mbt de inrichting van het gebied rondom het gebouw. Al met al dus een hoop papieren
regelwerk. Gelukkig kunnen we als bestuur veel dingen overleggen per e-mail en kunnen we dus
stappen maken. In augustus is het, na een lange tijd, weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten
tijdens een vergadering.
Na de zomervakantie kunnen er weer voorzichtig plannen worden gemaakt door de werkgroepen om
op te starten. Er zit groei in het aantal kinderen die de kinderclub bezoeken, er hebben zich mensen
gemeld die het 'no budget restaurant' nieuw leven willen inblazen, er is een aanvraag binnen
gekomen om weer een gebedsgroep te starten, allemaal hoopvolle en goede berichten. De
activiteiten die in het gebouw plaatsvinden, worden onder strikte voorwaarden van de dan
voorgeschreven corona maatregelen gehouden. Helaas is dit van korte duur als er aan het eind van
het jaar weer een corona golf door het land gaat. Gelukkig mogen we ons oog op Jezus gericht
houden, en het alleen van Hem verwachten. Zo leggen we ook het werk van het GCC, en al de daarbij
horende werkgroepen, in Zijn handen en mogen we geloven en vertrouwen op Zijn beloften.
Filipenzen 4: 6-7 BB
Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor
alles.
Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie
gedachten beschermen in Jezus Christus.

