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Activiteitenverslag 2018 
Terugblik 2018 
Gedurende 2018 zijn alle zondagen diensten gehouden. Vanaf de zomer is een niew concept 
geïntroduceerd, te weten de soep-, groei- en bloeizondagen. Elke zondag heeft een eigen focus. 

Vanaf december is de prekenserie ‘Op reis door Lukas’ gestart die wordt verzorgd door Mark en Mira 
de Boer. 

Vanaf september is het kernteam ontbonden en zijn Mark en Mira de Boer begonnen als aspirant-
voorgangers, ondersteund door het bestuur en een werkgroep. De bedoeling is dat zij per januari 
2019 de rol van voorgangers op zich nemen. 

Het project Veilige kerk en het AVG proof maken van de gemeente zijn nog in volle gang. Rafael 
Nederland zorgt voor de wettelijke kaders en heeft een aantal zaken in gang gezet en geregeld. Het 
streven van Rafael Nederland is om rond de zomer alles hieromtrent af en lopend te hebben. Met 
het online komen van de nieuwe website van Rafael Almere zullen deze twee zaken voor ons ook 
geregeld zijn. 

Lief en leed: 

Met het gevaar dingen en mensen te vergeten, geven we een kort overzicht van enkele 
gebeurtenissen afgelopen jaar. 

• Arwen en Wouter Kraster zijn getrouwd. 
• Rosa de Boer is in Mozambique geweest. 
• Levi van Niek en Samantha Kruis is geboren. 
• Samuel & Grace van Gent hebben baan dicht bij huis gekregen. 
• Willem en Ineke wonen nu in Nunspeet (Berkenlaantje 15, 8072 CZ)en hebben Rafael Almere 

gewisseld voor Rafael Elburg. 
• Ronald en Ineke Kruis zijn verhuisd naar Zwolle en hartelijk uitgezegend. 
• Paul en Els Laman verhuisd naar Hengelo in Gelderland. 
• Marit Laman is verhuisd naar Kortenhoef. 
• Rob Wijtsma is verhuisd naar Drachten. 
• Nieuwe gasten: Naomi en Sander Waterman met 2 kids. 
• Rob van Hemert is ondertussen weer opa geworden, net als Klaudia en Reinder de Jonge 
• Jessica de Jonge is een OM-schip ervaring rijker 
• Bas Kruis draait ondertussen zijn 3e jaar bijbelschool in Californië 
• Frank en Sandra Obdam zijn terug naar Mozambique na groot verlof van drie maanden. 
• Henk en Ursula van Schie hebben de gemeente verlaten, na verschil van inzicht. 
• Robert en Raquel Warning hebben een jonge vrouw uit Brazilie te gast, Karoline, die wordt 

behandeld voor aangezichtsverlamming. 

Jaarcijfers 2018 
In de bijlage is het overzicht te zien van de jaarcijfers over 2018 en de begroting van 2019. Deze zijn 
samengevoegd in een tabel. 

Een paar opmerkingen bij deze tabel: 
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- Ook dit jaar is positief afgesloten, waarbij de saldo/winst lager is dan hier voorgesteld omdat 
de kosten voor Project Smile er nog af moeten. (Project Smile is het project rondom de 
operatie van Karoline.) 

- De kosten rondom bank-en administratiekosten zijn hoger dan voorgaande jaren doordat nu 
gebruik wordt gemaakt van een administratiekantoor. 

De kascommissie, bestaande uit Sjoerd en Deana, hebben gecontroleerd en stellen de decharge van 
de penningmeester voor. Dit wordt unaniem aangenomen. 

Begroting 2019 
In de bijlage is het overzicht te zien van de jaarcijfers over 2018 en de begroting van 2019. Deze zijn 
samengevoegd in een tabel. 

- Huur van de Zuiderpoort wordt komend jaar verhoogd. Het is nog niet duidelijk met 
percentage. 

- Afgelopen jaren is vaak negatief begroot, tot nog toe zijn we altijd met een positief saldo 
geëindigd. Daardoor hebben we het volle vertrouwen dat ook dit jaar dit goed zal verlopen. 
Mochten de kosten toch negatief uitvallen, is er voldoende eigen vermogen om dit op te 
vangen. 

- Er komt nog een kleine aanpassing in de begroting rond Project Smile, waar abusievelijk 
inkomsten op begroot zijn. 

Vooruitblik 2019 
Zie jaarplan 2019. 


