
Jaarverslag 2018 
 
Wij zijn het jaar 2018 in Dordrecht anders begonnen dan de gewoonlijk. Er was geen gezamenlijk 
gebed om het nieuwe jaar samen te vieren. 
 
 Het jaar 2018 was een spannend jaar in Dordrecht met veel verandering in het bestuur.  
Het secretariaat is overgedragen in het begin van 2018. 
 In de periode van april tot juni had onze voorganger een Sabbat Time (Time-out) genomen. De 
nieuwe secretaris moest met hulp van RN de verantwoordelijkheden voor kerk op zich nemen. 
Tussen door is ook het penningmeesterschap overgedragen.  
 
De zondagse samenkomsten zijn in het eerste trimester van 2018 met een bijbelstudie gestart . 
Het dagelijks bestuur kwam regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken. Het algemeen 
bestuur heeft dit jaar zo veel mogelijk vergaderd. 
In loop van het jaar kwam het worship-team regelmatig bij elkaar om te oefenen. Ook werd hier 
onderwijs gegeven over lofprijs en aanbidding in de gemeente. 
 
Door de Rafaël Nederland georganiseerde kinderwerk bijeenkomst werd door kinderwerkers van 
Rafaël Dordrecht bijgewoond.  
Daarnaast werd een tweedaagse studie (24uur leiders ontmoeting) van Rafaël Nederland voor 
gemeenteleiders door een tweetal leiders van Rafaël Dordrecht gevolgd.  
De impact dag georganiseerd door RN werd ook bijgewoond door twee leden van RD. 
 
In juni is een gezamenlijk barbecue gehouden bij een gezin van de gemeente, waarin familie gevoel 
werd versterkt.  
In september hebben wij als kerk een sociale activiteit gedaan in een verpleeg huis in Nijmegen. Wij 
zij op bezoek geweest bij een man uit Burundi. Door de ziekte wordt hij, sinds in Nederland kwam 
24uur verzorgd. Het was voor hem een bemoedigende ervaring om  ons te zien en om in zijn 
moedertaal te kunnen spreken. 
In december heeft een doopdienst plaats gevonden waarin twee mensen werden gedoopt. Na de 
dienst hebben de gemeente leden, familie en vrienden van dopelingen samen feest gevierd. 
Op die dag werd ook bemoedigende getuigenissen uitgewisseld. 
De kerst is ook gevierd in onze kerk met gemeenteleden en vrienden in een feestelijk sfeer. 
 
Aangezien onze inkomsten gedaald zijn, werd een afspraak gemaakt met het Apostolisch 
Genootschap om het maandelijkse huurbedrag omlaag te krijgen. De oplossing was om naar een 
boven zaal te verhuizen die goedkoop is. 
Wij zijn dankbaar voor de gfiten van de gemeenteleden en de financiële steun die wij van RN 
mochten ontvangen. 
 
Hoewel ons dienst in Kirundi-Nederland en vice versa wordt vertaald, is het aantal bezoekers uit 
Nederland niet groot. 
 
Aan het eind van het jaar hoorden wij dat onze voorganger naar Afrika terug moet. Met groot 
verdriet was het niet makkelijk dit te ontvangen en te accepteren. Met veel uitleg en gebed  hebben 
wij  begrepen dat het de wil van God was. Wij geloven dat God ons nooit in steek zal laten. Degene 
die het goede werk in ons begonnen is, zal het goed voortooien. 
 


