Onze naam en de symboliek van het logo
„Rafaël‟ is een Hebreeuwse naam, die is samengesteld uit twee woorden: „Rafa‟en „Eli‟.
„El‟ betekent God. „Rafa‟ betekent genezen, herstellen, heel maken.
„Rafaël‟betekent dus: „door God genezen‟, of: door God „hersteld‟.
De naam geeft aan waar het bij ons in wezen om gaat. Jahwe Rapha is ook één van de
namen van God in het Oude Testament in de Bijbel.

Exodus 15:26b:
“want Ik de Here ben Uw heelmeester”
gang gratis
Psalm 103:3a:
“die al uw krakheden geneest”

Opmerking: De naam Rafaël heeft dus geen enkele relatie met de naam van de engel
Rafaël, die genoemd wordt in een aantal apocriefe boeken van het Oude Testament. Eerst
was onze naam Rafaël Gemeenschap Goes. Na een jaar of zeven kozen we ervoor om in
onze naam voor de buitenwacht duidelijker te zijn over wat we zijn: een Evangelische
Gemeenschap. In 2011 is de naam veranderd in Evangelische gemeente Rafaël Goes.
Wanneer de Bijbel over de gemeente of kerk spreekt, dan heeft zij het niet over een of
ander gebouw op de hoek van een straat: zij heeft het over een groep mensen. Mensen die
gehoor gegeven hebben aan de liefde van God, welke tot uitdrukking is gekomen in Jezus
Christus Zijn Zoon. Zij hebben de liefde, vergeving en aanvaarding van God ontvangen. Wij
willen een gemeente zijn waar mensen diezelfde liefde, vergeving en aanvaarding kunnen
ontvangen, van God en ook door mensen. Onze gemeente is dus niet alleen voor een
bepaalde selectieve groep mensen. Integendeel, want wij geloven dat Gods liefde
iedereen wil aanraken, ongeacht wie het is of wat de persoon gedaan heeft.
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Het logo van 1989 – 2010

Het eerste logo hebben we overgenomen van de eerste Rafaël Gemeenschap in Nederland,
destijds Rafaël Hoogblokland. Het sluit aan bij een van de teksten die we gekregen hebben
bij het ontstaan van de gemeente, te weten Jesaja 58:11:

“En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en
uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof
en als een bron waarvan het water niet teleurstelt.”

Het nieuwe logo is in 2011 samen met een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. Dit huidige
logo heeft dezelfde Bijbeltekst als basis.

De symboliek van ons huidig logo

We hebben in 2011 een nieuwe huisstijl in gebruik genomen. Hierbij is onze naam
veranderd in Evangelische gemeente Rafaël Goes. Onze visuele identiteit is gewijzigd: er is
een nieuw logo, het lettertype en het gebruik van kleuren zijn gewijzigd.
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Uitgangspunten
De huisstijl is een zichtbare „vertaling‟ van ons karakter. Daarom hebben we het karakter
van de gemeente samengevat in een aantal kernwoorden:






Familiaal
Betrokken
Veelzijdig
Veelkleurig
Divers in mensen







Open
Transparant
Laagdrempelig
Toegankelijk
Jong





Actief
Passievol
In beweging

Uitleg van de symboliek in het logo:
- De fontein is veelkleurig en dat verwijst naar de veelkleurigheid van de gemeente:
grote diversiteit in soorten mensen
- Een fontein is actief en dat staat symbool voor een actieve gemeente
- De uitstraling is niet formeel/zakelijk (strak) maar juist „speels‟ (ronde vormen) wat
aangeeft dat we als groep familiaal met elkaar omgaan, informeel en betrokken. Dat
maakt de gemeente laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
- Het wit tussen de druppels schept ruimte en maakt het beeld open: binnen de
gemeente zijn we open over en transparant in wat we doen en waarom, er is ruimte
voor iedereen om zichzelf te zijn en ruimte voor ieders inbreng.
- De druppels vallen een beetje over elkaar heen wat staat voor zorg voor elkaar. Daarbij
is het de rode druppel die het woord Rafaël „bedekt‟: we worden bedekt door het
bloed van de Here Jezus Christus.
- De gekozen kleuren zijn ook de huisstijlkleuren van Rafaël Nederland en The
Foursquare Church en verwijzen dus naar onze verbondenheid met deze familie.
Alle communicatie uitingen zijn conform deze huisstijl.
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