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Op zondag 7 januari 2018 zijn we gestart met het volgende Bijbelgedeelte:  
2 Petrus 3: 13-18 
Maar wij vertrouwen op Gods belofte en wij zien uit naar een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, span u in om……. , wees op uw hoede en laat u 
niet meeslepen op de dwaalwegen van de wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 
maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem 
komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. 
 

Het schrijven over het afgelopen jaar is schrijven over waardevol leven dat draait om:  

samen delen, samen zorgen, samen vieren, samen bidden, samen aanbidden, samen 

dienen als levende stenen, samen geven, samen groeien, samen uitreiken en samen 

lerende onderweg zijn. 
 

Het jaar 2018 was het 29ste jaar dat we samen gemeente waren. Als gemeente hebben we 

vreugdevolle, mooie, lastige en verdrietige gebeurtenissen in dit jaar gedeeld met elkaar. 

We zijn dankbaar voor de vele zegeningen, de vele leermomenten, de genade van de Heer, 

de bemoedigingen en voor de vertroosting die we bij elkaar en de Heer hebben kunnen 

vinden. 2018 was ook het jaar waarin we stappen hebben voor het eerst een eigen gebouw 

(De Basis, Bessestraat 8 te Goes) hebben kunnen kopen voor onze door-de-weekse 

activiteiten. 

 

Wij hopen dat ieder op zijn manier in 2018 gegroeid is in zijn relatie met God, het verder 

sterven aan jezelf, het samen gemeente zijn en het omzien naar onze naaste.  

We ervaren dat God ons een beweging laat maken van een meer herderlijk- pastorale 

gerichtheid in de achter ons liggende jaren, naar een in de toekomst meer op discipelschap 

(zoonschap) gerichtheid. We verlangen ernaar om een gemeente te zijn van 

gepassioneerde discipelen die Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken. Deze beweging 

zien we Rafaël Nederland landelijk en zal in de komende jaren verder terugkomen in 

onderdelen van het samen gemeente zijn. We blijven als gemeente een plaats van herstel. 

Dat zit in onze DNA en roeping. Het is te omschrijven als een beweging van Jesaja 58:11 

naar ook meer van Jesaja 58:12, met als vrucht Handelingen 9:31 “… leefde de gemeente 

in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de 

bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. 

In het Jaarplan 2018 was deze beweging ook verwoord.  

 

Dit Jaarverslag 2018 geeft een beschrijving van de meeste activiteiten zodat je een 

impressie krijgt van het samen gemeente zijn. Deze activiteiten zijn indrukwekkend, tonen 

inzet en toewijding van velen. Daarom vanaf deze plaats dan aan ieder die op welke wijze 

dan ook in 2018 een levende steen geweest is in het meebouwen aan en het dienen binnen 

de gemeente. Geniet van het lezen. 

 

Het oudstenteam. 

 

Voorwoord 
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Vrijwel gelijk aantal leden en gasten 

In 2018 is er een stabilisatie geweest in het aantal leden. Per 1 januari 2018 waren er 407 

leden en per 31 december 2018: 416 inclusief kinderen.  Het aantal gasten is gegroeid. 

Waren er begin van 2018 107 gasten, eind 2018 waren er 128, inclusief kinderen. 

 

 

 

 

De samenkomsten hebben een belangrijke plaats in het samen gemeente zijn. Aan de 

andere kant is samen gemeente zijn meer dan op zondag samenkomen. We geloven dat 

God de Vader ernaar verlangt om ons te ontmoeten; dat Hij iets wil met de tijden waarop 

Zijn kinderen samenkomen. God de Vader wil een plaats, waar Hij Zijn aanwezigheid, Zijn 

liefde, Zijn kracht, Zichzelf aan ons wil en kan laten zien. De samenkomsten zijn gericht 

op de ontmoeting met God de Vader en de ontmoeting met elkaar.  

 

We willen in de samenkomsten opgebouwd worden in ons geloof om vervolgens als 

gemeente en als individuen het verschil te maken in onze omgeving. We hebben ons 

daarbij gericht op: 

 Focus op prikkelende prediking die aanzet tot actie 

 Krachtige lofprijs en aanbidding  

We hebben het verlangen dat we meer en meer mogen groeien in het brengen van onze 

aanbidding naar Hem en het zien van Zijn glorie en tegenwoordigheid in en door de 

levens van de mensen in de gemeente. 

 In iedere samenkomst is er gelegenheid tot gebed (ministry-team) en het delen van 

brood en beker. Aantal keren per jaar een gezamenlijke viering van de Maaltijd van de 

Heer 

 Een aantal keren hebben we bewust met en voor elkaar in groepjes gebeden tijdens de 

samenkomst 

 Bij de samenkomsten zijn iedere zondag veel mensen betrokken. Per zondag is een 

(wisselend) team actief variërend van 25 tot 40 personen. In totaal zijn er ruim 100 

personen dienstbaar m.b.t. onze samenkomsten.  

Themaseries 

In september 2016 waren gestart met een 8-delige reeks over “Wie is God” In 2017 hebben 

we 3 themaseries  gehad: ‘Discipel: Jezus’ liefde leven’, “de Persoon en het werk van de 

Heilige Geest” en “de Galatenbrief”.  In 2018 hebben we 2 themaseries gehad. In het 

voorjaar het thema “God, liefde en relaties”. Vanuit deze serie zijn er een aantal  “neven-

activiteiten ”geweest, zoals: de start van een 2-wekelijks mannenontbijt met het boek van 

Derk Prince “man en vader”.  

In het najaar hebben we een thema-serie gehad over  “Gebed”.  

 

Bijzondere samenkomsten 

 

a. Doopdienst, bij het Goese Lyceum, met 4 dopelingen. 

 

Samenkomsten 

Leden en gasten 
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b. Een  Israël zondag op 4 november, welke was voorbereid door de Israël 

werkgroep, met ondersteuning van de Israel kleine groep, met Richard 

Zevenhuizen als spreker.     

                        

        c.  Jongerendiensten/Rafaël Youth Sunday’s 

   In 2018 zijn er 4 jongerendiensten geweest. Bemoedigend om te zien met welk  

   enthousiasme de jongeren dit iedere keer weer hebben opgepakt. Tijdens de   

   jongerendienst waren er gemiddeld ca. 375 personen. 

   Op zondagavond 23 december was er een RYS Christmasparty met ca 250 mensen 

   in het Goese Lyceum. 

 

        d. Gezinsdiensten 

  In 2018 hebben we 3 Gezinsdiensten gehad.  

 

e. De Dankdagviering was op 25 november, met getuigenissen, een Dankoffer en 

persoonlijke Dankkaarten en ruimte om in groepjes de Heer te danken voor wat Hij 

in de gemeente gedaan heeft in het afgelopen jaar. 

 

Door de verscheidenheid in leeftijd, achtergrond  en geloofsfase is het niet altijd 

makkelijk om bij ieders wensen en verlangens aansluiting te vinden wat betreft de 

invulling van de samenkomsten (vorm), de ‘kleur’ van de lofprijzing en aanbidding en de 

inhoud van de prediking. Dat vraagt om onderlinge genade en een open hartshouding: 

‘Heer wat wilt U vanmorgen tot mij zeggen en wat kan mijn bijdrage zijn? Voor wie kan ik 

iets betekenen deze samenkomst?’ We komen immers niet alleen om te ontvangen naar de 

samenkomst, maar ook om te geven. 

 

Voor de kinderen tot de basisschool leeftijd is er iedere samenkomst een crèche en was er 

vrijwel altijd voor de kinderen van de basisschool een aparte kindersamenkomst, 

onderverdeeld in leeftijdsgroepen. 

 

In de zomerperiode hebben we opnieuw gekozen voor wat kortere samenkomsten i.v.m. 

beperkt aantal kinderdiensten. 

 

Voor onze samenkomsten hebben we gebruik gemaakt van de locatie van het Goese 

Lyceum aan de Oranjeweg. In de “gewone” samenkomsten waren er gemiddeld zo’n 325 

personen,  waarvan ca. 65  kinderen tot 12 jaar. De jongerendiensten, de doopdienst en de 

Kerstdienst waren dit jaar een uitschieter met tussen de 350 en 450 personen. 

 

 

 

 

 

We zijn dankbaar met functioneren van de kleine groepen. De kleine groepen zijn immers 

het hart van het samen gemeente zijn. Onderlinge betrokkenheid en verbondenheid is 

eigenlijk niet te organiseren. Het heeft te maken met hartsgesteldheid, openheid en 

keuzes. De kleine groepen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld tot 1 van de pijlers van de 

gemeente. Een veilige omgeving waarin gewerkt kan worden aan je persoonlijke 

Kleine groepen 
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ontwikkeling tot discipel en aan de gemeenschap van het lichaam van Jezus Christus. De 

diversiteit van de kleine groepen maakt het mogelijk dat er voor iedereen wel een groep 

te vinden is. De groepen Noord-Beveland en 's Heer Arendskerke zijn gestopt, maar dat 

wordt gecompenseerd door herstart van de groep Schore/Hansweert en een 2e Garage 

groep met de naam “Groeien in geloof’. De meeste kleine groepen hebben vanuit de 3 

preekseries met de aangereikte verwerkingsvragen een verdiepingsslag gemaakt. 

 

Algemeen beeld is dat de geestelijke kwaliteit van de kleine groepen zich ook in 2018 

heeft voortgezet. De diversiteit van de kleine groepen maakt dat er voor iedereen een 

groep is die past.  

 

Hoewel kwaliteit moet prevaleren boven kwantiteit geeft het laatste een weerspiegeling 

van de betrokkenheid bij het gemeente zijn. We zijn daarbij vooral dankbaar met drie 

goed bezochte jong volwassen groepen (circa 50 personen), waarbij de ADHD groep zelfs 

het commitment heeft voor wekelijkse bijeenkomsten. Het exact aantal deelnemers is 

voor 2018 niet vastgesteld. Het aantal groepen is gelijk gebleven, de inschatting is daarom 

dat het aantal deelnemers in de orde grote van 150 is gebleven 

 

                                      

 
 
We kijken terug op het achterliggende jaar met grote dankbaarheid. Binnen het 
jongerenwerk hebben de eerst en tweede pijler (eenheid en toerusting) aandacht  
gekregen. 
 
 
Eenheid 
Het laatste gedeelte van seizoen 2017-2018 hebben nog gewerkt met een VIPS groep en 
een Youth 15-18 groep. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd om als team de eenheid te 
zoeken onder elkaar en onder de jongeren. De samenstelling van het team en het systeem 
van gescheiden groepen met eigen inzichten en methoden maakte dit verlangen soms 
lastig. Wel merkten we dat door het gezamenlijk ondernemen van activiteiten de eenheid 
onder de jongeren stimuleerde. Dit heeft er toe geleid dat we steeds vaker zochten naar 
momenten om avonden met beide groepen te stimuleren.  
We zijn het seizoen begonnen met een kamp in België en hebben een start gemaakt met 
ons jaarthema: Één voor allen, allen voor Éen. Niet toevallig hebben we gekozen voor dit 
thema. Eenheid heeft veel aspecten. Tijdens de bijbelstudies hebben we stilgestaan bij 
Joh 17:20-23. Het  gebed van onze Here Jezus waarin Zijn verlangen naar eenheid 
uitgedrukt wordt. Wat betekent dit voor ons in het dagelijks leven; hoe krijgt het een plek 
in onze relatie met God en hoe gaan we om met elkaar? 
 
 
Naast geestelijk voedsel, “food”, hebben “fun” en “family” ook een prominente plek 
gekregen tijdens het kamp en de rest van het seizoen. Het hebben van plezier met elkaar 
versterkt de relaties waar we waarde aan hechten. 
Een grote groep jongeren met een groot leeftijdsverschil vraagt om een creatieve manier 
van werken. Om alle jongeren toch in de gelegenheid te stellen op hun eigen niveau en 
manier te leren hebben we gekozen voor het geven van workshops, gerelateerd aan het 
jaarthema, met een wisselend karakter. We hebben studie, debatteren, muziek, koken, 

Jongerenwerk 
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expressie, sport en werken met de groep aan de jongerenruimten. Deze workshops draaien 
tot januari 2019. Daarna starten we met een nieuwe ronde.  
Het aantal jongeren dat frequent de avonden bezoekt hebben we zien toenemen. Ook zien 
we dat jongeren regelmatig (niet gelovige) vrienden of vriendinnen meenemen. Het open 
karakter van de avonden en de ontspannen sfeer leent zich hier uitstekend voor.  
 
 
 
 
 
 
Wij willen het onze kinderen niet onthouden 
wij zullen het aan het komend geslacht vertellen  
van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, 
van de wonderen die hij heeft gedaan. 
(Psalm 78 vers 4) 

 
Wat een voorrecht om met een groep enthousiaste kinderwerkers de kinderen te dienen en 
te doen wat in deze Psalm staat, voor iedere groep op hun eigen manier! 
 
In de eerste helft van het jaar waren de oudste kinderen nog regelmatig in de samenkomst 
omdat er niet genoeg kinderwerkers waren. We zijn heel blij dat we vanaf het nieuwe 
school jaar voor alle groepen voldoende kinderwerkers hebben.  
Om de kinderen te leren dat we ook omzien naar elkaar, spaart groep 1-7 voor Angie en 
Jorge van Compassion. 
Groep 8 spaart voor het werk van Anne en Geke in Brazilië. 
                 
In april hebben we in alle groepen onderwijs gehad over de Maaltijd van de Heer en dit ook 
gevierd met de kinderen. Met Pasen hadden we een gezamenlijke kinderdienst. 
 
Vlak voor de zomervakantie hebben we het seizoen afgesloten en afscheid genomen van 
groep 8 en enkele kinderwerkers. 
Tijdens de vakantieperiode was er voor de jongste kindergroepen een paar keer een 
kinderdienst.  
 
Tijdens de kinderdienst op dankdag hebben alle kinderen iets meegenomen voor de 
kinderen van onze zendelingen. 
 
Elke kinderwerkersvergadering staat de gebedsschaal op tafel met daarin alle fotootjes van 
de kinderen. We bidden voor ze en de schaal gaat met iemand mee naar huis zodat daar 
ook gebeden wordt voor de kinderen. Ook zijn de kinderen verdeeld over alle 
kinderwerkers, op deze manier brengen we de kinderen bij Jezus. 
 
De crèche   
In 2018 zijn er baby’s geboren en er zijn kinderen 4 jaar geworden. We hebben twee 
groepen 0-2 jaar en 2-4 jaar.  
De peuters kunnen in hun eigen groep wat meer knutselen, spelletjes doen en met elkaar 
spelen. We zijn blij met alle ouders die zich inzetten voor de kleintjes.  
Het belangrijkste is wel gebleven; de kinderen Gods liefde geven en hen laten merken dat 
ze er mogen zijn.  

 
 
 
 

Kinderwerk 
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a. Gast en deel geworden en beëindigd 

          In 2018 zijn er 23 mensen deel en 46 gast geworden, inclusief kinderen.  

           Daarnaast hebben 17 personen het deel zijn beëindigd. De redenen  

           varieerden o.a. van een verhuizing,  het deel worden van een andere  

           gemeente, teleurstelling en een aantal (niet meer thuiswonende) jongeren  

           die het deel zijn via de ouders hebben beëindigd. 

           Ook in 2018  hebben we een  vervolg gegeven aan actief benaderen van leden en 

           gasten die bewust niet meer naar de samenkomst komen en verder ook geen 

           actieve betrokkenheid hebben bij het samen gemeente zijn.  

b. Specifieke herderlijke taken  

Deze betreffen gesprekken i.v.m. opdragen, ondersteuning bij een overlijden, 

aandacht bij mooie gebeurtenissen in het leven, huwelijksvoorbereiding, gebed en 

aandacht voor de zieken. Aan de meeste van deze gebeurtenissen is aandacht 

gegeven in onze samenkomsten, in de digitale nieuwsbrief en op ons intranet. 

c. Huwelijken 

In 2018 hadden we 1 huwelijk vanuit de gemeente.  

d. Geboorten en opdragen 

In 2018 zijn er 3 kinderen geboren en ook 3 opgedragen. 

e. Overlijdens 

In 2018  is er 1 gemeentelid en 1 gastlid overleden. Het in 2016 vernieuwde 

handboekje “Mijn uitvaartwensen” is voor iedereen beschikbaar gesteld en met een 

aantal mensen besproken.  

f. Introductieavonden, in het voorjaar en najaar 2018. Totaal 29 deelnemers. Deze 

avonden worden als heel behulpzaam ervaren om de gemeente in al haar facetten 

beter te leren kennen.  

g. Pastoraat 

De basiszorg, het omzien naar elkaar, is een onderdeel van het functioneren van de 

kleine groepen.  Daarnaast zijn er binnen de gemeente goede aanvullende 

mogelijkheden voor pastorale zorg. Waar nodig hebben we een beroep gedaan op 

deskundige hulp van buiten de gemeente.  

h. Diaconaat/barmhartigheid 

In de week voor kerst hebben we op 15 adressen een kerstpakket bezorgd. 

Uitgangspunt is hierbij: gasten en leden onder de  65,5 jaar die een uitkering 

hebben. 

In 2018 zijn geen diaconale leningen verstrekt. 

Als gemeente zijn we deelnemer aan de jaarlijks interkerkelijke kerstpakketten-

actie met een bijdrage van € 1.000,00 (voor ca. 40 pakketten), zijn we betrokken 

bij de interkerkelijke Stichting Noodopvang De Bevelanden en geven we een deel 

van een extra offer aan Voedselbank De Bevelanden en aan St. Present.  

i. Mentorschap 

Als gemeente willen we groeien in mentorschap in de betekenis van het zijn van 

een geestelijk vader/moeder voor iemand ter ondersteuning van de persoonlijke 

relatie met de Heer en de persoonlijke geestelijke groei van de mentorant. We 

Herderlijke zorg 
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geloven dat er in ons midden velen zijn die een geestelijk vader/moeder voor 

iemand anders kunnen zijn. Een eerste aanzet is een prediking in augustus 2016 

geweest. In 2017 is er een visie-document  gemaakt en in het voorjaar 2018 is het 

mentoraat verder ingevuld. Er is een begin gemaakt, met name voor de jongeren, 

maar dit vraagt nog om verdere aandacht.  

j. Ouderen 

We kennen 20 mensen van 70+  in onze gemeente. Er zijn in 2018 geen specifieke 

activiteiten voor ouderen geweest. 

 
Preventief beleid grensoverschrijdend gedrag /VOG’s 
 
We hebben als leiding van de gemeente in 2016 voor een preventieve aanpak gekozen. Dit 

is in lijn met de aanpak van Rafaël Nederland (aansluiten bij het landelijke project “veilige 

kerk”). Hiervoor hebben we ook een beroep gedaan op de ondersteuning vanuit de 

overheid. Er zijn gedragsregels opgesteld. In 2018 zijn er 2 vertrouwenspersonen 

aangesteld binnen de gemeente, waar mensen met een vertrouwelijke vraag terecht 

kunnen. In 2018 is ook de mogelijkheid van een digitale aanmelding voor een Verklaring 

Omtrent Gedrag gerealiseerd. 

 
 

 

 
 
 
Gemeentedag BBQ:  
Doel: in een ontspannen setting elkaar ontmoeten en vieren dat we samen gemeente zijn 

om de onderlinge connecties te verdiepen en de waarde van verbondenheid praktisch 

gestalte te geven. 

 

Dit jaar niet aan het Veerse Meer. Op zondag 30 september hadden we een open dag van 

ons nieuwe gebouw De Basis, met tegelijkertijd een BBQ bij ons nieuwe gebouw. Een 

aantal mensen hebben zich ingezet om deze middag tot een groot succes te maken. De 

locatie was gezellig aangekleed, er waren praktische voorzieningen aanwezig, er waren 

leuke activiteiten geregeld voor jong en oud en er was heerlijk eten en drinken! Het was 

heerlijk weer en een goede sfeer. Dit alles zorgde er voor dat de algemene reactie was: 

“Het was leuk, lekker, goed en gezellig om elkaar zo te ontmoeten! Volgend jaar weer?” 

 
 
 

 

 

 

We weten dat er op vele plaatsen voor de gemeente wordt gebeden. Daar zijn we 

dankbaar voor. We zijn ook dankbaar voor de groep van ca. 15 mensen die een 

toewijding heeft gemaakt om deel te zijn van een voorbedeteam voor de 

gemeente. In 2018 is het voorbedeteam 1 x per 4 weken bij elkaar geweest. In 2017 

zijn we gestart met avonden te combineren met het ministryteam. Dit hebben we gedaan 

om de tijdsdruk van sommige teamleden te verminderen. Daarnaast is er een overlap 

Voorbede voor de gemeente 

Gemeente BBQ 
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tussen de twee werkvelden. Wel is duidelijk aangegeven waar het verschil in zit. Zo is 

voorbede bidden voor mens en gemeente en is het werk van het ministryteam  bidden met 

mensen. De combinatieavonden zijn in 2018 voortgezet. 

 

In 2018 is het voorbedeteam  betrokken geweest in de voorbede voor de themaseries over 
“God, liefde en relaties” en het thema “gebed” ( het onze Vader en Gods Koninkrijk ). 
Daarnaast zijn we biddend betrokken geweest bij de aankoop van het pand aan de 
Bessestraat en bij de vraag vanuit het oudstenteam omtrent de aanstelling van een nieuwe 
assistent-voorganger. We zien dan ook in 2018 dat er meer en meer verbinding ontstaan is 
met de gemeente. We hebben mogen zien dat de gemeente meegenomen werd in het 
leren bidden. Het voorbedeteam kijkt met dankbaarheid terug op 2018! 
 
 

 
 
 
 
Op verschillende manieren is er aandacht besteed aan het zijn/worden van een levende 

steen. Enerzijds door predikingen en toerusting en anderzijds door mensen in persoonlijke 

gesprekken (o.a. bij gast of deel worden) gericht aan te moedigen tot of uit te nodigen 

voor het oppakken van een taak binnen de gemeente. Daarbij denken we in de eerste 

plaats aan een kans om te dienen/groeien en niet aan het opvullen van een “vacature”.  

Het zijn van een levende steen is breder dan het hebben van een taak. Het hebben van 

een taak is niet alleen dienen, maar ook een plaats die God gebruikt om betrokkenen 

verder in het karakter te vormen en om te laten groeien en bloeien in bekwaamheid op 

een bepaald gebied. 

 

We hebben geen visie voor het zijn van een gemeente met “papieren leden”. Om deze 

reden hebben we er ook in 2018 voor gekozen om leden en gasten die bewust niet meer 

deelnemen aan onze samenkomsten te benaderen met de vraag: welke betekenis heeft het 

deel zijn van de gemeente nog voor jou? 

                           

 

 
In 2018  heeft een groot aantal mensen deelgenomen aan verschillende 

toerustingmogelijkheden binnen onze eigen gemeente, binnen Rafaël Nederland of daar 

buiten. Dit is tot ondersteuning geweest van persoonlijke geestelijke groei: 

 

 In het voorjaar een Alpha-cursus met 5 deelnemers; 

 Doopstudie-avonden over o.a. bekering, doop door onderdompeling (met 4 

deelnemers) en vervulling met de Heilige Geest (met 4 deelnemers); 

 In het najaar 2018 was er een cursus Groei in identiteit met 12 deelnemers,  

 Aan de cursus Cleansing Stream hebben 14 personen deelgenomen; 

 In het voorjaar een miniconferentie over de gaven van de heilige Geest  met 25 

deelnemers; 

Toerusting 

Het samen gemeente zijn: het zijn van een levende 

steen 
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 In het voorjaar is de studie over Openbaring. In het najaar een studie over de 

Bijbelboeken Genesis, Exodus en Leviticus.  Gemiddeld 15-20  deelnemers; 

 In het voorjaar een trainingsdag voor het aanbiddingsteam; 

 Training van gebed met 4 deelnemers 

 In het voorjaar een Parenting Course met 6 deelnemers;  

 Een trainingsavond over  mentorschap in maart 

 In het najaar een huwelijksseminar met 4 echtparen; 

 2 Israëlavonden. 

 

 

 

 

 

WereldEvangelisatie - korte termijn reizen 

In 2018 zijn er 8 mensen, waaronder 2 kinderen op een WE-reis geweest.  Er is een WE-reis 
geweest naar Israël, Duitsland. 

Aan deze korte termijn zendingsreizen hebben we op verschillende manieren aandacht 
gegeven. 
 
Extra offers in het kader van WE 
Het totaal van de opbrengst van de (extra) offers met een zendings- evangelisatie- of 

barmhartigheidsdoel bedroeg  € 13.850   In totaal is bijna 6 %  van de totale inkomsten aan 

WE-doelen/activiteiten besteed (extra offer voor onze zendelingen, Asielzoekerswerk, 

Arabische Conferentie, Noodopvang De Bevelanden, Voedselbank De Bevelanden, St. 

Present, Village of Peace, Israël-projecten, C-Generation) 

 

Onze zendelingen 

We zijn dankbaar dat we als gemeente 10 zendelingen kunnen ondersteunen. De vaste 

support voor 9 van de 10 zendelingen bedroeg in 2018 in totaal € 24.400 . Dat is ruim 11 % 

van de algemene inkomsten. De beleidslijn is 10%. 

In 2017 hebben we gekozen voor een zendelingen-zondag voor iedere zendeling. Dit 

betekent dat iedere zendeling in 2018 1 x de gelegenheid heeft gehad om aan het begin 

van een samenkomst een korte update te geven (persoonlijk of via een video boodschap) 

en na afloop van de samenkomst was de ruimte voor de mensen de betreffende zendeling 

persoonlijk te ontmoeten.  In het januari Magazine is ook aandacht voor de zendelingen 

geweest. Op deze wijze proberen we naast de info op ons intranet en de attendering in het 

gemeentenieuws op nieuwe nieuwsbrieven de zendelingen “in beeld” te brengen/houden. 

     
Evangelisatie   

Een van de doelen is om mensen aan te moedigen tot en het trainen van mensen in een 

getuigende levensstijl. Er is nu een klein evangelisatie-team met in totaal14 betrokkenen. 

7 daarvan zijn regelmatig op donderdagavond of op zaterdag de stad in geweest.  Deze 

mensen zijn ook betrokken bij de gezamenlijke evangelisatieacties in samenwerking met 

andere kerken/gemeente in de stad. Dit Jaar was dat zingen bij de St. Maartensbrug de 

zaterdag voor kerst. 

 

 
 

Naar buiten gericht 
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Opstart missionaire activiteiten vanuit De Basis 
De eerste missionaire activiteit die vanuit de Basis plaatsvond, was het kerstdiner. Een 
ieder was welkom om te genieten van een uitgebreid- en sfeervol kerstdiner, waarin met 
eenvoudige en aansprekende taal over Jezus’ geboorte werd verteld. Omdat de uitnodiging 
/ PR rondom dit diner (bewust) breed was opgezet was dit een belangrijk leermoment: 
namelijk welke doelgroepen kunnen wij onderscheiden wanneer wij uitreiken naar Goes-
Zuid (en de stad in haar algemeenheid), en wat kan helpen om deze verschillende mensen 
in aanraking te brengen met Gods liefde? Er waren ca 50 deelnemers. 

Asielzoekers 

Uitreiken naar de vreemdeling in onze stad: we zijn actief betrokken bij de Stichting Kerk 

en Vluchteling die zich richt op de asielzoekers in het AZC in Goes. 

Als gemeente richten we ons m.b.t.de asielzoekers o.a. op Bijbelonderwijs: tot de zomer 

2018 iedere vrijdagavond in De Vliet. In verband met de sluiting in de zomer van 2018 van 

het AZC is  deze activiteit gestopt. In de samenkomsten is er vertaling. 

Arabische samenkomsten 

Vanaf juni 2012 hebben we als gemeente een maandelijkse Arabische samenkomst in De 

Vliet. In 2018 zijn er 12 Arabische samenkomsten geweest. In de eerste helft van 2018 in 

De Vliet en vanaf juli in De Basis. Hierbij waren ca 20  mensen aanwezig.  

Interkerkelijke Kerstpakkettenactie. 

Deelnemen in de interkerkelijke Kerstpakketten-actie met een financiële bijdrage van  

€ 1.000,00. 

 

 

 

 

 

 
 

Onze verbondenheid met Israël, Gods volk, is onder meer tot uitdrukking gekomen door:  

het maandelijkse gebedsuur, gebed voor de vrede van Jeruzalem 1 x per maand in de 

samenkomst; 2-tal Israëlavonden met externe sprekers, de Israël-zondag op 7 oktober en 

de WE-reizen naar Israël. 

De meeste van bovengenoemde activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door de 

werkgroep Israël, met ondersteuning van de kleine groep Israël. 

 

Verbondenheid met Israël, Gods volk 
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Dit krijgt o.a. invulling door: 

 Participatie in het bestuur van de interkerkelijke stichting ‘Noodopvang Goes’ 

 Faciliteren van de ochtenden van Women Aglow 

 Faciliteren van Koinonia, voor hun pastorale gesprekken in De Vliet/De Basis 

 Relatie met de Pelgrimwinkel in Goes 

 Organisatie en leiding van de Paasjubel op Paasochtend op de Grote Markt in Goes. In 

2018 voor de 29e keer, met ca. 150 mensen.                                    

 Participatie in het pastoresoverleg Goes (4 x per jaar) 

 Deelname aan Interkerkelijk gebedsuur (1 x per maand) en -gebedsweek (januari) 

 Deelname aan (jaarlijks) overleg van de gemeente/burgemeester Goes met pastores 

 Deelname aan de gezamenlijke Openluchtdienst in De Hollandse Hoeve begin 

september 

 Participatie in het interkerkelijke Diaconale Platform Goes 

 Mede organisator van het zingen bij de St Maartensbrug de zaterdag voor kerst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een zegen om als gemeente deel te zijn van een groter geheel, van een geestelijke 

familie. Dit komt onder meer tot uitdrukking door:  

 Deelname aan de jaarlijkse 24-uurs leidersconferentie, dit jaar met het hele 

oudstenteam 

 Deelname aan toerustings- en trainingsdagen 

 Bescherming, input en adviezen 

 Het brengen van onze tienden als gemeente naar Rafaël Nederland. 

 De ondersteuning op het gebied van ANBI, AVG en Veilige Kerk, vanuit het landelijk 

participeren in diverse organen die contact hebben met de overheid. 

 De ondersteuning in het veranderingsproces vanuit Rafaël Nederland  

 

 

 

 

 

 
Het communicatieteam heeft een aantal zaken kunnen verbeteren of lanceren. Het is goed 

te noemen dat het communicatieteam hierbij mocht rekenen op de hulp van verscheidene 

Communicatie 

Verbondenheid met andere kerken/gemeenten, bedieningen 

en met onze omgeving 

 

Verbondenheid met Rafaël Nederland  

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEjsXJ2f_ZAhVHMewKHT25DLwQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Church_of_the_Foursquare_Gospel&psig=AOvVaw1l-bMY81FMs4nD0un5gtlS&ust=1521800121091598
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personen (op het gebied van site bouw, ontwerpen- en verbeteren van afbeeldingen, 

oplossen technische problemen, bezoekersstatistieken).  

 

Ook zijn er diverse ontwerpen en ideeën verzameld m.b.t. een logo voor de Basis (waarbij 

er keuzes te maken zijn: symbool – kleuren/huisstijl -  slogan). In 2019 hopen we te komen 

tot een definitief ontwerp, en willen we tevens kijken hoe we De Basis qua gevel en 

uitstraling als echte blikvanger kunnen neerzetten in Goes-Zuid. 

 

In 2018 heeft het communicatieteam goed nagedacht hoe de verschillende 

communicatiekanalen zo effectief mogelijk kunnen worden benut. Hierbij is niet alleen 

gekeken naar de wijze waarop zaken worden verwoord en verbeeld, maar ook naar de 

route waarin informatie wordt ontvangen. We vinden het belangrijk dat content goed op 

elkaar aansluit (qua nieuwsbrief – magazine - website – communicatie tijdens de zondagse 

dienst – social media). 

In aanloop naar de kerstperiode werd een duidelijk- en vrij uitgebreid communicatieplan 

gebruikt. Dit resulteerde qua websitegebruik in een beduidend hoger aantal bezoekers in 

de decembermaand. Wat opviel was dat er echter gedurende heel 2018, meer mensen 

werden bereikt via social media dan de eigen website (gemiddeld 211 personen zagen per 

dag een bericht van Rafaël Goes op Facebook; het aantal mensen dat we per facebook 

bereiken, is 4x zo groot t.o.v. het aantal website bezoekers. Om die reden willen we in 

2019 meer gaan doen met social media. 

 

In januari 2018 is er een magazine uitgebracht. 
 

Het grootste project waarmee mensen uit het communicatieteam zich bezig hielden, was 

de bouw van het geheel vernieuwde www.rafaelgoes.nl.  Zowel het gedeelte dat voor een 

ieder via het internet zichtbaar is, als het intranet dat alleen voor mensen uit Rafaël Goes 

toegankelijk is, is nu veiliger; efficiënter qua het overbrengen van informatie; 

aantrekkelijker qua vormgeving! 

In 2017 hadden besloten om aan de gang te gaan met een nieuwe website. Dit proces werd 

versneld door het bericht dat onze toenmalige website vanaf 1 januari 2019 niet langer 

AVG-proof zou zijn. Aangaande veilig en efficiënt werken in de cloud, hebben we 

bijeenkomsten bijgewoond die werden belegd door Rafaël Nederland. 

In de laatste maanden van 2018 is er door een aantal mensen hard gewerkt aan een nieuwe 

website. Deze is in de laatste week van 2018 gelanceerd.  

 

 

 

 
De Vliet 
Begin 2017 is door de RWS, de verhuurder, aangegeven dat op termijn de huur opgezegd 

gaat worden, omdat ze het pand moeten gaan verkopen.  Eind 2017 is de huur per 1 april 

2018 opgezegd. De huur kon worden voortgezet met een opzegtermijn van 3 maanden tot 

uiterlijk 1 december 2018. 

Tot de zomer 2018 hebben we voor onze door-de-weekse activiteiten gebruik kunnen 

maken van De Vliet en het kantoor aan de Zuidvlietstraat 37. 

Gebouwen 
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Omzien naar nieuw gebouw voor onze door-de-weekse activiteiten 
Als vervolg op het bericht van de RWS m.b.t. De Vliet zijn we in het voorjaar 2017 op zoek 

gegaan naar een ander gebouw voor de door-de-weekse-activiteiten. Een werkgroep is 

daarmee aan de slag gegaan en heeft een marktverkenning gedaan. Uiteindelijk zijn we 

eind 2017 bij de gemeente Goes uitgekomen voor het pand Bessestraat 8.  

In november/december 2017 hebben we een aantal  presentaties gegeven. De reactie 

waren overwegend positieve en enthousiast. We hebben als oudsten gezegd: “niet onze 

wil, maar Uw wil geschiede, we willen alleen op die plaats komen die U voor ons heeft”. 

De zoektocht hebben bewandeld vanuit het zgn “open deuren principe”. Daarnaast hebben 

we ieder uitgenodigd om met ons mee te bidden en te denken. 

Na diverse gesprekken met de gemeente Goes in de eerste maanden van 2018, de 

raadpleging binnen de eigen gemeente, de versterking van het eigen financieel fundament 

voor de noodzakelijke  verbouwing, aanpassingen en wensen, het accoord voor de externe 

financiering, de instemming vanuit Rafael Nederland met de aankoop en last but not least 

het zoeken van Gods plan in deze hebben we op 1 mei 2018 de handtekeningen kunnen 

zetten onder het koopcontract van het pand Bessestraat8 te Goes met ruim 3000 m2 

grond. Voldoende om op termijn daar ook een eigen samenkomstruimte te kunnen bouwen. 

Vanaf het begin van de gemeente in 1989 is dit de vierde locatie in de Bessestraat. We 

ervaren deze nieuwe locatie als een voorziening van de Heer, mede ook voor de komende 

generaties. 

Vanaf 1 mei 2018 is er door velen volop gewerkt, geschilderd en geklust in en aan het 

nieuwe pand. Daarnaast zijn er ook een aantal grotere klussen door bedrijven gebeurd 

(o.a. nieuwe cv-ketel, dakbedekking vernieuwd en dubbelglas geplaatst). Dankzij de 

werkgroep inrichting is er een prachtige eenheid in kleuren, stijl en inrichting 

gerealiseerd. 

Op 30 september hebben we een gemeente-start gehad, met tegelijk onze jaarlijkse BBQ 

bij het nieuwe gebouw. Tijdens deze start is ook de naam onthuld “De Basis”.  

 

Op 2 november hebben we een officieel openingsmoment gehad met wethouder Van der 

Reest van de gemeente Goes. 

 

Vanaf september 2018 wordt er volop gebruik gemaakt van onze nieuwe pand. Er zijn 

regelmatig avonden met meerdere groepen.  

Ook het kantoor en de pastorale gespreksruimten zijn  nu gehuisvest in De Basis. 

 

Goese Lyceum. 

Voor onze samenkomsten hebben we in 2018 gebruik kunnen maken van het Goese Lyceum 

aan de Oranjeweg. We zijn dankbaar voor de goede relatie met het Goese Lyceum. 

 
 

 

 
 

We zijn dankbaar met de kantoorondersteuning voor o.a. boekhouding, websitebeheer, 
digitale nieuwsbrief, bibliotheek, schoonmaak, inkoop, kopieerwerk en diverse 
administratieve klussen. 

Kantoorondersteuning 
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Er zijn aardig wat vrijwilligers in de weer om te zorgen dat werkzaamheden die er op het 
gebied van ondersteuning kantoor zijn, gedaan worden. 
 
Als bestuur hebben we ons in 2014 bezonnen op de principiële vraag of je wel of niet met 
betaalde krachten op kantoor moet willen werken. In principe willen we dit niet doen en 
zijn we van mening dat er binnen de gemeente voldoende, mensen met kennis en kunde 
aanwezig zijn om ook deze taak op vrijwillige basis uit te voeren. 
Naast beschikbaarheid vraagt het ook deskundigheid op verschillende gebieden en 
continuïteit.  

 

 

 

 

 
Het leiderschap van de gemeente bestond in 2018 uit 3 herderlijk oudsten 

En 4  bestuurlijk oudsten: 

 

Assistent voorganger(s) 

Na een stagejaar was van B van N in 2016 voor 3 dagen per week aangesteld als assistent 

voorganger en in die hoedanigheid was hij ook deel van het leidersteam van de gemeente, 

met vanaf de zomer 2017 ook in de verantwoordelijkheid als oudste. Per 1 juli 2018 is deze 

aanstelling op zijn verzoek beëindigd. 

In het voorjaar 2018 zijn we in contact gekomen met J. van V,  op 1 september 2018 aan 

de slag gegaan als assistent voorganger. Aanvankelijk voor een periode van 4 maanden ter 

verdere kennismaking. Eind 2018 is dit verlengd naar 31 december 2019 en maakt hij  als 

toegevoegd oudste (met een adviesrol) ook deel van het oudstenteam van de gemeente. 

Zijn aandachtsgebieden zijn: samenkomsten, onderwijs & toerusting,  communicatie, 

missionair en ondersteuning van het oudstenteam. 

 

In 2018 hadden we 1 x per 3 weken oudsten-ontmoeting, bestuurlijk- en herderlijk oudsten 

gezamenlijk. Daarnaast hadden de herderlijk oudsten 1 x per 4-6 weken een afzonderlijk 

overleg. 

 

Als oudstenteam proberen we op basis van indrukken van wat de Heer van ons vraagt, de 

Gezinsraden, input vanuit Rafaël Nederland, de input vanuit de Dankdagviering, vanuit de 

voorbede, vanuit mensen van buiten de gemeente met een profetische zalving en de 

persoonlijke input van mensen, keuzes te maken (o.a. verwoord in de Jaarplannen) en 

beslissingen te nemen voor de gemeente.  

 

In 2018 hebben we ons naast de lopende zaken, de geestelijk lijn voor de samenkomsten, 

de aankoop van het nieuwe gebouw, ook gebogen over de gewenste leiderschapsstructuur 

en cultuur met het oog op de toekomst van de gemeente.  

 

Gezinsraden: 

Zoals gebruikelijk hebben we dit jaar ook weer twee maal een Gezinsraad gehad: één in 

het voorjaar (op 28 maart, tevens onze statutair verplichte Jaarvergadering)  en één in het 

Leiding van de gemeente 
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najaar (op 29  november), beide keren met ca.40 personen. Een verslag van deze 

Gezinsraden is terug te vinden op intranet.  

 

Leiderschapsstructuur 

De huidige leiderschapsstructuur is in de afgelopen jaren gegroeid tot wat deze nu is. Met 

het oog op een duurzame gezonde gemeente zijn, zijn we in 2016 als leidersteam gestart 

met een bezinning op de gewenste/noodzakelijke leiderschapsstructuur voor de toekomst. 

Dit is een kostbaar proces wat in 2017 en 2018  is  voortgezet en welke weg we zorgvuldig 

willen bewandelen. Begin mei 2017 hebben we een oudsten 2-daagse gehad met externe 

ondersteuning. Dit hebben we als oudstenraad  in juni 2017 samen een vervolg gegeven en 

in november een vervolg met ondersteuning van Bart Groeneveld vanuit Rafaël Nederland. 

In juni 2018 hebben we een oudstenteam gehad samen met Bart Groeneveld.  

De eerste contouren voor een nieuwe leiderschapsstructuur zijn geschetst. Daarbij is ook 

gekeken naar de integratie van de vijfvoudige bediening, een ondersteunend team en de 

plaats van de teamleiders. Deze nieuwe contouren zijn als eerste in het team 

vernieuwingsproces  in oktober 2018 gepresenteerd en besproken en vervolgens in de 

Gezinsraad op 29 november 2018.  

 

Overdrachtsproces voorgangerschap 

In het oudsten weekend van mei 2017 is ook stilgestaan bij het opstarten van het 

overdrachtsproces van het voorgangerschap. Dit proces is onderdeel van het hierboven 

beschreven proces van de verandering van de leiderschapsstructuur. De stip op de horizon 

voor de overdracht is uiterlijk medio 2023. 

 

Werkgroepen 

Op een aantal gebieden is er in 2018 een werkgroep gestart ter ondersteuning van de 

visievorming en de uitwerking van deze visie: 

Werkgroep profetie (functioneren van de gaven van de Heilige Geest) 

Werkgroep onderwijs 

Werkgroep vernieuwing leiderschap structuur en – cultuur 

In 2019 zullen starten:  

Werkgroep gemeente en generaties 

Werkgroep samenkomsten 

Werkgroep evangelisatie 

 

 


