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Voorwoord
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.
We zijn zondag 6 januari gestart met:

Het jaar 2019 was het 30ste jaar dat we samen gemeente waren. Hier hebben we op
verschillende wijzen bij stilgestaan in de feest maand september. 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. 2019 was ook het jaar waarin we voor het eerst een vol jaar een eigen gebouw (De
Basis, Bessestraat 8 te Goes) hebben kunnen gebruiken voor onze door-de-weekse
activiteiten.
Wij hopen dat ieder op zijn manier in 2019 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 met ons bezig is een beweging laat maken van een meer herderlijkpastorale gerichtheid in de achter ons liggende jaren, naar een 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 2019 was deze beweging ook verwoord.
Dit Jaarverslag 2019 geeft een beschrijving van de meeste activiteiten zodat je een
impressie krijgt van het samen gemeente zijn. Deze activiteiten tonen inzet en toewijding
van velen. Daarom vanaf deze plaats dan aan ieder die op welke wijze dan ook in 2019 een
levende steen geweest is in het meebouwen aan en het dienen binnen de gemeente.
Geniet van het lezen.
Het oudstenteam
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Leden en gasten

Lichte groei aantal leden en lichte daling aantal gasten
In 2019 is er een lichte groei geweest in het aantal leden. Per 1 januari 2019 waren er 416 leden en
per 31 december 2019: 441 inclusief kinderen. Het aantal gasten is licht gedaald. Waren er begin
van 2019 128 gasten, eind 2019 waren er 113 , inclusief kinderen.

Samenkomsten
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
In 2019 hebben we geen thema serie gehad. Wel veel predikingen in de context van: Koninkrijkgemeente-discipelschap. Onderwerpen die aan bod kwamen:
‘Elkaar te voorschijn roepen’.
‘Groeien in omzien naar elkaar & liefde voor allen’.
‘Gods bedoeling met de gemeente’ (8 beelden, waaronder de Kerk als schaapskooi, influencer,
waarheidspilaar).
‘De lifestyle van de eerste gemeente’ (over eensgezindheid in vieren, delen, gastheerschap en
maaltijden).
Prediking m.b.t. een missionaire grondhouding, oftewel die helpt bij het worden van een
aanstekelijke christen. Zo was er onderwijs over een zachtmoedige houding én onderwijs over de
kracht van dankbaarheid.
 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.
Gemeentebrede enquête zomer 2019
In de zomer van 2019 is er door de werkgroep samenkomsten een gemeentbrede enquête uitgezet.
De belangrijkst aandachtspunten zijn na d zomervakantie binnen de gemeente gedeeld en waar
mogelijk opgepakt.
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In de Gezinsraad/Gemeenteavond in november 2019 hebben we afgesproken dat er in het najaar
2020 een evaluatie zal plaatvinden op de voortgang van deze aandachtspunten.
Bijzondere samenkomsten
a. Doopdiensten met in totaal 12 dopelingen. Twee doopdiensten bij het Goese Lyceum,
met 7 dopelingen en drie in De Basis, met 5 dopelingen
b. Een Israël zondag op 3 november, welke was voorbereid door de Israël werkgroep, met
ondersteuning van de Israël kleine groep.
c. Jongerendiensten/Rafaël Youth Sunday’s
In 2019 zijn er 2 jongerendiensten op zondag geweest. Bemoedigend om te zien
met welk enthousiasme de jong volwassenen dit iedere keer weer hebben
opgepakt. Tijdens de zondagse jongerendiensten waren er gemiddeld ca. 375
personen.
Op een zaterdagavond in juni was er een RYS-event met ca 125 mensen
in het Goese Lyceum.
d. Gezinsdiensten/Generatiediensten
In 2019 hebben we 3 Gezinsdiensten/Generatiediensten gehad. In maart met Coen Nuijten,
in september met het concept van de Kliederkerk en in oktober Matthijs Vlaardingerbroek.
Op 25 december een Kerst familiedienst.
e. Feestmaand (september) 30 jaar Rafaël Goes
In september 2019 was het 30 jaar geleden dat Rafaël Goes werd opgericht. We hebben
deze jubileummaand gevierd met 3 speciale feestelijke dagen. Op 1 september werd in de
samenkomst teruggeblikt op in die 30 jaar, waarvoor God de eer krijg. Na afloop was er
gebak, en vanaf 12:00 verplaatste het feest zich naar de Basis, voor een BBQ-buffet met
sport & spel. 22 september was er Kliederkerk, waar jong en oud op een speels-creatieve
manier principes leerden van gemeente-zijn uit de Bijbel leerden. Op 29 september deden
we mee aan de landelijke Kerkproeverij: een missionaire samenkomst met een
bakwedstrijd.
f.

Dankdagviering was op 24 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.

g. Arabische samenkomsten
Vanaf juni 2012 hebben we als gemeente een maandelijkse Arabische samenkomst, eerst in
De Vliet, vanaf 2018 in De Basis. In 2019 zijn er 10 Arabische samenkomsten geweest.
Hierbij waren gemiddeld ca 20 mensen aanwezig.
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.
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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 doopdiensten en de Kerstdienst waren dit jaar een
uitschieter met tussen de 350 en 450 personen.

Kleine groepen

Volgt nog

Jongerenwerk
We mogen terug kijken op een mooi jaar. We hebben mogen zien hoe God aan het werk is geweest
in de jongeren en we mochten getuigen zijn van overgave aan Jezus en/of groei van geloof in hun
levens. Ook mochten we merken dat God bij ons is als jongerenwerkers en het werk dat we
mochten verrichtten zegende.
In het jaarplan van 2019 heb je kunnen lezen dat we met de jongeren onderweg zijn gegaan om
aandacht te schenken aan de pijlers; eenheid/ gemeenschap en toerusting.
Eenheid/ gemeenschap
De eenheid onder de jongeren hebben we bevorderd door in verschillende workshops accenten te
leggen op samenwerken en met elkaar delen van gevoelens en gedachten. Ook het jaarthema, waar
je met elkaar mee bezig bent is hierin een bewuste keuze.
We hebben geconstateerd dat d.m.v. het startkamp een enorme slag geslagen kan worden om
relaties onderling en met de jongerenwerkers aan te gaan en te verdiepen. Wel nemen we in de
loop van het seizoen een drastische daling waar van de opkomst op de avonden. Jongeren geven aan
andere activiteiten de voorkeur te geven boven de youth avonden.
Betrokkenheid van ouders vinden we dan ook erg belangrijk. We hebben aan het begin van het
seizoen een ouderavond georganiseerd. De opkomst was niet hoog, maar degenen die er waren
hebben het als waardevol ervaren. Er zijn wel veel gesprekken geweest met ouders in een
persoonlijke setting. Dit ook met ouders waarvan de jongeren niet naar youth willen komen. Uit
deze gesprekken is gebleken dat er een behoefte is aan een kleine groep voor ouders met tieners,
zodat ze elkaar kunnen bemoedigen, ervaringen kunnen uitwisselen en samen kunnen bidden voor
hun kinderen en elkaar.
Naast activiteiten om onderlinge relaties en samenwerking te bevorderen zijn we ook een stap
verder gegaan door jongeren te laten kennis maken met gemeenteleden van een andere
leeftijdscategorie. Dit hebben we gedaan in de workshop Meet & Greet.
We hebben het verlangen om ook de verbinding van jongeren met hun mentoren te bevorderen en
nieuwe verbindingen te laten ontstaan. Door gebrek aan opvolging en aan voldoende mentoren
hebben we dit niet kunnen realiseren.
Vanuit de jongeren is de roep naar boven gekomen hun plek in de gemeente duidelijk te krijgen.
Om deze rede is door de coördinator aansluiting gezocht bij diverse werkgroepen en bedieningen.
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Dit met het doel jongeren (meer) te betrekken bij de samenkomsten en activiteiten. Hierdoor zijn
verschillende plannen gemaakt en acties uitgezet die we hopen te realiseren in 2020.
Toerusting
Binnen het team hebben we onze visie op jongerenwerk mogen verdiepen en steeds verder kunnen
uitwerken. Jongerenwerk is dynamisch en het vraagt een regelmatige evaluatie en verdieping. Als
team zijn we frequenter bij elkaar gekomen en zijn begonnen met aanbidding vooraf. Het heeft ons
als team hechter gemaakt en alerter op wat God van ons vraagt in het jongerenwerk.
Een van de workshops die de jongeren krijgen aan geboden is Study. In deze workshop wordt vanuit
de Bijbel onderwezen en krijgen jongeren de gelegenheid om de Here Jezus (beter) te leren
kennen.
Door in gesprek te gaan met de jongeren is gebleken dat er behoefte is aan meer verdieping. Dieper
in gaan op onderwerpen die in hun leven en de maatschappij van belang zijn. Er is een verlangen
aan echtheid en duidelijke boodschap. Hier spelen we in onze workshops (@work, muziek, sport,
emotiez, Study, Meet&Greet, kletsen met Matthijs en Jeanine ) zo veel mogelijk op in. Daarnaast
hebben we onderzocht of er een mogelijkheid is om tijdens de samenkomsten meer passend
onderwijs te bieden.
Op een van onze avonden waren er 5 werkers van YwaM. Op een leuke manier hebben jongeren
kennis gemaakt met het werk in de zending en hebben we mogen zien hoe een aantal jongeren
hierdoor geraakt werden.
Ons verlangen om een diaconale jongerenreis te organiseren hebben we niet kunnen realiseren en
blijft op de agenda staan voor het komend seizoen.

Kinderwerk

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!
We zijn blij dat we het aantal kinderwerkers in 2019 hebben zien groeien. Hierdoor waren er vaker
kinderdiensten voor alle groepen.
Om de kinderen te leren dat we ook omzien naar elkaar en de principes over het geven van tienden
te leren, spaarden we voor Angie en Jorge van Compassion.
Af en toe schrijven we hen een brief of maken een mooie tekening.
Afgelopen jaar is er vaker een kind moment geweest in de grote samenkomst. Met name in de
lijdenstijd en de adventstijd gaf dit een goed beeld van onze programma’s maar had het ook een
waardevolle boodschap voor de andere aanwezigen in de samenkomst.
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.
Ongeveer 1x per 2 maanden hadden we een kinderwerkersontmoeting.
Dan staat de gebedsschaal op tafel met daarin alle fotootjes van de kinderen. We bidden voor hen
en de schaal gaat met iemand mee naar huis zodat daar ook gebeden wordt voor de kinderen. Ook
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zijn de kinderen verdeeld over alle kinderwerkers, op deze manier brengen we de kinderen bij
Jezus.
Het was dit jaar voor het eerst dat de kinderen uit groep 8 een meeloopochtend hadden om te
ontdekken welke taken er op zondag zijn voor, tijdens en na een samenkomst en waar zij zelf
betrokken bij willen zijn. De meeste groep 8-ers hebben op deze manier een passende taak
gevonden.
Ook in 2019 gebruikte het kinderwerk de methode Bijbel Basics. Dit is een interkerkelijke
kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. De methode draagt deze naam, omdat
er gekeken is naar 200 essentiële verhalen uit Gods Woord. Gedurende de 8 jaar dat een kind op de
basisschool zit, horen ze 2x deze 200 verhalen en verwerken deze op hun eigen manier. Hiermee
wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en wordt recht gedaan aan de
rijkdom van de Bijbel.
Bij de keuze van de verhalen is rekening gehouden met de volgende punten:
- afwisseling tussen bekende en minder bekende bijbelgedeelten
- afwisseling tussen verhalende teksten en andere soorten teksten, zoals bijvoorbeeld psalmen,
wijsheidsliteratuur en profetische boeken
- er is duidelijke rekening gehouden met de ontwikkeling van kinderen: welk verhaal en welke
invalshoek is geschikt voor welke leeftijd?
- zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de rode draad van de bijbelse geschiedenis: van de
stamvaders naar het volk van Israël in Egypte en later in Kanaän, van de rechters naar de koningen
en de profeten, en uiteindelijk naar Jezus en de eerste christenen. Hierdoor ervaren kinderen de
verhalen niet als losse blokjes maar als onderdeel van een doorgaande lijn.
- naast deze doorgaande lijn door de hele Bijbel heen, wordt rekening gehouden met de bekende
kerkelijke feesten, zoals Pasen, Kerst, Hemelvaart en Pinksteren (in de weken voorafgaand aan
Pasen en Kerst, zijn er ook kindermomenten tijdens de samenkomsten).
De crèche
In 2019 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.

Herderlijke zorg
a. Gast en deel geworden en beëindigd
In 2019 zijn er 41 mensen deel en 20 gast geworden, inclusief kinderen.
Daarnaast hebben 7 personen het deel zijn beëindigd.
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 2019 hadden we 4 huwelijken vanuit de gemeente.
d. Geboorten en opdragen
In 2019 zijn er 6 kinderen geboren en 5 opgedragen
e. Overlijdens
In 2019 zijn er 3 gemeenteleden overleden. Het in 2016 vernieuwde handboekje “Mijn
uitvaartwensen” is voor iedereen beschikbaar gesteld en met een aantal mensen besproken.
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f.

Introductieavonden
In het voorjaar en najaar 2019. Totaal 22 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 22 adressen een kerstpakket bezorgd. Uitgangspunt is
hierbij: gasten en leden onder de 65,5 jaar die een uitkering hebben. Daarnaast hebben
zieken/ouderen die niet meer naar de samenkomst kunnen komen een kerstattentie gehad.
In 2019 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). Jarenlang zijn we als gemeente
betrokken geweest bij de interkerkelijke Stichting Noodopvang De Bevelanden. Deze
Stichting is in 2019 gestopt. Een deel van een extra offer hebben we aan Voedselbank De
Bevelanden gegeven en tijdens de Dankdagviering hebben producten verzameld t.b.v. de
Voedselbank.
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 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 vanaf 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. (zie ook
het jongerenwerk)
j. Ouderen
We kennen 20 mensen van 70+ in onze gemeente. Er zijn in 2019 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. In 2019 zijn de eerste VOG’s
aangevraagd.

Voorbede voor de gemeente

Terugblik
We blikken terug op twee verschillende aspecten, namelijk het praktische en het geestelijke
aspect.
Praktisch.
In 2019 zijn we om de 4 weken bij elkaar gekomen met het voorbedeteam.

8

In de tussenliggende weken was er op de dinsdagavonden een uur van gebed. Tijdens dit uur stond
“luisteren naar God en vanuit wat Hij spreekt gaan bidden” centraal. Deze avonden werden bezocht
door 2 tot 6 mensen.
Het begin van het jaar zijn alle jongerenleiders uitgenodigd om gebed te ontvangen.
Ook is er een avond gebeden met de jongeren van de Unit en de ADHD.
Daarnaast is er op de avonden herhaaldelijk gebeden voor de oudsten, het veranderingsproces in
het leiden van de gemeente en de zondagse diensten.
Halverwege 2019 heeft Janny haar taak als teamleider tijdelijk neergelegd. Janny heeft aangegeven
dat zij rust nodig had. Zij heeft haar taak als teamleider dit jaar niet meer opgepakt. Vanaf
september 2019 is Joke contactpersoon geworden.
In december zijn we gestart met gezamenlijke aanbidding met de ADHD, de oudsten en andere
aanwezigen. Na de aanbidding splitsten de groepen zich op.
Gebedsweek
In september is er weer een week van gebed geweest. Elke avond had een volwassene de leiding
samen met een jongere. Het aantal aanwezigen bestond uit 6 tot 13 deelnemers niet veel mensen
uit een grote gemeente) maar de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.
Geestelijk
We hebben in 2019 meer verbinding zien ontstaan tussen verschillende groepen. Zowel onderling in
het voorbedeteam als naar de ADHD, de Unit en het leidersteam.
Daarnaast hebben we een verdieping gezien in de passie en toewijding in voorbede. Dit uitte zich
doordat “spontaan” het verlangen ontstond om wekelijks samen te komen voor voorbede voor de
gemeente. In dit uur werd het éénparig gebed, groot verlangen om Gods stem te verstaan voor het
leiden van de gemeente en diepere bewustwording van een heilig leven, persoonlijk en als
gemeente, als erg belangrijk en kostbaar ervaren.

Het samen gemeente zijn: het zijn van een levende
steen
Op verschillende manieren is er aandacht besteed aan het zijn/worden van een levende steen.
Enerzijds door prediking ( vanuit Efz 2:10 en 1 Sam 10:23: Elkaar de voorschijn roepen) 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 2019 voor gekozen om leden en gasten die bewust niet meer deelnemen aan
onze samenkomsten te benaderen met de vraag: welke betekenis heeft het deel / gast zijn van de
gemeente nog voor jou?

Toerusting
In 2019 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:
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In het voorjaar een Alpha-cursus met 6 deelnemers;
Doopstudie-avonden over o.a. bekering, doop door onderdompeling (met 14
deelnemers) en vervulling met de Heilige Geest (met 12 deelnemers);
Aan de cursus Cleansing Stream hebben in het seizoen 2018/2019 14 personen
deelgenomen. In september 2019 is er een groep gestart met 14 deelnemers.
In het voorjaar is de studie over de Bijbelboeken Numeri, Deuteronomium, Jozus,
Richteren en Rurth In het najaar een studie over de Bijbelboeken Lucas en Job.
Gemiddeld 15-20 deelnemers;
In het voorjaar een trainingsdag voor het aanbiddingsteam;
Trainingsavond in september met Dan Sneed, met 25 deelnemers
2 Israëlavonden.
Een andere vorm van toerusting, is het kort en krachtig doorgeven van principes, die die
helpen bij het uitreiken naar mensen. Dit gebeurde voorafgaand aan de outreaches in
de Basis, tijdens de Paas- en Kerstperiode.
Apologetiek is ‘de verdediging van het christelijk geloof’. Het is belangrijk dat er ook
onderwijs is met dit karakter, omdat er zoveel op ons af komt: zoveel religieuze
keuzemogelijkheden naast het christendom, zoveel geluiden dat de Bijbel
onbetrouwbaar zou zijn en het christelijk geloof achterhaald.
Een voorbeeld van dergelijk onderwijs, was de seminar met Martin Kamphuis zie foto.
Aan de hand van de Bijbel en zijn levensverhaal, legde hij het boeddhisme naast het
christelijk geloof.

Zendelingen
Wereld Evangelisatie - korte termijn reizen
In 2019 zijn er 8 mensen, waaronder 2 kinderen op een WE-reis geweest. Er zijn WE-reizen
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 € 19.000,00. In totaal is bijna 7 % van de totale inkomsten aan WEdoelen/activiteiten besteed: extra offer voor onze zendelingen, Asielzoekerswerk, Arabische
Conferentie, IFES Portugal, Voedselbank De Bevelanden, St. Present, Paasactie Leger des heils,
Village of Peace, Israël-projecten, C-Generation, Dhores of Grace in Brazilië
Onze zendelingen
We zijn dankbaar dat we als gemeente 11 zendelingen kunnen ondersteunen. De vaste support voor
9 van de 11 zendelingen bedroeg in 2019 in totaal ruim € 23.000,00. Dat is ruim 9,5 % van de
algemene inkomsten.
In mei 2019 hebben we een nieuwe zendeling kunnen uitzenden naar Brazilië.
Een zendeingen-gezin is in de zomer van 2019 teruggekomen uit Brazilië na 10 jaar wonen en
werken als zendelingen in Belo Horizonte.
In 2017 hebben we gekozen voor een zendelingen-zondag voor iedere zendeling. Dit betekent dat
iedere zendeling in 2019 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 Magazine
30 jaar Rafaël Goes 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
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Missionair
De laatste decennia horen we steeds vaker de term ‘missionair’ in diverse kerken in Nederland.
Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
De gemeente is er niet alleen voor haarzelf alleen, ze is geroepen door Jezus. Jezus zond zijn
leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord
en daad. Dat is de missie van de gemeente, daarom zij we ‘missionair’.
Missionair = mensen bij Jezus brengen. Christus staat dus altijd centraal, en daarnaast is het
cruciaal om steeds weer de mensen in beeld te krijgen én te houden. Wie zijn zij? Wat houdt hen
bezig? Hebben wij voldoende inlevingsvermogen in hun leefwereld en manier van denken?
In het licht van het jaarplan 2018-19: Missionair-zijn gaat over een ieder in de gemeente, die
zijn/haar geloof wil delen. Het verlangen om in te groeien in geloof, om zo als discipel van Jezus uit
te reiken naar mensen; van buiten-naar-binnen denken, zoekende mensen liefhebben en naar hen
luisteren. Je mag erop vertrouwen dat de Heilige Geest met je meegaat, wanneer je uitstapt in
geloof.
Het aansturen van missionaire aspecten in de gemeente, is een van de 5 pijlers in de
taakomschrijving van de assistent voorganger van Rafaël. Omdat Christus centraal staat bij alles wat
we in de gemeente doen, is het missionaire aspect duidelijk verweven met de andere 4 pijlers:
1. Adviserend oudste, 2. Ontwikkeling onderwijs & toerusting, 3. Samenkomsten (regulier, maar ook
gelegenheden als trouwdiensten & specials), 4. Coördinatie communicatieteam.
Aan de hand van de laatste 3 pijlers, worden een aantal missionaire aspecten belicht die in 2019
plaatsvonden.
Toerusting
1. In 2019 werd de gemeente tijdens de zondagse samenkomst, meermaals toegerust om te groeien
als discipel uitreikt naar anderen. Onderwerpen die aan bod kwamen:



‘Groeien in omzien naar elkaar & liefde voor allen’
‘Gods bedoeling met de gemeente’ (8 beelden, waaronder de Kerk als schaapskooi,
influencer, waarheidspilaar).
 ‘De lifestyle van de eerste gemeente’ (over eensgezindheid in vieren, delen, gastheerschap
en maaltijden).
 Prediking m.b.t. een missionaire grondhouding, oftewel die helpt bij het worden van een
aanstekelijke christen. Zo was er onderwijs over een zachtmoedige houding én onderwijs
over de kracht van dankbaarheid.
2. Een andere vorm van toerusting, is het kort en krachtig doorgeven van principes, die die helpen
bij het uitreiken naar mensen. Dit gebeurde voorafgaand aan de outreaches in de Basis, tijdens de
Paas- en Kerstperiode
Samenkomsten
Van de samenkomsten met een bijzonder karakter, zijn er 3 in het bijzonder gericht geweest op
mensen buiten de gemeente (zoekers, randkerkelijken, andersgelovigen): 1. De Kerst- en
Paasperiode, 2. Missionair (algemeen – alle leeftijden), 3. Missionair (gericht op jonge gezinnen).
Voetnoot: Het feit dat deze 3 in het bijzonder een missionair karakter hebben, betekent
uiteraard niet dat andere samenkomsten “minder geschikt” zouden zijn om te getuigen van Jezus
(denk maar eens aan de doelgroep twintigers die worden bereikt met een Youth Sunday, of de
kracht van persoonlijke getuigenissen tijdens een doopdienst, Dankdag of oudejaarsdienst). Maar bij
deze 3 is er wel sprake van een duidelijke verwachting die wordt gecommuniceerd, mensen die
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zoekende zijn- of nog niet zo lang christen, mogen hier een laagdrempelig samenzijn verwachten
(relevant-prikkelend, laagdrempelig, begrijpelijk).
Voorafgaand aan de viering van Pasen en Kerst, wordt de gemeente al meegenomen met
kindermomenten in de samenkomsten. God’s not dead was het thema in de Paasperiode, en
Stilstaan bij het geschenk #ShareTheGift het thema tijdens Kerst.
In 2019 deed Rafaël Goes voor het eerst mee aan de Kerkproeverij – waarbij we het
voordeel hebben van aansluiting bij een landelijke campagne –, er was een heldere
evangelisatiepreek en na afloop een bakwedstrijd (in aansluiting bij de heel-Holland-bakt
populariteit). Bij deze samenkomst waren tenminste 20 bezoekers aanwezig, die niet eerder gezien
werden in de samenkomsten.
Ook lanceerden we in 2019 voor de eerste keer het concept ‘Kliederkerk’. Dit is een
missionair, laagdrempelig samenzijn dat zich richt op het hele gezin. Kinderen gaan niet naar de
kinderdienst, maar blijven bij elkaar, om spelenderwijs te leren en te ontdekken uit de Bijbel.
Communicatie
Het communicatieteam ontwikkelde diverse materialen met een missionair karakter:









De statistieken lieten een positief beeld zien, over (nieuwe) mensen die werden bereikt
d.m.v. het internet. Bij bijzondere gelegenheden, zoals het 30-jarig bestaan, waarbij de
website wordt genoemd in kranten zie je honderden bezoekers in één maand. Een
samenkomst zoals de Kerkproeverij wordt live-gestreamd: dit betekent dat mensen die de
uitnodiging toch te hoogdrempelig vonden, via het scherm het evangelie konden horen in
hun eigen vertrouwde omgeving. Ook ‘aftermovies’ vormen een belangrijke missionaire tool
online.
Op 3 momenten in het jaar, Pasen – start seizoen in september – Kerst, wordt er bewust een
PR strategie gekozen. Persberichten en artwork wordt verzonden naar kranten, en dit jaar
ontvingen 2 500+ mensen een kerstwens- en flyer in de bus zie foto. Daarnaast kregen
honderden mensen deze uitnodiging uitgereikt, bij de outreach op de Grote Markt.
Het promofilmpje ‘Even voorstellen… wij zijn Rafaël Goes’
Magazine rondom het 30-jarig bestaan van de gemeente, geschikt om uit te delen door het
welkomteam of missionaire activiteiten (zoals filmavonden in De Basis).
Aansprekend fotomateriaal van gezichten uit de gemeente, gericht op jong en oud(er).
Diverse vrijwilligers uit de gemeente hielpen mee het
maken van de gadget, die bij alle kerstactiviteiten
werd uitgedeeld. Een persoonlijke kerstwens op een
viltje – bruikbaar als kerstbal of onderzetter -, met
daarop een waxinelichtje.

Missionair vanuit De Basis:
Naast missionaire samenkomsten, vonden er in De
Basis diverse missionaire activiteiten plaats: zo was er
rond de Kerstperiode een open maaltijd, een filmavond, en kon de hele wijk aanlopen bij
een sfeervolle kerstpraise rondom het vuur (waarbij de Basis binnen- en buiten was
versierd, er stonden vuurpunten, er werden er warme chocolademelk, marshmallows en
hapjes uitgedeeld)
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Interkerkelijke Kerstpakkettenactie.
Deelnemen in de interkerkelijke Kerstpakketten-actie met een financiële bijdrage van
€ 1.000,00.

Evangelisatie

Straat evangelisatie.
In 2019 zijn we 11 keer op donderdagavond in Goes gaan evangeliseren. (gemiddeld met 2 personen
per keer) Verder zijn we 5 keer op zaterdagmorgen de stad in geweest. Een aantal keren met een
schetsbord waar een rebus op geschilderd werd. In dec. waren er een aantal jongeren bij. Ook
gebruikten we enquête’s, deelde n bloemen of snoep uit. (gemiddeld met 6 personen per zaterdag)
We spraken met mensen op straat, deelden traktaatjes uit, baden met mensen, soms konden we
iemand bemoedigen, regelmatig legden we het evangelie uit en soms gaven we een evangelie of NT
mee.
Info. kleine groepen.
Op 2 introductie avonden en een kleine groep avond is vanuit passie gedeeld over evangelisatie.
Interkerkelijke actie’s.
Verder zijn we dit jaar betrokken geweest bij de Open Lucht dienst op de Hollandse Hoeve op 25
Augustus. Dit samen met de VEG, PG en leger des Heils. Een aanbiddingsteam uit onze gemeente
heeft dit ondersteund.
Ook al komen hier vnl. gelovigen op af, toch heeft er ook hier na afloop van de dienst een jongeman
heel bewust zijn leven over gegeven in Jezus handen.
Het jaar hebben we afgesloten met een grote aktie op kerstavond, “De Lichtjestour”.
Hierbij hebben we met 4 kerken samen; ook VEG, CGK en PG een wandelroute uitgezet om onder
andere m.b.v. , toneel, zang en dans, het kerstevangelie bekend te maken. Voorzichtige
schattingen spreken van zeker 2000 bezoekers. Al het kinderevangelisatie materiaal, 200 boekjes,
waren een half uur voor het einde al op.
Hieraan hebben ook 35 mensen uit onze gemeente aktief meegewerkt. De voorbereiding hiervoor
was al voor de zomervakantie gestart.
Evangelisatieteam.
Als belangrijk aandachtspunt is het zoeken naar mensen die samen met mij van het
evangelisatieteam een echt team te maken.
Conclusie.
Samengevat hebben we veel kunnen getuigen van onze Verlosser en Heer, veel mogen zaaien vanuit
gehoorzaamheid aan de grote opdracht van de Heer. Dit alles in de wetenschap dat Hij kracht aan
ons getuigenis geeft en Hij de harten van de mensen overtuigd door de Heilige Geest. Dank U Vader,
aan U alle eer.
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Verbondenheid met Israël, Gods volk

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 (eerste zondag van november) en de WEreizen naar Israël.
De meeste van bovengenoemde activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door de werkgroep
Israël, met ondersteuning van de kleine groep Israël.

Verbondenheid met andere kerken/gemeenten, bedieningen
en met onze omgeving
Dit krijgt o.a. invulling door:
 Participatie in het bestuur van de interkerkelijke stichting ‘Noodopvang Goes’. Deze Stichting is
in het voorjaar 2019 gestopt.
 Faciliteren van de ochtenden van Women Aglow.
 Faciliteren van Koinonia, voor hun pastorale gesprekken in De Vliet/De Basis.
 Als Rafaël Goes zijn we één van de initiatiefnemende kerken/gemeente geweest voor de
oprichting van de Stichting Goed Nieuws Goes. Doel van deze interkerkelijke Stichting om
inerterkerkelijke evengelisatie-acties een “paraplu” te bieden voor de organisatie hiervan. We
zitten in het bestuur van deze Stichting.
 Participatie in het pastoresoverleg Goes (4 x per jaar).
 Deelname aan (jaarlijks) overleg van de gemeente/burgemeester Goes met pastores.
 Deelname aan de gezamenlijke Openluchtdienst in De Hollandse Hoeve eind augustus.
Een aanbiddingsteam uit onze gemeente heeft dit ondersteund, als ook het kindermoment.
Voorafgaand aan deze Openluchtdienst werd een interactieve outreach ontwikkeld voor de
deelnemende kerken (in het centrum werd van lekkers uitgedeeld, en konden mensen op een
groot bord met allerlei beroemdheden antwoord geven op de vraag ‘met wou zou jij nog eens
samen willen zitten?
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Participatie in het interkerkelijke Diaconale Platform Goes.
Mede organisator van de Lichtjestour in de dagen voor kerst.
Organisatie van en deelname aan de interkerkelijke week van gebed in de maand januari.
Uitreiken naar de vreemdeling (asielzoekers) in onze stad: we zijn actief betrokken bij de
Stichting Kerk en Vluchteling die zich richt op de asielzoekers in het AZC in Goes.
In de samenkomsten is er vertaling.
Organisatie en leiding van de Paasjubel op Paasochtend op de Grote Markt in Goes. In 2019 voor
de 30e keer, met ca. 150 mensen.

Verbondenheid met Rafaël Nederland

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 3 deelnemers
 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 in de persoon van Bart
Groeneveld

15

Communicatie

De betrokkenen bij het communicatieteam hebben diverse nuttige- en goed ogende zaken kunnen
realiseren in 2019.
Veel mensen die deel zijn van Rafaël Goes, wisten het communicatieteam te vinden via het
algemene e-mailadres nieuws@rafaelgoes.nl. Weliswaar is dit een goede zaak, omdat de
gemeentebrede communicatie hierdoor meer gestructureerd en helder wordt (en bovendien in een
Rafaël huisstijl kan worden gegoten). Maar verbondenheid met meer bedieningen en doelgroepen in
de gemeente, had ook als gevolg dat de to-do list van het communicatieteam, elk kwartaal groeide
met uiteenlopende kleine taakjes. Dit maakt dat er nog veel wensen zijn, die we nu (nog) niet
kunnen realiseren.
De hoofdtaken waar het team zich in 2019 mee bezig hield, kun je bundelen onder 2 noemers:
1. Interne communicatie (intranet, strategie, tekstschrijven, ontwerp- en vormgeving)
2. Externe communicatie (website, PR, posters/flyers, social media, persberichten)
Eind 2019 nam iemand afscheid van het team. We blikken terug op een fijne samenwerking, waarin
zij verantwoordelijk was voor de voorbereiding- en mailing van de maandelijks nieuwsbrief én
specials (bijv. rondom het 30-jarig bestaan). Wat betekent dat het communicatieteam begin 2020
uit 3 leden zal bestaan:
We zien graag nieuw communicatietalent. De hoofdtaken v/h team willen we gemeentebreed
communiceren, waarbij we benadrukken dat ook projectmatig meedoen mogelijk is.
Begin 2019 werd de nieuwe (publieke) site gepubliceerd, middels een duidelijke video-instructie
waar-men-wat kan vinden.
Het laatste kwartaal van 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwe intranet
omgeving. Dit laatste betekent o.a. een verdere concretisering van AVG-wetgeving.
in 2019 werden diverse materialen ontworpen voor interne communicatie, denk hierbij aan
toerusting in De Basis, de alleengaande vrouwendag, Basic Chill etc.. Ook werd er materiaal
geproduceerd voor gebruik in samenkomsten, zoals de invulkaarten op Dankdag, materialen tijdens
de Kliederkerk etc.
Ook werden er stoepborden ingevoerd. Zowel bij het Goese Lyceum als bij De Basis, kunnen
daardoor zondagse samenkomsten et een bijzonder karakter, en doordeweekse thema-activiteiten
in de Basis goed onder de aandacht worden gebracht. Dit bleek bijv. uit een aantal bezoekers uit
Goes-Zuid, bij de kerstpraise rond het vuur.
Er werden materialen ontwikkeld die geschikt waren voor missionaire communicatie. Denk aan de
kaartjes bij de outreach op de Grote Markt in de Paasperiode (i.s.m. met evangelisatieteam), en
aan de waxine-lichtjes met onderzetter bij alle Kerstactiviteiten.
Materialen die naast PR- een missionaire waarde hebben (belangrijkste middel rondom Kerst was
een wenskaart, met op de achterkant de agenda; dus ook wanneer de ontvanger niet zou
verschijnen bij een van v/d activiteiten krijgt hij/zij iets mee van onze missie gedurende de
Kerstperiode).
In september werden uiteenlopende materialen ontwikkeld rondom de themamaand in september:
30 jaar Rafaël Goes. Divers persberichten, posters/flyers, een digitalisering van een Rafaël
impressie uit 2002. Tijdens samenkomsten werden mensen die vanuit de gemeente zijn uitgezonden
in beeld gebracht, er werd een gedenkplaat ontwikkeld m.m.v. de burgemeester
In het kader van het 30 jarig-bestaan werden ook 3 belangrijke materialen ontwikkeld, die
inzetbaar zijn op langere termijn.
1. De promovideo ‘Wij zijn Rafaël Goes’: de tekst is een compacte weergave van 2,5 minuut van de
informatie uit de introavonden.
2. Een photoshoot waardoor we de diversiteit van de gemeente in beeld hebben kunnen brengen
met kwaliteitsfoto’s die we in de toekomst kunnen inzetten.
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3. Het magazine ‘Rafaël Goes 30 jaar’. I.s.m. het redactieteam kwam er een magazine tot stand,
dat nu een laagdrempelige, sprekende én informatieve kennismaking vormt met de gemeente. O.a.
bevat het een duidelijke verwoording van de visie van Rafaël, de foto’s van bovengenoemde
photoshoot, creatieve bijdragen van mensen uit de gemeente, en een verslag van de hoogtepunten
van de jubileummaand.

Gebouwen

In 2019 hebben we volop gebruik gemaakt van onze nieuwe pand Bessestraat 8.Vele avonden met
meerdere groepen.
Goese Lyceum.
Voor onze samenkomsten hebben we in 2019 gebruik kunnen maken van het Goese Lyceum aan de
Oranjeweg. We zijn dankbaar voor de goede relatie met het Goese Lyceum.

Kantoorondersteuning

We zijn dankbaar met de kantoorondersteuning voor o.a. boekhouding, websitebeheer, digitale
nieuwsbrief, bibliotheek, schoonmaak, inkoop, kopieerwerk en diverse administratieve klussen.
Er zijn aardig wat vrijwilligers in de weer om te zorgen dat werkzaamheden die er op het gebied
van ondersteuning kantoor zijn, gedaan worden. Echter we hebben ook ervaren dat relatief veel
taken door bijvoorbeeld de voorgangers worden opgepakt. Een belangrijke keuze is dat we in de
begroting voor 2020 rekening hebben gehouden met zowel een voorganger, een assistent voorganger
als ook een (parttime) office manager. Door de komst van deze kantoorondersteuning willen we de
voorganger en assistent voorganger helpen in de uitvoering van hun taak / roeping zodat ze zich
daar volledig op kunnen richten.

Leiding van de gemeente

Het oudstenteam van de gemeente bestond tot april 2019 uit 7 personen, en een assistent
voorganger als toegevoegd oudste. Daarna uit 6 personen.
In april 2019 zijn 2 personen gestart met een oriëntatiejaar binnen het oudstenteam
Per april 2019 heeft een oudste zijn verantwoordelijkheid als bestuurlijk oudste, i.v.m. einde van 8
jaar termijn, neergelegd. Vanaf april 2019 is deze persoon oudste met een bijzondere status. Vanuit
deze rol is hij beschikbaar voor oa. leiden van de samenkomsten, leiden van
Gezinsraad/gemeenteavond, huwelijksdiensten.
Eind 2019 is de overeenkomst met de assistent voorganger met een jaar verlengd tot 31 december
2020. De assistent voorganger maakt 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.
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In 2019 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.
Meervoudig leiderschapsteam
We zijn met het oudstenteam en de teamleiders van de verschillende bedieningen onderweg in een
veranderproces van het leiderschap binnen Rafael Goes. Kern daarvan is dat de geestelijke
eindverantwoordelijkheid per september 2019 is overgedragen van een voorgangersechtpaar naar
een breder leidersteam. Dit betekent dat ook de statuten op dit punt moeten worden aangepast.
Dit zal binnenkort gebeuren. Momenteel werkt Rafael Nederland aan een nieuwe versie van de
statuten waarin dit is verwoord. Daarna kunnen we verder met de invulling van het
vernieuwingsproces.
Overdracht voorgangerschap
In september 2019 heeft het voorgangersechtpaar aangegeven dat zij per september 2020 het
voorgangerschap willen beëindigen. Na 31 jaar de verantwoordelijkheid te hebben gedragen als
voorgangersechtpaar is voor hen nu de tijd aangebroken om het voorgangerschap af te gaan
bouwen. Een grote stap voor hun persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente.
De komende maanden zullen we verder gaan verkennen hoe dit haalbaar is, zowel op geestelijk
gebied als ook in praktische zin. We geloven dat God een roeping heeft voor ons als gemeente
Rafael Goes en vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest in dit proces.
Gezinsraden/gemeenteavonden
Zoals gebruikelijk hebben we dit jaar ook weer twee maal een Gezinsraad gehad: één in het
voorjaar ( maart, tevens onze statutair verplichte Jaarvergadering) en één in het najaar
(november), met ca.40 respectievelijk 60 personen. Een verslag van deze
Gezinsraden/grmrrntravoden is terug te vinden op intranet.
Jaarplan 2020
Als oudstenteam hebben we op basis van indrukken van wat de Heer van ons vraagt, de input vanuit
de Gezinsraden, input vanuit Rafaël Nederland, de input vanuit het voorbedeteam, 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 2019 hebben we ons naast de lopende zaken, de geestelijk lijn voor de gemeente en de
samenkomsten, ook gebogen over de gewenste leiderschapsstructuur en cultuur met het oog op de
toekomst van de gemeente.
Leiderschapsstructuur
In 2019 is toegewerkt naar een heldere organisatie structuur, passend bij meervoudig leiderschap en
bedoeld om richting te geven aan de transitie naar meervoudig leiderschap. Het is een model van
hoe het meervoudig leiderschap ingericht kan worden en geeft op hoofdlijnen aan wat dit van de
betrokken gemeenteleden vraagt. Leidende principes bij het ontwerp zijn o.a. geweest het creëren
van overzicht door de meeste activiteiten te bundelen in 3 hoofdactiviteiten:
o
o
o

Verbondenheid met God;
Verbondenheid met elkaar;
Verbondenheid met de wereld.

Hierbij willen we het functioneren van de bedieningen centraal zetten, zoals bijvoorbeeld kinderen jongerenwerk. De structuur is geen doel op zich, maar ondersteunt de bedieningen in het
functioneren. Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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In 2020 zullen we aandacht besteden aan het verder inrichten van de structuur zodat de gemeente ook in tijden met veel verandering- goed blijft functioneren.

Financieel overzicht

Over heel 2019 is een overschot van € 15.181,-- ontstaan.
De totale inkomsten waren met € 273.305,-- ongeveer € 10.000,-- hoger dan begroot.
De gerealiseerde uitgaven waren met € 252.089 ongeveer € 5.000,-- lager dan begroot.
We zijn dankbaar voor de gezonde financiële positie van Rafael Goes, welke blijkt uit het financieel
overzicht 2019. We willen via deze weg iedereen bedanken die trouw zijn of haar tienden heeft
gebracht naar het huis van de Heer en op deze manier mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk!

19

Bijlage:
Historisch overzicht: inkomsten, uitgaven, leden gasten en totaal leden en gasten
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