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Terugblik op de pijlers
jaarplan 2020

RAFAËL GOES
Rafaël Goes is aangesloten bij Rafael Nederland, welke onderdeel is van de International Church of the Foursquare
gospel welke wordt geleid door het zgn. “Global counsil” gevormd door leiders van de diverse regio’s in de wereld.
De Europese regio isWe
gevestigd
Zwitserland.
Deze
regionale
council wordt gevormd door nationale leiders. Zowel
staan op hetin
hoogste
punt sinds 2002.
Iedereen
gefeliciteerd!
de verbinding tussen Rafaël Goes en Rafael Nederland als de internationale verbindingen zijn vastgelegd in de
statuten. Het leidersteam (bestuur) van Rafaël Goes wordt gevormd door 7 personen welke tevens oudsten van de
gemeenschap zijn. Hierdoor is er een tweeledige taak; het bestuur vervult de bestuursrechtelijke taken en het
leidersteam overziet het geestelijke welzijn van de gemeenschap. De praktische uitvoering van het beleid wordt
gedaan onder leiding van bediening- en teamleiders welke hierin worden ondersteund door het leidersteam. De

Pijler 1: Eenheid en gemeenschap
stimuleren
Pijler 2: Toerusting van alle
gelovigen tot opbouw van het
Lichaam van Christus
Pijler 3: Groeien in het uitreiken
Pijler 4: Voldoende gezond
leiderschap en een heldere structuur
Pijler 5: Een gezond en voldoende
financieel draagvlak

voorganger legt verantwoording af aan het leidersteam. Hij focust zich op bepaalde gebieden binnen de gemeente.

Verbonden met Rafaël Nederland

Verbonden met Goes

Verbonden met elkaar

Het is een zegen om als gemeente deel te

Aan het slot van 2020 was de voorganger vanuit

Als Rafaël zijn alle dingen die wij doen onder

zijn van een groter geheel, van een geestelijke familie, Rafaël Goes, binnen stichting GoedNieuwsGoes

verdeeld in drie thema's; verbonden met elkaar,

namelijk Rafaël Nederland, onze koepelorganisatie.

verantwoordelijk voor de inhoud van de online

verbonden met God en verbonden met de wereld.

Dit komt onder meer tot uitdrukking door:

interkerkelijke kerstviering. De première van

Dit uit zich in de drie gebieden waar Rafaël Goes

Deelname aan de jaarlijkse 24-uurs

'Samen het Licht doorgeven' vond plaats op

zich op focust, de samenkomst, gemeente opbouw

leidersconferentie.

Kerstavond via ww.GoesViertKerst.nl. Er was

en missionair. Deze drie gebieden worden

Deelname aan toerustings- en trainingsdagen.

sprake van een divers pallet aan kerkstromingen individueel behandeld in de komende pagina's.

Bescherming, input en adviezen.

die meededen. Dit zorgde voor verbondenheid

Het brengen van onze tienden als gemeente naar

met andere kerken en de gemeente Goes.

Het is goed om te noemen dat we dankbaar zijn

Rafaël Nederland.

Dit idee is ontstaan nadat we gesprekken

dat te midden van de coronacrisis veel gemeente

De ondersteuning op het gebied van ANBI, AVG en

hebben gehad met de Gemeente Goes en

leden onderling contact hebben gehouden.

Veilige Kerk, vanuit het landelijk participeren In

andere kerken in Goes rondom het coronavirus

diverse organen die contact hebben met de

en ons hart, om te blijven bewegen, met elkaar

overheid.

deelden.

De ondersteuning in het veranderingsproces en de
overdracht van de voorganger naar het leidersteam.

STATISTIEKEN RAFAËL GOES

SAMENKOMSTEN

426 LEDEN

SAMENKOMSTEN IN 2020

De hoofdactiviteiten van Rafaël Goes
zijn de zondagse samenkomsten. Een
samenkomst bestaat uit voorbede,
aanbidding, prediking, nazorg en
ontmoeting. In 2020 zijn vanaf 15
maart de diensten vooral via
livestream aangeboden.

(totaal ca. 52)

DALING VAN 15 LEDEN T.O.V. EIND 2019*

85 GASTEN

50

DALING VAN 28 GASTEN T.O.V. EIND 2019*

40

*Mede door het opschonen van het ledenbestand
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Leeftijd leden en gasten Rafaël Goes 2020
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stellen getrouwd
kinderen geboren
mensen gedoopt
lid overleden

Fysieke diensten

Online diensten

De kinderdiensten hebben om de 14 dagen
doorgang kunnen vinden in de Basis vanaf
september. We zijn dankbaar en blij met
zoveel kinderen en kinderwerkers. We
vierden het kinderkerstfeest met 40
kinderen.

Bijzondere
samenkomsten

⁄

BETROKKEN
TEAMS/BEDIENINGEN

Aan een zondagse samenkomst
werken zo'n 17 teams/bedieningen
mee. Deze teams hebben keihard
gewerkt dit jaar om o.a. de
livestream op te zetten. We zijn
alle vrijwilligers daarom ook enorm
dankbaar voor de inzet van hun
talenten!
HAD EEN BIJZONDER
KARAKTER

1 doopdienst met in totaal 5 dopelingen.
1 Israëlzondag op 1 november, welke was voorbereid door de Israël-werkgroep met
ondersteuning van de Israël kleine groep.
In 2020 zijn er 2 Jongerendiensten/Rafaël Youth Sunday’s en 1 RYSE dienst op zondag
geweest.
In 2020 hebben we 3 Gezinsdiensten/ Generatiediensten gehad.
Overdracht en (be)dankdienst op 6 september, er werd afscheid genomen van het
voorgangersechtpaar met feestelijke activiteiten.
Dankdagviering was op 22 november, met getuigenissen en een dankoffer.
In 2020 zijn er ca. 20 Arabische samenkomsten geweest en drie keer per maand een
Arabische Bijbelstudie.

GEMEENTE OPBOUW

MISSIONAIR

15 kleine groepen

BASIS MISSIONAIR

STIJGING VAN 2 T.O.V. EIND 2019

De kleine groepen kwamen in De Basis of thuis bij elkaar voor Bijbelstudie, aanbidding en
ontmoeting. Veel groepen zijn sinds het coronavirus vaker in De Basis.

Churchbook
In 2020 was de start van een
nieuw intranet: Churchbook.
Een prachtig hulpmiddel om
met elkaar in contact te
blijven. Een zegen in dit
moeilijke jaar, waarin
fysieke contacten zeer
schaars zijn.

Toerusting

31
ONTMOETINGSOCHTENDEN

Rafaël Youth

1x Alpha curus
1x Cleansing Stream cursus
Mannenontbijt
5x Bijbelstudie
Eens per 2 weken Groeien in
Discipelschap
1x studie doop
1x studie Heilige Geest
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JONGEREN ACTIVITEITEN

JONGEREN WEEKEND

JONGEREN WERKERS

Voorbede
Het voorbede team kwam elke week samen op de dinsdag avond. Hier baden zij
voor de gemeente en voor gebedsverzoeken. Ook heeft het voorbede team in
2020 soms tijdens of voor de dienst gebeden.

Er zijn..

Gebedsweek begin september

Verschillende pastorale medewerkers actief
geweest in 2020
Herders uit het herderlijk team die gemeente
leden bezochten.
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UITGEZONDEN
ZENDELINGEN(GEZINNEN)

ZIN ZOEKERS AVONDEN

Dit was voor mensen die zoekende zijn en/of
geïnteresseerd zijn in theologische- en
apologetische vraagstukken die te
complex zijn om te behandelen in een zondagse
prediking.
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ONLINE STREAM DIENSTEN/ONDERWIJS VIA YOUTUBE

16

1

Open maaltijd
Tasjes actie voor alleenstaande vrouwen

In praktische zin wordt de
gemeente wekelijks
ondersteund door het
communicatie team,
financiële team, de
administratie en team
gebouw beheer.

ISRAËL WERKGROEP
Een informatieve avond met 2
kleine groepen over Israël.
Elke eerste zondag van de maand
gebed voor vrede van Jeruzalem.
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EVANGELISATIE ACTIES

2x bidden in de Basis.
120 betrokken deelnemers in heel 2020.
3x met een interkerkelijk team op straat.
2x heeft iemand op straat bewust, hardop een
gebed van overgave aan Jezus, gebeden.
1x in een snackbar waar we met ons team waren.
Met tientallen op straat gebeden.
Honderden gesprekken op straat.

Samenstelling
leidersteam per 31
december 2020

LEIDERSCHAP
In 2020 is het veranderingsproces naar meervoudig leiderschap in volle werking gezet. Dit houdt onder andere in dat
het leiderschap
van de gemeente op verschillende gebieden breder wordt gedragen. Bediening- en teamleiders zijn
We staan op het hoogste punt sinds 2002. Iedereen gefeliciteerd!
meer in hun kracht gezet om zo het leidersteam een meer sturende en overzienende functie te geven en minder
uitvoerend.
Begin 2020 begon het leidersteam met 8 leden, waarvan drie statutair bestuur, namelijk de voorzitter,
penningmeester en secretaris. In september is de voorganger, na 31 jaar de gemeente dienen gestopt. Wij zijn hem
heel dankbaar voor al zijn passie en inzet. Vanaf dit moment is dan ook de leiderschap structuur van de gemeente
veranderd. Waar vroeger de voorganger ook de voorzitter was, is dat niet meer het geval. De assistent voorganger is
bij het vertrek van de voorganger de voorganger van de gemeente geworden. Aan het eind van 2020 bestond het
leidersteam uit 6 leden waarvan een drie ledig statutair bestuur. Dit betekent dat er twee mensen gestopt zijn als
leider. Ook was er eind 2020 één persoon die stage liep in het leidersteam om te oriënteren op een eventuele
deelname aan het leidersteam van Rafaël Goes. Per juni 2020 is er een Office Manager voor 24 uur per week
bijgekomen die het leidersteam ondersteunt in het uitvoeren van administratieve taken en het verstrekken van
informatie.
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ONLINE GEMEENTE AVONDEN

LEIDERS VERGADERINGEN

BREEDLEIDERS VERGADERINGEN

Jaarplan 2021
In 2021 zijn de twee pijlers van het jaarplan Toerusting en Onderwijs en Samen/eensgezind. Deze pijlers zijn
gekoppeld aan de jaar tekst: Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die
u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en
niet vast voedsel.'' uit Hebreeën 5:12. Onder de twee pijlers zijn verschillende praktische uitwerkingen genoemd.
Deze zijn te vinden in het Jaarplan 2021 en half 2022. Het is dus een anderhalf jaarplan.
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