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RAFAËL GOES
Rafaël Goes is aangesloten bij Rafaël Nederland, welke onderdeel is van de International Church of the Foursquare

Terugblik op de twee
pijlers jaarplan 2021

Gospel. De verbinding tussen Rafaël Goes en Rafaël Nederland is vastgelegd in de statuten. Het leidersteam van
Rafaël Goes wordt gevormd door acht personen welke tevens oudsten van de gemeente zijn. Zij overzien het
geestelijke en stoffelijk welzijn van de gemeenschap. Daarbij vervullen drie leden de bestuursrechtelijke taken en is

Toerusting en
onderwijs
Samen

de voorganger als gelijke, deel van het leidersteam. De (praktische) uitvoering van het beleid wordt gedaan onder
leiding van bediening- en teamleiders welke hierin worden ondersteund door het leidersteam.
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Corona

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

Ook in 2021 heeft de Covid-19 pandemie z'n weerslag gehad op het 'dagelijks leven' van Rafaël Goes. Kerk

landelijk participeren in diverse

zijn lag onder een vergrootglas; wat is kerk zijn? Er ontstonden nieuwe vormen en initiatieven zoals

organen die contact hebben met de
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De grote les die we leerden uit deze tijd: God gaat door, Zijn hand laat niet varen het werk dat Hij begon.
Ook leerden we dat we niet kunnen leven van kwartels alleen maar dat we ook zelf dagelijks ons manna
moeten rapen. Het kwam namelijk veel meer neer op zelf je persoonlijke tijd God zoeken.

SAMENKOMSTEN

Kinderen
Het jaar startte zonder kinderdiensten maar in april hielden we een
sport en spel buitenactiviteit.

De hoofdactiviteiten van Rafaël Goes zijn de zondagse
samenkomsten. Een samenkomst bestaat uit voorbede,
aanbidding, prediking, nazorg en ontmoeting. In 2021 zijn
alle diensten via livestream aangeboden, we zijn blij en
dankbaar dat we vanaf eind juni ook weer fysiek konden
samenkomen.

Vanaf mei tot de zomer kwamen de kinderen weer samen in de Basis,
waar we het programma Bijbel Basics volgden. In juli sloten we af
met het oplaten van vliegers en het lied 'Onze lofprijs stijgt omhoog'.
Vanaf september kwamen we weer wekelijks samen in het Goese
Lyceum en startte ook de crèche . We zagen alle kindjes weer én de
baby's die de afgelopen 2 jaar geboren zijn.

SAMENKOMSTEN IN 2021
(totaal 53)

We zijn dankbaar en blij met zoveel kinderen en kinderwerkers!
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Fysieke dienst

(alleen) Online diensten

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!
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ONLINE STREAM DIENSTEN/ONDERWIJS VIA YOUTUBE

BIJZONDERE SAMENKOMSTEN & ONDERWIJS

1⁄4

HAD EEN BIJZONDER KARAKTER

2 x de preekserie 'Grondbeginselen' over de fundamenten van het Christelijk geloof uit
Hebreeën 6.
Er werd gemeentebreed onderwijs gegeven tijdens de veertigdagentijd aan de hand van
'De 7 wonderen van het Kruis' van Wilkin van de Kamp.
1 feestelijke startzondag in september, in de buitenlucht met een soepbuffet.
1 Israëlzondag in oktober waar Jaap Dieleman sprak.
2 gezinsdiensten waarvan 1 online en 1 over Happyween, gericht op kinderen met de
basisschoolleeftijd.
1 Youth Sunday gericht op jongeren van 12 tot en met 17 jaar.
2 x een RYSE dienst gericht op jongvolwassenen tussen de 17 en 30 jaar.
1 Dankdag.
1 doopdienst met 7 dopelingen, buiten bij de Basis.
2 x werd er een trouwdienst georganiseerd.
2 x werd er een uitvaart verzorgt.
Regelmatig vonden er in de Basis samenkomsten plaats van de Arabische groep.

Toerusting

GEMEENTE OPBOUW
17 KLEINE GROEPEN

ISRAËL WERKGROEP

De kleine groepen kwamen in De Basis of thuis bij
elkaar voor Bijbelstudie, aanbidding en ontmoeting.
Een deel van de groepen zijn tijdens de lockdowns
online door gegaan.

Elke eerste zondag van de maand gebed voor de
vrede van Jeruzalem.
3 opeenvolgende zondagen in het teken van drie
Bijbelse najaarsfeesten.
1 avond bij Puur over waarom Israël centraal behoort
te staan binnen de gemeente.
2 avonden met Jeremy Smith, een Messiasbelijdende
jood.

VOORBEDE
Een deel van het voorbede team kwam elke
week samen op de dinsdag avond. Hier baden
zij voor de gemeente en voor gebedsverzoeken.
Elke 2 maanden een teamavond met het
volledige gebedsteam.
Elke zondag werd er door 2 tot 5 personen van
het voorbedeteam voor de dienst gebeden.
1 Bijbel-leesweek begin september over de
opbouw van de gemeente.
1 avond over 'Profetisch bidden' bij ADHD.
1 voorbede Teamsmeeting voor de hele
gemeente.
4 interkerkelijke online gebedsavonden.

HERDERLIJK & PASTORAAL
Het herderlijk team had aandacht voor bijzondere
levensgebeurtenissen van gemeenteleden.
Leden uit het herderlijk team bezochten ouderen en
zieken.
Alle 65+'ers ontvingen verjaardagkaartjes.
Er werd pastorale hulp gegeven aan gemeenteleden
met persoonlijke vragen.
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ONTMOETINGSOCHTENDEN

Rafaël Youth
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JONGEREN
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JONGEREN WERKERS

2

WEEKENDJES WEG

JONGERENWERKERS

2

CHALLENGES:

10+

OVERLEGGEN

16

STUDIE & FUN AVONDEN

#JEBENTNIETINJEEENDJE
#PRIKPOSITIEF

'We zijn dankbaar hoe we het
als team weer iedere keer
hebben rond kunnen zetten in
de tijd met lockdown
beperkingen. God heeft ons
gezegend met een creatief
team dat veel verschillende
talenten in zich heeft.'

1 x Cleansing Stream cursus
5 x Mannenontbijt
1 x Mannen BBQ
1x Studie doop
1x Studie Heilige Geest
9 opgenomen podcasts ter
verdieping

Churchbook
Ook in 2021 was
Churchbook een prachtig
hulpmiddel om met elkaar
in contact te kunnen blijven.
Langzaam maar zeker went
het gebruik steeds meer.

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

MISSIONAIR

STATISTIEKEN

33

448 LEDEN

EVANGELISATIE ACTIES

92 GASTEN

Bijna elke 2 weken op straat.
170 betrokken mensen in heel 2021, waarvan een paar uit andere
gemeenten.
6 x gebeds-/evangelisatiewandeling door Goes.
1 x burgers bakken op de BBQ op strand Baarland.
Ook Terneuzen, Vlissingen en Arnemuiden werden bezocht.
1 x pioenrozen uitdelen op straat.
Een schetsbord sprak ook kinderen aan.
Met tientallen mensen op straat gebeden.
Honderden gesprekken op straat.
Gebed vanuit de Basis en thuis tijdens de acties.

TOENAME VAN 22 LEDEN T.O.V. EIND 2020

TOENAME VAN 7 GASTEN T.O.V. EIND 2020

Leeftijd leden en gasten Rafaël Goes 2021
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BASIS MISSIONAIR
SMWO geholpen bij een sociale hulpvraag in de wijk.
Een koffieochtend try out samen met SMWO, de Pit, Stadstuin
Goes en werkleerbedrijf.
Tasjes actie voor ouderen.
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46-55
13.2%

17-18
3.2%
19-25
10.4%
36-45
12.3%
26-35
16.5%

UITGEZONDEN ZENDELINGEN (GEZINNEN)

1 zendelinge rondde haar werk af en kwam terug naar Nederland.
Er startte 1 aanvraag tot uitzending door een nieuwe zendelinge.
1 jaarlijks offer opgehaald ter ondersteuning van de zendelingen.
2 mensen begonnen als teamleider voor de zending.
Onze zendelingen waren in dit jaar in Oeganda, Hongarije,
Brazilië, België en Nederland.
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Er zijn...
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stellen getrouwd
kinderen geboren
mensen gedoopt
leden overleden

LEIDERSCHAP

30
LEIDERS, BEDIENINGSLEIDERS
EN TEAMLEIDERS

Op 31 december 2020 bestond het leidersteam van Rafaël Goes uit zes personen waaronder een
drieledig bestuur en een voorganger. In de eerste helft van 2021 is één leider gestopt en hebben drie
mensen stagegelopen in het leidersteam, waarna twee van hen in ditzelfde jaar als leider van de
gemeente begonnen zijn. Dat maakt dat we eind 2021 afsloten met een leidersteam van acht
personen waarvan één nog stage liep, drie leiders het statutair bestuur vormden en één leider tevens
de voorganger is.

17
LEIDERS VERGADERINGEN

3
BREEDLEIDERS VERGADERINGEN

In 2021 hebben we mogen merken dat het meervoudig leiderschap, met de nodige ups en downs,
steeds beter is gaan draaien. Het leidersteam kon zich meer focussen op het overzien, ondersteunen
en sturen van de gemeente in geestelijke zin. De bediening- en teamleiders kwamen beter in hun
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kracht als uitvoerende leiders. Op deze manier wordt de gemeente breed gedragen.

ONLINE GEMEENTE AVONDEN

We zijn dankbaar voor hoe de office taak is opgezet in de afgelopen 1,5 jaar. Het is een grote
ondersteuning voor het leidersteam. In januari 2022 vindt de overdracht plaats naar een nieuwe
officemanager die voor 16 uur aan de slag gaat.

Jaarplan 2022
In 2021 waren de twee pijlers van het jaarplan Toerusting & Onderwijs en Samen. Deze pijlers waren
gekoppeld aan de jaartekst: '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 zodat we vanaf september 2022 met een nieuw jaarplan van
start kunnen en het kerkelijk jaar kunnen gaan aanhouden.

Samenstelling
leidersteam per 31
december 2021
Voorzitter: Linda Hulstein
Secretaris: Ruben Keijts
Penningmeester: Ronald
Wagenaar
Voorganger: Joshi van
Veen
Leider: Peter de Munck
Leider: Sake Hospes
Leider: Geke Ruijsink
Aankomend leider:
Annette Heuseveldt

