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Voorwoord

Op zondag 1 januari 2017 zijn we gestart met de volgende Bijbelgedeeltes:
Fil: 3:8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies (vuilnis) . Het kennen van Jezus
Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Ik wil Christus kennen en de kracht van
Zijn opstanding ervaren
Fil 4:4 Laat de Heer uw vreugde blijven
Het schrijven over het afgelopen jaar is schrijven over leven: 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 2017 was het 28ste 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.
Wij hopen dat je dit jaar, net als wij, als bijzonder hebt ervaren en dat we, allemaal op
onze eigen manier, gegroeid zijn in onze 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 breed 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 2017 was deze beweging ook verwoord.
Dit Jaarverslag 2017 geeft een beschrijving van de meeste activiteiten zodat je een
impressie krijgt van het samen gemeente zijn. We hebben ervoor gekozen om niet bij ieder
onderwerp een dank uit te spreken naar betrokkenen voor inzet, toewijding enz. Op deze
plaats aan ieder dank die op welke wijze dan ook in 2017 een levende steen geweest
is in het meebouwen aan en het dienen binnen de gemeente.
Het oudstenteam
Maart 2018.
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Leden en gasten

Vrijwel gelijk aantal leden en gasten
In 2017 is er een stabilisatie geweest in het aantal leden.
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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.

 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. Zie hiervoor het overzicht “wie heeft w
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Themaseries
2017 was het eerste jaar waarin we meerdere themaseries hebben gedaan. Nadat we in
September 2016 waren gestart met een 8delige reeks over “Wie is God zijn” zijn we in
2017 begonnen met 8 weken over het thema ‘Discipel: Jezus’ liefde leven’. We hebben stil
gestaan bij wat het betekent om geroepen en gezonden te zijn door Jezus in deze wereld
met daarbij aandacht voor thema’s als identiteit, intimiteit en autoriteit van een discipel.
We hebben deze serie afgesloten met een bijzondere Actiedag ‘Rafaël serve the city’ in
maart 2017.

In de periode April/Juni hebben we 8 weken stil gestaan bij de Persoon en het werk van de
Heilige Geest.
Na de zomervakantie hebben we in plaats van een thematische serie een heel Bijbelboek
behandeld. In 10 weken hebben we heel de Galaten brief doorlopen met elkaar. Voor
verdere studie en verdieping hebben we voor iedereen een persoonlijk werkboek gemaakt.
We zijn deze periode diep ingegaan op de bevrijdende genade van God en hoe Zijn genade
ons van binnenuit verandert, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken en gaan wandelen
in de kracht van de Heilige Geest.
Bijzondere samenkomsten
Doopdienst, bij het Goese Lyceum, met 14 dopelingen.
Een Israël zondag op 5 november,
Jongerendiensten In 2017 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.
Gezinsdiensten In 2017 hebben we 3 Gezinsdiensten gehad. In maart met Coen Nuijten,
Kerst familiedienst en 31 december met Marieke Sleurink. Dit was tevens een
Compassiondienst.
De Dankdagviering was op 26 november, met getuigenis, 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.
In 2017 zijn er 8 Into His Presence-avonden geweest in De Vliet, de tweede zondagavond
van de maand.
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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.
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.

Kleine groepen

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. Juist binnen de kleine groepen is er
ruimte voor het functioneren van het priesterschap van alle gelovigen en de gaven van de
Heilige Geest.
De meeste kleine groepen hebben vanuit de 3 preekseries met de aangereikte
verwerkingsvragen een verdiepingsslag gemaakt.
De kleine groepen spelen in de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid een hele
belangrijke rol. Dat is ook in 2017 opnieuw gebleken. Zowel voor het delen van lief en leed
met elkaar als op het gebied van praktische hulp.
In 2017 hebben we een groei mogen zien in de deelname aan de kleine groepen. Per eind
2017 waren ruim 150 personen betrokken bij de 14 kleine groepen.

Jongerenwerk

2017 was een bijzonder jaar voor het jongerenwerk. De jongerenavonden waren 1 x per 2
weken op zaterdagavond. We hebben dit jaar voor het eerst een lang gekoesterde droom
mogen verwezenlijken; een eigen kamp voor onze eigen jongeren. Met een groep van rond
de 60 zijn we het weekend van 22-24 September in Rijkevorsel (België) geweest. We
hebben met elkaar stilgestaan bij het thema ‘who are you?’
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Naast het kamp hebben we bijzondere avonden in de verschillende groepen gehad en
mooie activiteiten kunnen doen door het jaar heen waaronder de actiedag van Nederland
doet, sportavonden, het nachtje weg met de VIP groep, schaatsen en combinatieavonden.
Ook zijn we begonnen om de jongeren mede de avonden te laten organiseren wat een
positieve invloed had op de betrokkenheid. De swat/cia groep (nu genaamd youth 15-18)
heeft en een ouderavond gehad met jongeren en hun ouders die in 2018 vervolg krijgt met
ook de vipgroep erbij.

Kinderwerk

Voor de kinderen tot de basisschool leeftijd is er iedere samenkomst een crèche en is er
vrijwel altijd voor de kinderen van de basisschool een aparte kindersamenkomst,
onderverdeeld in leeftijdsgroepen

Herderlijke zorg

a. Gast en deel geworden en beëindigd
In 2017 zijn er 24 mensen deel en 20 gast geworden, inclusief kinderen.
Daarnaast hebben ruim 20 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.
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 2017 hadden we 3 huwelijken vanuit de gemeente.
d. Geboorten en opdragen
In 2015 zijn er 5 kinderen geboren en ook 5 opgedragen.
e. Overlijdens
In 2017 is er 1 gemeentelid 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 2017. Totaal 20 deelnemers.
g. Pastoraat
De basiszorg, het omzien naar elkaar, is een onderdeel van het functioneren van de
kleine groepen. Daarnaast zijn er goede aanvullende mogelijkheden voor pastorale
zorg. Waar nodig hebben we een beroep gedaan op deskundige hulp van buiten de
gemeente.
h. Diaconaat/barmhartigheid
In het najaar 2016 was het herderlijk team uitgebreid met iemand die zich meer
zou gaan richten op het diaconaat binnen de gemeente, met als eerste stap het
maken van een visie document. Deze persoon heeft zich in de loop van 2017
teruggetrokken. Er is nog geen visie-document gemaakt.
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.
In 2017 zijn geen diaconale leningen verstrekt.
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 in het voorjaar 2018 zal het
mentoraat verder ingevuld gaan worden.
j. Ouderen
We kennen 35 65+ ers in onze gemeente. Er zijn in 2017 geen specifieke
activiteiten voor ouderen geweest.

Preventief beleid grensoverschrijdend gedrag /VOG’s
In het Jaarplan 2016 was aangegeven dat we als gemeente invulling zouden gaan geven aan
het project "in veilige handen". We kiezen als leiding van de gemeente voor een
preventieve aanpak. Hiervoor hebben we ook een beroep gedaan op de ondersteuning
vanuit de overheid. Er zijn gedragsregels opgesteld. De volgende stappen zijn nog het
aanstellen van 1 of 2 vertrouwenspersonen binnen de gemeente, waar mensen met een
vertrouwelijke vraag terecht kunnen, en het realiseren van de mogelijkheid van een
digitale aanmelding voor een Verklaring Omtrent Gedrag.
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Gemeente BBQ

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.
Op zondag 9 juli 2017 was er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten bij het
Veerse Meer voor een BBQ. 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 en gezellig om elkaar zo te
ontmoeten! Volgend jaar weer?”

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 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 2017 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?

Toerusting
In 2017 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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Doopstudie-avonden over o.a. bekering, doop door onderdompeling (met 16
deelnemers) en vervulling met de Heilige Geest (met 14 deelnemers);
In het najaar 2017 was er een cursus Groei in identiteit met 6 deelnemers,
Aan de cursus Cleansing Stream heeft 1 persoon deelgenomen;
Toerustingsavond profetie in het voorjaar, met 20 deelnemers;
In het voorjaar is de studie over Romeinen afgerond. In het najaar een studie
over de Bijbelboeken Ezechiël en Daniël. Gemiddeld 15 deelnemers;
In het voorjaar een trainingsdag voor het aanbiddingsteam;
In het voorjaar is de in het najaar 2016 gestarte discipelschaps-leiderschaps
training afgerond;
In voorjaar is een Alpha cursus met 4 deelnemers;
2 Israëlavonden.

Naar buiten gericht
Actiedag ‘Rafaël serve the city’ in maart ’18
Als onderdeel van de preekserie ‘Discipel: Jezus’ liefde leven’ zijn we als gemeente met
ca. 90 mensen aangehaakt bij de Actiedag Nederland Doet. Zo zijn er presentjes
uitgedeeld in het AZC, waren er gratis knipbeurten in de Vliet, hebben een aantal sterke
mannen een tuin opgeknapt in ’s Heer Arendskerke en zijn de kinderwerkers met de
kinderen naar het AZC geweest om speelgoedpakketten uit te delen. De jongeren van de
VIPS hebben geholpen in Wissenkerke. Daarnaast was De Vliet de hele dag open en hebben
we mensen uit de wijk mogen ontvangen met koffie en gebak. We kijken dankbaar terug
op deze dag!
WereldEvangelisatie - korte termijn reizen
In 2017 zijn er 7 mensen, waaronder 2 kinderen op een WE-reis geweest. Er is een WEreis geweest naar de volgende landen: Israël, Duitsland en Engeland.
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 € 16.800. In totaal is ruim 7 % 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, Noodhulp St Maarten, 2 projecten in Israël, Villages of Peace en Go and Tell)
Onze zendelingen
We zijn dankbaar dat we als gemeente 9 zendelingen kunnen ondersteunen. De vaste
support bedroeg in 2017 in totaal € 27.600. Dat is ruim 11% van de algemene inkomsten.
De beleidlijn is 10%.
In 2017 hebben we gekozen voor een zendelingen-zondag voor iedere zendeling. Dit
betekent dat iedere zendeling in 2017 1 x de gelegenheid heeft gehad om aan het begin
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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 de 2 Magazines is ook veel ruimte en 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 dat samen regelmatig de stad
in te gaan. Deze mensen zijn ook betrokken bij de gezamenlijke evangelisatieacties in
samenwerking met andere kerken/gemeente in de stad.
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: iedere
vrijdagavond in De Vliet. In de samenkomsten is er vertaling.
Arabische samenkomsten
Vanaf juni 2012 hebben we als gemeente een maandelijkse Arabische samenkomst in De
Vliet. In 2017 zijn er 12 Arabische samenkomsten geweest. Hierbij waren 30-40 mensen
aanwezig.
Interkerkelijke Kerstpakkettenactie.
Deelnemen in de interkerkelijke Kerstpakketten-actie met een financiële bijdrage van
€ 1.000,00.

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 op 5 november 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.
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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’
 Faciliteren van de ochtenden van Women Aglow
 Faciliteren van Koinonia, Different en Rob Hondsmerk voor hun pastorale gesprekken in
De Vliet
 Relatie met de Pelgrimwinkel in Goes
 Organisatie en leiding van de Paasjubel op Paasochtend op de Grote Markt in Goes. In
2017 voor de 28e 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 begin september, dit keer voor het
eerst op het cultuurplein in de binnenstad van Goes.
 Participatie in bestuur Voedselbank
 Participatie in het interkerkelijke Diaconale Platform Goes
 Mede organisator van de Lichtjestour in Goes-Oost op 23 december

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
 Deelname aan toerustings- en trainingsdagen
 Bescherming, input en adviezen


Het brengen van onze tienden als gemeente naar Rafaël Nederland.

programma ‘mailchimp’ om een nieuwsbrief te realiseren die kort en overzichtelijk is, een
duidelijke layout heeft, in de kleuren van Rafaël die ook te lezen op de smartphone.
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Gebouwen

De Vliet
We genieten nog steeds van de mogelijkheden die De Vliet ons biedt voor onze door-deweekse activiteiten. Er is in 2017 opnieuw intensief van diverse ruimtes gebruik gemaakt.
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 kan worden voortgezet met een
opzegtermijn van 3 maanden tot uiterlijk 1 december 2018.
Omzien naar nieuw gebouw voor onze door-de-weekse activiteiten
Eind december 2017 hebben we via een extra nieuwsbrief de gasten en de leden van de
gemeente op de hoogte gebracht: moghelijke aankoop van Nessestraat 8 te Goes. Het
eerste gesprek over een voorlopig koopcontract was gepland op 14 januari 2018. Het
vervolg op dit avontuur komt in het Jaarverslag 2018.
Goese Lyceum.
Voor onze samenkomsten hebben we in 2017 gebruik kunnen maken van het Goese Lyceum
aan de Oranjeweg. We zijn dankbaar voor de goede relatie met het Goese Lyceum
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