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Algemeen
Onderwijs
De jaartekst voor 2019 was: "Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van
het verleden. Zie,lk maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, lk zal
een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis" (Jesaja 43: 18-19). We mochten
nieuwe dingen verwachten. Belangrijk om ruimte te maken voor nieuwe dingen, is dat we
oude dingen loslaten.
Naast het onderwijs op de zondagen, hebben we vier avonden over Koninklijk leiderschap
gehad met elkaar (de slotavond was gepland voor januari 2O2Ol. Die avonden werden goed
bezocht.
Bestuursleden per 7-7-2079
Yusuf en Hilda Kizilirmak (secretariaat)
Esseline Felipa

Anneke Vijfvinkel
John en Elly Prins (penningmeester)

Willem Hollemans (voorzitter)
Tussen haakjes staan de statutaire functies genoemd.
Bij zonde re ge be u rte ni sse n

We hebben een Gemeenteavond gehouden over de besteding van onze reserves. Er is een
aantal ideeën uitgekomen waarvan we er later dat jaar een aantal van hebben uitgevoerd.
Aan het eind van het jaar hebben we in die lijn onze offerandedoelen een extra gift gegeven.
Vlak voor de zomervakantie hebben we een openlucht samenkomst gehouden in het
Hoekstrapark in de wijk Rokkeveen. Aansluitend hebben we samen geluncht.
Gedurende de zomerperiode hebben we voor het eerst een rustperiode gehad qua
samenkomsten. Drie zondagen was er geen samenkomst bij Joël.
Het nieuwe seizoen hebben we geopend met gebed op zaterdag en een zondagse
samenkomst over ieders bijdrage aan de Gemeente. leder kon zijn bijdrage op een steen
schrijven die in januari van het nieuwe jaar weer aan de orde zou komen in een
samenkomst.
Dit jaar hebben we ook een verdrietige tijd beleefd toen Lou-Lou van Reeuwijk is overleden.
We hebben in een speciale samenkomst afscheid van haar genomen.
Hierna volgen specifieke verslagen met meer details

Aanbiddingsteom 2079
De vaste kern van het Aanbiddingsteam bestaat uit een pianist, 2 gitarísten,L violist en 4
zangeressen. Elke zondag staat er een klein team vooraan, van 2tot 4 muzikanten en
zangers, om de gemeente voor te gaan in zang, aanbidding en lofprijzing.
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van CN die jarenlang mondharmonica
heeft gespeeld.
De afgelopen maanden werd het team af en toe aangevuld door een paar enthousiaste
muzikanten: N(gitaar), E(cajon/gitaar) en C(piano), waar wij heel blij mee zijn.
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Regelmatig is er een Open A-teamavond. Deze avond komen wij als volledig A-team bij
elkaar en nodigen andere gemeenteleden uit met ons mee te zingen, aanbidden, lofprijzen
en nieuwe liederen te oefenen.
Door een brand in de opslag is de oude piano van Joël niet meer te gebruiken. De huidige
piano is eigendom van EV Joël neemt deze piano over van hem.
Het komende jaar gaan wij op hetzelfde pad verder. Luisterend naar wat de Heer ons als
Aanbidders door de Heilige Geest wil zeggen. Het gaat niet om óns, het gaat er niet om dat
wij perfect spelen en zingen. Wij staan in dienst van Hém en mogen onze talenten hierin
gebruiken. Talenten, die wij van Hem ontvangen hebben.
Gebed
Een bijzonder jaar. Waar wij de leiding van God mogen blijven ervaren binnen onze gemeente.

Samen met de rest van de gemeente hebben wij twee keer gebeden en gevast.
Bidden en vosten
ln 2019 twee keer: als startpunt van het jaar en bij start van nieuwe seizoen (na de grote vakantie)
Steeds God samen zoeken en vragen om ons Zijn wil bekend te maken en ons te leiden.
Het vasten verandert ons en NIET God.
God gaf aan om betrokken te zijn met elkaar. Groei naar elkaar toe en het gaat niet om groot zijn.
Praat met de jongeren en vraag aan hun wat zij nodig hebben.
Bidden op de maandagavond
Naar elkaar toegroeien: ln het afgelopen jaar zijn de bidders op de maandagavond nog meer naar
elkaar toegegroeid. Bewogenheid, vertrouwen en liefde.
Op de maandagavond bidden wij o.a. voor
Onze Gemeente
Veel gemeenteleden bidden mee via gebedsverzoeken op de Gebedsapp "RafaelJoel". Dit
laat ook zien de betrokkenheid en steun met / aan elkaar. Wij delen elkaars lijden en
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vreugde.
Wij zien dat God gebeden verhoort en laat zien dat Hij betrokken is met onze gemeente.
Wij bidden regelmatig voor
o Leiding: voor wijsheid, kracht, zalving. Wij ervaren dat God onze leiding steeds
zegent en Hij voegt de nodige toe.
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Gezinnen

Vergevingsgezindheid
Zieken (zowel binnen als buiten de gemeente/ familieleden van gemeenteleden)
Wij hebben veel gebeden voor de zieken in onze gemeente en hebben daarin diverse
verhoringen door God ervaren. Soms verhoort God ook gebeden op een andere manier dan
verwacht. God Zijn wil gaat voorop. Zo ook met het overlijden van Lou-Lou.
Bid de n voo r Zoete rmeer :

Voor eenheid binnen kerken, bidders en algeheel Zoetermeer.
Events zoals halloween en zien ook gebedsverhoring, dat de opkomst en deelname niet was zoals
door de organisator gehoopt was.
Diverse mensen doen mee met gebed binnen Zoetermeer zoals: lnterkerkelijk gebed, gebed voor
Pakistan, Bidden en Vasten voor Zoetermeer. Zoetermeer Zomerloop en Evangelisatie beschuit met
muisjes met Kerst (vieren geboorte van onze Messias).

Algemeen

Jaa rve

rslag Rafaël gemeenscha p Joël Zoetermeer 2019

Tegen zelfmoorden en abortussen: binnen Zoetermeer en landelijk.
ndeli n ge n, I sra e l, ve rvolgd e ch riste nen
Gebeurtenissen in de wereld
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n Eva n ge li satie
ln 2019 is er door de gemeente Joël een paar keer financiële hulp en een paar keer
praktische hulp verleend.
We hebben met kerst een aantal mensen een attentie gebracht. Afhankelijk van de situatie
was dat iets praktisch of een kadobon te besteden in een supermarkt.
Er is speciale zorg en aandacht voor ouderen zoals A en E. Ze worden regelmatig bezocht.
Ook gemeenteleden die wat extra zorg nodig hadden konden op steun rekenen.
Di aconie

e

ln20L9 hebben A & C regelmatig berichten over de samenkomsten en bijzondere
activiteiten geplaatst op facebook. Een aantal gemeenteleden is betrokken geweest bij
activiteiten van 'Naar House', gebed en evangelisatie rondom evenementen. Mn. rondom
halloween is veel gebeden en zijn op straat gesprekken gevoerd met mensen.
Gemeenteleden zijn actief als vrijwilliger betrokken bij Piezo (sociaal maatschappelijke
organisatie) en vluchtelingenwerk.
We stonden ook dit jaar in de kerstflyer van de gezamenlijke kerken in Rokkeveen. Dit
bereikte mensen die normaliter niet in een kerk komen.
Pdstordot
Dit jaar hebben we aan twee personen speciale aandacht en uitgebreide pastorale hulp
geboden. Eén van hen heeft ook deelgenomen aan de bediening van Cleansing Stream.
Pastoraat vindt op verschillende manieren plaats binnen Joë|. Op de huisgroepen is er in de
onderlinge betrokkenheid ruimte voor pastoraat, meestal via de leiders. ln onze
samenkomsten vindt ook'gebedspastoraat' plaats; de eerste vorm van pastoraat door
bidden voor nood van de ander. Daarnaast zijn enkele leden actief met pastoraat voor
anderen.
Huisgroepen
Groep Centrum-West heeft het eerste half jaar voortgeborduurd op het programma van
voorgaande jaren, het bespreken van onderwerpen en samen proeven wat de Geest ons
vertellen wilde. Afgelopen september is de groep voorlopig gestopt. Het aantal leden was
erg teruggelopen en zij zijn nu opgevangen in een andere huisgroep.
Groep Zuid komt elke 1-4 dagen op donderdagavond bij elkaar. We zijn verder gegaan met
het boek Efeze, daarna hebben we het boek Micha behandeld en we eindigden het jaar in
het boek Hebreeën, waar we in2020 verder mee zullen gaan. Alle huisgroepleden nemen
actief deel aan de groep., door om de beurt een hoofdstuk voor te bereiden en de avond
voor zijn of haar rekening te nemen. Naast het bestuderen van de Bijbel, bidden we voor
elkaar, voor onze gezinnen en families, de gemeente, de stad en alle onderwerpen die
ingebracht worden.
De daggroep in Meerzicht is tot september bij een geweest. Ook hier staat de Bijbel centraal
en is er ruime aandacht voor gebed en zorg voor elkaar. Vanaf september is de groep
gepauzeerd. ln de loop van 2020 is de verwachting dat de kring weer opgestart zal worden.
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ln september, aan het begin van het nieuwe seizoen, is een nieuwe huisgroep gestart in
Rokkeveen onder leiding van W en H. De groep bestaat uit 13 mensen. Samen behandelen
ze de uittocht van het volk lsraël aan de hand van stukken uit Exodus en bespreken de
toepassing daarvan op ons leven. Af en toe maken we ook ruimte voor een andere besteding
van de avond, zoals bespreking van een bijzondere samenkomst waarbij we dingen delen
met elkaar en samen zingen en bidden.

Napraten ever de preek
Elke zondagavond kan er bij H en J over de preek van de ochtend worden nagepraat. Wij
delen onze vragen en de gedeelten uit de preek die ons geraakt hebben. Hiermee
bemoedigen wij elkaar, Vaak volgt er een verdieping doordat er een goed gesprek ontstaat.
Kinder- en tienerwerk
Omdat er maar weinig jonge kinderen in de samenkomst zijn blijven de kinderen de hele
dienst in de zaal. Voor hen is een aparte tafel en een map met kleurplaten en invulbladen op
thema, waar ze tijdens de preek mee aan de slag kunnen. lncidenteel worden de kinderen
door iemand apart genomen of gaat iemand tijdens de preek bij hen aan tafel zitten. Dit is
niet ideaal, maar voor nu de beste plek.
De tieners komen l-x in de 2 weken bij elkaar, samen met een paar tieners van de

Baptistengemeente o.b.v. W. Sinds de zomer is er een rooster waarin er l-x in de maand
iemand vanuit Joel of van de Baptisten W. komt ondersteunen en een onderwerp
behandelen. Ook zijn er een paar zondagavonden ingepland waarop de groep bij mensen uit
de gemeente gaan eten.
Als er actÍviteiten worden georganiseerd door andere gemeentes in Zoetermeer worden ze
daarvoor uitgenodigd.
Zending
Het afgelopen jaar hebben we als gemeente de volgende mensen en doelen
ondersteuningen gegeven:Aan Hart voor Haïti, die een kinderdorp en ouderengroep onder
haar hoede heeft; aan CODAH die een werk heeft in een township onder de Zoeloes in
Mpumalanga bij Durban in Zuid-Afrika, kerk, praktische hulp en verzorging; aan een
zendingsschool in Constanta in Roemenië die zendelingen uitzenden naar Aziatische landen;
aan lna Hrisca persoonlijk die het werk op de zendingsschool in Constanta leidt; Open Doors
die wereldwijd de vervolgde christenen ondersteunU aan Yad L'Ami, die werkzaam is in
lsraël onder de holocaust slachtoffers, kÍnderhulpprojecten, en andere kwetsbare groepen
o.a. kinderen in Sederot aan de grens van Gaza; aan Christenen voor lsraël om de hulp te
bekostigen van de joden in Oekraïne die na een marginaal bestaan emigreren naar lsraë1.
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Techniek
We hebben een jaar achter ons gelaten met veel mooie ervaringen in de gemeente,
gedurende het jaar, tijdens de samenkomsten waar het techniekteam dienstbaar mag zijn.
De apparatuur is prima op orde, alles wat we nodig hebben is in de Clausschool afgelopen
jaar goed werkend in uitvoering dus een mooie set, goed geschikt voor de standaard
activiteiten op de zondagen.
ln september kregen we het speciale verzoek of de geluidsapparatuur/set gebruikt kon
worden bij de trouwceremonie van Ruben en lsabelle Bout in het wapen van Zoetermeer.
De afspraak is dat we alleen gemeenteactiviteiten faciliteren, maar mede door onze
vroegere contacten met de familie B en dat G zelf de verantwoordelijk en uitvoering op zich
heeft genomen, is besloten een uitzondering te maken.
Gebruik makend van de kleine standaard geluidapparatuur/set uit de Clausschool aangevuld
met de reserveapparatuur uit de opslag, konden wij dat prima verzorgen, en zo een
aanbiddingsgroep tijdens de uitvoering ondersteunen, en deze ceremonie tot een mooi en
feestelijk succes laten worden.
Dit jaar is mede door de inzet van Arjan een nieuwe online gemeenterooster/website in
gebruik genomen, met zeer ruime mogelijkheden en informatie, zodat alle mogelijke
roosters erin zijn verwerkt, prima overzichtelijk, aangenaam te bedienen, en ook te
raadplegen via de mobiele apparaten.
De laptop van het beamerteam is, ondanks enkele praktisch beperkingen met de Usb
poorten, het jaar blijven functioneren, deze zal in 202O nodig moeten worden vervangen.
Het is vanwege eventuele verwarring, in dit speciale geval, nodig om te vermelden in het
verslag van 201-9, dat op nieuwjaarsdag2Q20 er door een grote brand, de volledige Shurgard
aan de industrieweg is verwoest, dit betreft dus ook al onze opgeslagen spullen. Deze
informatie is dus alleen ter info en zal dus verder in het jaar 2O2Q terugkomen.
We hebben een mooi team samen, dankbaar voor de inzet van iedereen, samen met de
leden van het aanbiddingsteam een genot, om de gemeente te kunnen dienen en zo een
Zegen te mogen zijn.
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