Jaarplan 2020 Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer
Samenkomsten
We streven er naar om maximaal 2 zondagen per maand een spreker van buiten onze
eigen gemeente uit te nodigen. De andere zondagen zullen sprekers vanuit de
gemeenschap worden ingezet en zullen potentiele sprekers worden uitgedaagd hierin
uit te stappen en te ontwikkelen.
Regelmatig wordt de preek op zondagavond nabesproken. Daar wil de initiator mee
doorgaan.
Onderwijs
Als leden van de gemeenschap willen we meer leren uit de Bijbel en van elkaar.
Hiervoor willen we naast de huiskringen ook toerustingsbijeenkomsten organiseren.
We hebben voeding nodig om te kunnen groeien. Het onderwijs is gebaseerd op de
Bijbel. Ons doel is God beter te leren kennen en te groeien in de relatie met God en
met mensen.
Huisgroepen
De huisgroepen zullen we voortzetten zoals in 2019 is gebeurd. De groepen zullen
zich naast Bijbelstudie ook blijven richten op andere zaken. Zoals (pastorale) zorg
voor elkaar, persoonlijke groei, diaconaat en ‘evangelisatie’. Het Evangelie delen is
een opdracht voor alle gelovigen. We staan open voor, en sluiten aan, bij activiteiten
in de stad samen met andere kerken.
Evaluatie
Na ongeveer een half jaar willen we de besturing en het functioneren van de
huisgroepen evalueren. We kunnen de resultaten vergelijken met de visie en plannen
van eind 2018. Met het resultaat kunnen we zaken bijsturen, of aanpassen.
Diaconie Ook in 2020 bieden we ondersteuning aan mensen,, die dat nodig hebben
en daar om vragen. Aan het eind van het jaar ontvangen ouderen en mensen die
leven van het minimum een attentie. In het bijzonder willen we ook ondersteuning
geven aan vluchtelingen in Zoetermeer.
Financiën
In het afgelopen jaar konden we extra giften geven aan projecten in Zoetermeer.
Deze projecten kwamen via gemeenteleden (zie begroting 2019) Ook in 2020 willen
we deze weg inslaan en waar mogelijk activiteiten in Zoetermeer ondersteunen.

Aanbiddingsteam
We gaan de open-avonden voor nieuwe zangers en muzikanten voortzetten. 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.
We willen op die manier mensen enthousiast maken zich bij ons te voegen.
Verschillende doelgroepen
We willen voor verschillende doelgroepen eigen activiteiten organiseren.
Voor onze jongeren organiseren we deelname aan, Opwekking, U-turn, en het Four
Square Europe kamp.
Voor de vrouwen organiseren we vrouwenmiddag en voor de mannen
mannenavonden.
Voor de jeugd hebben we 2x per maand avonden in samenwerking met de
Baptistengemeente en organiseren we regelmatig maaltijden bij verschillende
echtparen in de gemeente.
Gebed
Afgelopen jaar hebben we in maart een dag voor vasten en gebed georganiseerd. Dit
gebeurde ook op de zaterdag voor de startzondag. In 2020 willen we dit voortzetten
naast de gebedsavonden op maandagavonden en de gebedsapp.
Zending
De projecten die we voor de zending ondersteunen, voor 2020 zijn:
• Hart voor Haïti, te weten de stichting zelf en een sponsorkind van de stichting,
• Children of Destiny at Home,
• De school voor interculturele zending in Roemenië en hun uitvoerend
directeur.
• Stichting Yad L’Ami
• Stichting Christenen voor Israël, met name Breng de Joden thuis.
We ondersteunen de projecten in contacten, gebed en financiën1.
Daarnaast zullen we een offerande besteden aan een doel dat door leden van Joël
zelf wordt aangedragen en waar ze bij voorkeur ook zelf bij betrokken zijn.

