Algemeen Jaarverslag Rafael gemeenschap Joel Zoetermeer
Onderwijs
De jaartekst voor 2020 was: “En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij
Jezus Christus, welgevallig zijn”1 Petr.2:4
Bestuursleden per 1-1-2020 Tussen haakjes staan de statutaire functies genoemd.
Yusuf en Hilda Kizilirmak (voorzitter)
Anneke Vijfvinkel (secretariaat)
John en Elly Prins (penningmeester)
Esseline Felipa
Bijzondere gebeurtenissen
De samenkomsten die we in de zomer in het burg. Hoekstrapark in Rokkeveen hebben gehouden,
waren bijzonder. De hele zomer was het prachtig weer en konden we 6 weken achtereen
samenkomsten in het park houden, waar zingen mogelijk was, terwijl dat binnen niet mocht. Er
waren voorbijgangers die bleven staan en er was ook iemand die spontaan mee ging doen. Ook toen
de bestuursleden 3 weken rust namen gingen de samenkomsten gewoon door.
Aanbiddingsteam
Het Aanbiddingsteam bestaat uit een vaste kern van muzikanten en zangeressen. Soms aangevuld
met enthousiaste muzikale gemeenteleden. Iedere zondag is er een klein team van 2 tot 4 mensen
aan de beurt, die de gemeente voorgaat in zang, aanbidding en lofprijzing.
Het jaar 2020 was anders dan anders. Door de corona crisis was het niet mogelijk allemaal tegelijk bij
elkaar te zijn. In het begin filmden we de zangdienst, in kleine groepjes, bij iemand thuis. Toen het
weer mogelijk was met een kleine groep, op 1,5 meter afstand, bij elkaar te komen, stonden er 1 of 2
A-teamleden vooraan en werd er veel gebruik gemaakt van YouTube.
Ook al is alles anders gegaan, wij staan als Aanbidders in dienst van Hém en mogen onze talenten
gebruiken voor de gemeente. Talenten, die wij van Hem ontvangen hebben.
Gebed
In 2020 waren er twee momenten, 13 januari en 13 september van bidden en vasten.
Samen God zoeken en eenheid te vormen, intenser te zijn naar God en elkaar. Waken en bidden is
wat Jezus toen en nu nog van zijn volgelingen / van ons verwacht.
•
13 Januari 2020: Numeri 13: 1 – 33 Verspieders sturen om vruchtbar grond uitzoeken en
vruchten meenemen. Deze moeten mensen met geloof zijn en die op God vertrouwen.
•
12 September 2020: Lucas 5 : 1 – 11: Geloof, vertrouwen, onderscheidingsvermogen om God
zijn stem te verstaan, gehoorzaam zijn en het doen van de wil van God.
Focus op verzen 4 en 5
Aan de hand van de Bijbeltekst
•
De opdracht uitvoeren
•
De tekst geeft niet aan welke kant de netten uit te gooien
•
Overgave en doen wat Jezus zegt
•
Zelf een vis zijn door naar de net toe te zwemmen. Zoals Jezus zelf ook deed.
Oesters – parel
De Oester niet bedoelt om ingekapseld te blijven. Oesterschaal open laten staan nieuwe
vruchten geven. Gods bedoeling is om veel vrucht te geven en dat je/wij tot de
bestemming te laten komen.
Naar buiten gericht zijn:
•
Bidden / betrokkenheid projecten die wij steunen
•
Eenheid: Gemeente Joël en binnen rest gemeentes Zoetermeer en jongeren
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•
Stip aan de horizon
•
U bent onze toekomst
•
Onze geestelijke portemonnee gevuld om te delen
God wilt ons op een natuurlijke manier gebruiken
Bidden op maandagavond
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Iedereen is geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie.
Hierdoor creatief omgaan met de mogelijkheden die er zijn. Bidden via skype.
Enige keren konden wij met de bidders op maandagavond fysiek bij elkaar komen om te bidden voor
zowel de gemeente als noden in de wereld. Wij zijn dankbaar dat wij gebruik konden maken van het
huis van familie E en het bedrijf van EP om samen te bidden.
De Vader heeft veel zegen gegeven aan de gemeente. Vooral als we doen wat Vader zegt. Jesaja 58:
7 en 8. Dit jaar had ik het idee dat God wil dat ook op de gebedsavonden wij naar buiten gericht
moeten zijn. Wij gingen bidden: eerst bidden voor alles buiten de eigen gemeente. Dan zal God ook
de problemen in de gemeente oplossen.
Dus overheid, regering, ziekte en de zorg en zorgverleners in Nederland, Israël, zendelingen en
situaties in de wereld.
Jesaja 58: vers 8: Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw
heil zal voor u uit gaan. De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn.
Wij hebben steeds gebeden en aan de Vader gevraagd voor bescherming van onze gemeente en
gemeenteleden. Wij danken Hem voor zijn bescherming dat er geen ernstige COVID situaties zijn.
Er zijn dit jaar ook bidders toegevoegd.
Diaconie en Evangelisatie
Ook in 2020 hebben A & C regelmatig berichten over de samenkomsten, Bijbelteksten en bijzondere
activiteiten geplaatst op facebook en Instagram. Door de Lock down bleek het internet een
belangrijker communicatiemiddel dan voor die tijd. Samenkomsten worden ook door mensen vanuit
andere steden en landen teruggekeken.
Een aantal gemeenteleden is als vrijwilliger actief betrokken bij Piezo (sociaal maatschappelijke
organisatie), vluchtelingenwerk, Verpleeghuis Vivaldi en activiteiten van het Leger des Heils.
In de zomer hebben wij genoten van de diensten in de openlucht. Dat trok ook bekijks van toevallige
voorbijgangers.
Het jaar 2020 werd ook in onze gemeente gekenmerkt door COVID.
Omdat wij als gemeenteleden elkaar minder konden zien en daardoor de contacten onder druk
stonden zijn er een paar initiatieven ontwikkeld. H&Y hebben vanaf het begin dat de diensten niet
door konden gaan, elke zondag mensen bezocht. Dat kon vanwege het mooie weer in de tuin of aan
de voordeur. Ook zijn mensen samen thuis naar de online diensten gaan kijken.
J. heeft de verjaardagen van iedereen op een rijtje gezet en attendeert mensen op die verjaardagen,
zodat er een felicitatie gestuurd kan worden.
Het napraten over de preek en de kringen zorgen ervoor dat we elkaar blijven zien en dat wij samen
ervoor konden zorgen dat mensen niet vereenzaamden.
Er is door de gemeenteleden praktische hulp verleend. Ook was er speciale zorg en aandacht voor
ouderen en kwetsbaren. Ze werden regelmatig bezocht. Ook gemeenteleden die wat extra zorg
nodig hadden konden op steun van elkaar rekenen in de vorm van maaltijden, strijken, kaartjes bij
bijzondere momenten, etc. De huiskringen speelden hierbij een rol.
We hebben met Kerst een aantal mensen een attentie gebracht. Afhankelijk van de situatie was dat
iets praktisch of een cadeaubon te besteden in een supermarkt.
Vanwege de Lock down is dit afgelopen jaar door een aantal gemeenteleden, de kerstattentie bij
iedereen thuis gebracht.
Wij zijn dankbaar voor alle zegen die Vader afgelopen jaar heeft gegeven.
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Pastoraat
Naast gebed wordt getracht om contact te leggen met diverse gemeenteleden en te bemoedigen.
Dit jaar samen met één bestuurslid gesprek gevoerd met één gemeentelid. Aangemoedigd en hulp is
geboden vanuit de kring.
Huisgroepen
A/H/Y
Aan het begin van 2020 kwamen de groep 1 x per 2 weken bij elkaar, maar vanwege de 1e Lock down
was dat even niet mogelijk. Zodra het weer het toeliet zijn we in de tuin van een van de groepsleden
samen gekomen. Dat was eigenlijk wel heel fijn en de groep was doorgaans compleet.
Na de zomer werd gebruik gemaakt van de aula van de Clausschool, omdat we niet meer dan 2
mensen in huis mochten ontvangen en de huiskring een gemeenteactiviteit is, die wel mocht
plaatsvinden in de school.
We zijn in 2020 verder gegaan met het boek Hebreeën. Vanaf september tot december hebben we
ons verdiept in 1 Petrus en in 2021 gaan we verder met 2 Petrus. Alle huisgroepsleden 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. Ook proberen we
elkaar waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Helaas konden meerdere groepsleden vanwege
lichamelijke klachten toch vaker dan we in voorgaande jaren gewend waren niet meedoen. Met
Kerstavond hebben we als kring de dienst mogen verzorgen.
W&H
De huisgroep bij W&H heeft voor het eerst een vol jaar gedraaid. We zijn dan met zeven tot tien
mensen bij elkaar. In het begin van het jaar kwamen we fysiek bij elkaar (tussendoor ook nog een
korte periode) en later via skype. Dat laatste hielden we een stuk korter dan anders, maar we waren
er blij mee. Zowel de gewone avonden, als de skype ontmoetingen, werden trouw bezocht en
werden gewaardeerd. We konden elkaar steunen en samen bidden. Daarnaast hebben we
stilgestaan bij de weg naar vrijheid. Dat deden we aan de hand van een boekje gebaseerd op het
Bijbelboek Exodus. We zijn dankbaar dat we met elkaar gezegende tijden hebben gehad.
Jaarverslag 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. Incidenteel 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. Vanwege de crisis zijn er minder samenkomsten geweest in de school, daardoor waren de
kinderen verhoudingsgewijs ook minder aanwezig. Als ze er wel waren, was er altijd aandacht voor
hen.
Een aantal tieners en jeugd hebben zich aangesloten bij tiener en jeugdgroepen van Parousia. Zij
hebben veel meer jeugd en nadat W, na jaren als enige jeugdleider besloot te stoppen, bleek het een
heel goed idee om de tieners en jeugd te laten aansluiten bij leeftijdsgroepen van een grotere
gemeente. Ze zijn daar hartelijk ontvangen en voelen zich er inmiddels thuis.
Als er activiteiten worden georganiseerd door andere gemeentes in Zoetermeer of landelijk worden
ze daarvoor uitgenodigd.
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Zending
Het afgelopen jaar hebben we als gemeente aan de volgende mensen en doelen ondersteuningen
gegeven:
• Hart voor Haïti, die een kinderdorp en ouderengroep onder haar hoede heeft;
• CODAH die een werk heeft in een township onder de Zoeloes in Mpumalanga bij Durban in ZuidAfrika, kerk, praktische hulp en verzorging;
• Aan een zendingsschool in Constanta in Roemenië die zendelingen uitzenden naar Aziatische
landen;
• Ina Hrisca persoonlijk die het werk op de zendingsschool in Constanta leidt;
• Open Doors die wereldwijd de vervolgde christenen ondersteunt;
• Yad L’ami, dat werkzaam is in Israël onder de holocaust slachtoffers, kinderhulpprojecten, en
andere kwetsbare groepen o.a. kinderen in Sderot aan de grens van Gaza;
• Christenen voor Israël om de hulp te bekostigen van de joden in Oekraïne die na een marginaal
bestaan emigreren naar Israël
Ook hebben we in december aparte (extra) donaties gedaan aan:
• Leger des Heils
• Jannie Reverda
• Bovenstaande doelen
Techniek
Het jaar 2020 is voor de gemeente begonnen met een slecht bericht, op nieuwjaarsdag 2020 er door
een grote brand, de volledige Shurgard aan de industrieweg verwoest, dit betreft dus ook al onze
opgeslagen spullen.
In het verloop van 2020 kwam de corona crisis langs waardoor de samenkomsten een periode
helemaal niet meer konden plaatsvinden, in een latere periode, was het weer mogelijk met maximaal
30 mensen. We zijn met de gemeente overgegaan op het verzorgen van diverse online te bekijken
content via het kanaal van YouTube.
In de eerste periode, is dat mogelijk gemaakt door de diverse bijdragen, vanuit sprekers thuis
opgenomen preken, en iedereen heeft iets initiatief, in te leveren bij A, die er mooie uitzendingen
van maakte en plaatste op het kanaal en via een link via het secretariaat rond gestuurd werden.
Na de zomer zijn we gestart met het opnemen van de samenkomsten op video, deze werden op een
eenvoudige manier gemaakt en door A&G, thuis bewerkt en verwerkt tot een uitzending te zien op
YouTube, waarna de link via de gemeente website ter beschikking kwam en/of ook weer werd
verspreid via een link voor het bekijken op YouTube.
Gedurende het jaar, hebben A&G de mogelijkheid bekeken voor het verzorgen van een livestream
uitzending, dat werd in ons geval afgeraden door diverse schijnbare, onmogelijkheden wat
samenhangt, met ons gastgebruik in de Clausschool.
In de aanloop naar kerst kwam er nogmaals de vraag, of het niet mogelijk is om de samenkomsten te
verzorgen via een livestream uitzending.
We zijn dat gaan uitzoeken, samen met T, liepen tegen een aantal drempels op, maar zijn het gaan
proberen en hadden daar eigenlijk onverwacht, op creatieve wijze, met behulp van een App op de
telefoon, toch succes in.
Het was een basic mogelijkheid, waarin de presentatie of geluidsniveau niet altijd prima was, er ook
niet altijd alles naar wens werkte, maar het werd door de Lock-down in december met tevredenheid
ontvangen als mooie mogelijkheid om de samenkomst te bekijken vanuit huis!
Al met al, was 2020, een experimenteel, ingewikkeld, moeilijk en uitdagend jaar, waar we een hoop
bereikt hebben, wat van tevoren onmogelijk leek!
Met elkaar en naast elkaar, met een ieders gezamenlijke inzet, hebben we toch veel zegeningen
mogen ervaren in dit jaar 2020!
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