Jaarplan 2022 Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer
Ook dit jaar startte de gemeente wat betreft de zondagse samenkomsten en de huiskringen in
lockdown. De onderlinge contacten door de week bleven, maar het wordt ook dit jaar de uitdaging
om verder te kijken dan onze eigen familie- en vriendenkring.
De jaartekst voor 2022 bestaat uit 2 delen en roept ons op om te leven en handelen vanuit Gods
Geest, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Want God heeft ons niet een geest van lafheid gegeven,
maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
(2 Timotheüs 1: 7)
Daarom, mijn beminde broeders-en-zusters, wordt standvastig, onverzettelijk,
te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer!
(1 Kor. 15: 58)
De Heer belooft dat hetgeen we doen in Zijn naam niet vergeefs is. Dus laten we ons uitstrekken naar
hetgeen Hij op ons pad brengt.
Samenkomsten
We streven naar zoveel mogelijk fysieke samenkomsten op zondag en door de week. Daar waar het
echt niet anders mag en kan zal de zondagse samenkomst worden gehouden met een beperkte
groep, worden gefilmd en geplaatst op de website. We handelen vanuit een doel nl. zorg voor het
geestelijk welzijn van de gemeenteleden en met oog voor de ons gegeven adviezen vanuit de
overheid/CIO.
Maandelijks zullen gemiddeld 2 sprekers van buiten onze eigen gemeente uitgenodigd worden. Zij
zijn vrij in het delen van Gods woord zoals ze daarin worden geleid. De andere zondagen zullen
sprekers vanuit de gemeenschap worden ingezet. Zij zullen, ieder op eigen wijze door de Geest geleid
aspecten uit de jaartekst belichten, zodat de jaartekst een rode draad door het jaar wordt en we
hetgeen we van de Heer hebben ontvangen ook praktisch maken en daarin groeien.
We gaan zoveel als mogelijk door met de preekbespreking op zondagavond.
Techniek/beamer
Nu techniek een belangrijkere rol is gaan spelen in het opnemen, bewerken en plaatsen van de
samenkomsten, willen we investeren in teambuilding en toerusting van het techniekteam. Dit was
ook vorig jaar het plan, maar is vanwege de maatregelen niet gelukt.
Het beamerteam kan nog steeds versterking gebruiken.
Aanbiddingsteam
Wij staan als aanbiddingsteam in dienst van de Heer en mogen onze talenten hierin gebruiken.
Ondanks de beperkte bezetting en momenteel maar 1 gitarist en 1 violist, lukt het om met muzikale
ondersteuning de tijd van lofprijs en aanbidding vorm te geven. We hopen dit jaar weer meer samen
te kunnen bouwen aan een team van aanbidders, die de gemeente mogen voorgaan. Ons gebed is
dat de Heer herstel gaat geven aan de muzikanten die langdurig ziek zijn. We bieden kansen aan
jonge mensen om uit te stappen en hun talenten in te zetten. We zijn blij dat ze de uitdaging
oppakken.
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Ondersteuning
We zijn blij met de trouw van een aantal sterke mannen, die wekelijks de zaal klaarzetten en na de
samenkomst weer opruimen. We hopen dat in 2022 meer mensen zich verantwoordelijk voelen om
hierin hun steentje bij te dragen.
Ook voor de koffie, thee en de gastvrijheid wordt gezorgd. Dat team is stabiel en de verwachting is
dat we op dezelfde voet verder kunnen gaan.
Tevens dankbaarheid voor degene die 1x per maand het avondmaal verzorgt. We hopen dat ze daar
nog lang mee door wil gaan.
Gebed
Elke maandagavond is er apart tijd voor gebed door een kleine groep. Dagen voor vasten en gebed
worden georganiseerd. Dit gebeurde ook op de zaterdag voor de startzondag. De gebedsapp wordt
gebruikt om op te roepen voor gebed voor speciale doelen of acute nood. Er is een ‘gesloten’
gebedsapp waar vertrouwelijke info wordt gedeeld, voor de vaste maandagavond-gebedsgroepleden
en een app waar gebedspunten in worden gedeeld, voor alle gemeenteleden die zich daarvoor
hebben aangemeld. Dit willen we continueren.
We hopen dit jaar een bemoedigingsdag voor de bidders te kunnen organiseren. Een dag om elkaar
te ontmoeten, een boost te geven aan ons gebedsleven en stijl van bidden. Hierover gaan we in
gesprek met de regioambassadeurs, zodat we iets in samenwerking met andere Rafaëlgemeentes
kunnen organiseren.
Ook willen we een gebedswandeling binnen de wijk Rokkeveen houden.
Pastoraat
Het pastoraat is er op gericht om, door genade van de Heer, mensen te helpen om in hun kracht te
komen en te staan. Juk helpen afleggen door luisterend oor te bieden en te zijn voor degenen die dat
nodig hebben.
Onderwijs
Als leden van de gemeenschap willen we leren uit de Bijbel en van elkaar. De plek hiervoor is met
name de huiskringen en de preekbespreking.
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 komen bij voorkeur fysiek bij elkaar. Online alleen wanneer noodzakelijk en gewenst.
Onderdelen van de huiskringen zijn Bijbelstudie, het bespreken van actuele thema’s in het licht van
de Bijbel, zorg voor elkaar en persoonlijke groei. De groepen staan open voor nieuwe deelnemers.
Evangelisatie/zichtbaarheid in de wijk
Een enkel lid van de gemeenschap is actief betrokken bij straatevangelisatie. Verder worden
gemeenteleden gestimuleerd om het evangelie te delen met hun omgeving.
De banner aan het hek van de school wordt elke zondag opgehangen. Dit bevordert de zichtbaarheid
in de wijk en we hopen dat mensen uit de omgeving geïnteresseerd raken en eens een kijkje komen
nemen.
Daarnaast bieden we ondersteuning bij individuele initiatieven.
Diaconie
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We maken deel uit van een groot kerkelijk netwerk (Kerken voor Vluchtelingen) wat zich inzet voor
de opvang en inburgering van een nieuwe groep statushouders die vanaf eind januari ondergebracht
gaan worden op een grote locatie in Zoetermeer.
Ook willen we ondersteuning bieden aan mensen,, die dat nodig hebben en daar om vragen. Aan het
eind van het jaar ontvangen ouderen en kwetsbare mensen die leven van het minimum een attentie.
In het bijzonder willen we ook ondersteuning geven aan kwetsbare groepen in Zoetermeer. Een
enkel lid is actief betrokken bij Piëzo en het Leger des Heils.
Financiën
We gaan verantwoord om met de bijdragen van de gemeenteleden. Op die manier kunnen we in
december extra giften geven aan projecten in Zoetermeer en aan onze vaste zendingsdoelen. Ook in
2022 willen we zo omgaan met de financiën en waar nodig activiteiten in Zoetermeer ondersteunen.
Er is een apart financieel jaarverslag.
Verschillende doelgroepen
Vanwege het beperkte aantal kinderen is er voor hen geen aparte zondagschool. Er wordt altijd een
tafel met materiaal klaargezet voor de kinderen en voor de kinderen die regelmatig komen wordt
een apart boekje met werkjes op hun niveau samengesteld, waar ze mee aan de slag kunnen tijdens
de preek. Een van onze jongeren heeft dit enthousiast opgepakt en zorgt dat het materiaal aanwezig
is.
De tieners en jeugd hebben zich aangesloten bij leeftijdsgroepen van Parousia. Dat gaat in 2022 door.
We willen, zodra er meer mogelijk is voor verschillende doelgroepen eigen activiteiten organiseren
zoals vrouwenmiddagen en mannenavonden.
We stimuleren onze jongeren deel te nemen aan activiteiten zoals , Opwekking, U-turn, en het Four
Square Europe kamp. Dit doen we ook door een financiële bijdrage te geven.
Zending
De projecten die we voor de zending ondersteunen zijn gelijk aan de afgelopen jaren. We hebben
besloten daaraan trouw te blijven, zodat zij weten dat ze op ons kunnen rekenen. Voor 2022 zijn dat:
• Hart voor Haïti, te weten de stichting zelf en een sponsorkind van de stichting.
• Children of Destiny at Home (CODAH) & Simon & Anneke Taal.
• De school voor interculturele zending in Roemenië en hun uitvoerend directeur.
• Stichting Yad L’Ami.
• Stichting Christenen voor Israël, met name het project ‘Breng de Joden thuis’.
We ondersteunen de projecten in contacten, gebed en financiën.
Verbinding
We maken deel uit van het plaatselijk kerkelijk platform: Beraad van Evangelische Gemeenten in
Zoetermeer (BEGZ). Een vertegenwoordiger van ons bestuur neemt één maal in de twee maanden
deel aan de vergadering van de BEGZ. Jaarlijks wordt vanuit de BEGZ met Hemelvaart een
gezamenlijke, feestelijke dienst georganiseerd. Daarin zullen we ook dit jaar participeren en ons
steentje bijdragen.
Ook maken we deel uit van Rafaël Nederland. Bestuursleden en adviseur zijn betrokken bij landelijke
overleggen en leveren daar hun inbreng namens de gemeente. Ook bezoeken we de landelijke
vergaderingen en bijeenkomsten. Een aantal gemeenteleden ontvangt de nieuwsbrief van Rafaël NL.
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Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen met ieder hun eigen aandachtsgebieden. Daarnaast is
er 1 adviseur, die betrokken wordt bij belangrijke beslissingen als daartoe aanleiding is. We
verlangen naar uitbreiding van het bestuur mede vanwege het feit dat er momenteel maar 1 man in
het bestuur zit. Ons gebed is meer draagkracht en toewijding vanuit de gemeente, zodat we met
elkaar zorg kunnen dragen voor het geestelijk welzijn van de gemeenteleden.
Conclusie
Ondanks het feit dat we in aantal klein zijn en de omstandigheden met de corona-pandemie verre
van optimaal, kijken we uit naar wat God gaat doen in 2022. In onze gemeente, in de persoonlijke
levens van gemeenteleden en in Zoetermeer. Dat de bedieningen in de gemeente zichtbaar mogen
worden. Deze verwachting hebben we niet vanuit onszelf, maar door God. Door Zijn Geest in ons,
kunnen wij het licht laten schijnen. God heeft ons immers een Geest gegeven van kracht, van liefde,
van bezonnenheid. En alles wat wij doen, in Zijn Naam, door Zijn Geest, is niet tevergeefs!
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