Algemeen Jaarverslag Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer 2021
Onderwijs
De jaartekst voor 2021 was: “Johannes 13: 34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u
Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt”.
Bestuursleden per 1-1-2021
Tussen haakjes staan de statutaire functies genoemd.
• Yusuf en Hilda Kizilirmak (voorzitter)
• Marjon Dijkman-den Hollander (secretariaat)
• John (tot 1 juni 2021) en Elly Prins (penningmeester)
Aanbiddingsteam
Het jaar 2021 was een pittig jaar. Door de Covid-crisis hebben we opnieuw te maken gehad met een
aantal malen lockdown. Het was gelukkig wel steeds mogelijk met een kleine groep bij elkaar te
komen en een dienst te verzorgen die werd gefilmd en uitgezonden. We kunnen inmiddels weer
samenkomen en samen zingen, wat voor het team heel fijn is.
Het Aanbiddingsteam is tijdens het afgelopen jaar helaas geslonken in aantal vaste muzikanten. Door
ziekte kunnen 2 pianisten en 1 gitarist al een tijd lang niet spelen. Gelukkig is er nog steeds een vaste
kern van trouwe aanbidders die wekelijks voorgaan in de gemeente. Ook is er jong talent. Zij
verzorgen af en toe een zangdienst, waar we heel blij mee zijn.
Gebed
Bidden op maandagavond
Het jaar 2021 was weer een bijzonder jaar, vanwege de Covid-maatregelen is er regelmatig via Skype
gebeden. Ondanks dat wij niet fysiek bij elkaar kwamen, was de Heilige Geest altijd aanwezig.
Wij zijn dankbaar dat wij gebruik konden maken van het huis of bedrijfsruimte van gemeenteleden
om samen te bidden.
Er zijn veel zieken binnen de gemeente, voor wie we elke keer bidden. Wij bidden ook op wat de
Heer voor 2020 aangaf om ook naar buiten gericht te zijn: Jesaja 58: 7 en 8. Dan zal uw licht
doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor uit gaan. De
heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn.
God vraagt ons om gericht te zijn op de wereld om ons heen en daar ook voor te bidden. Dus
regering, de zorg en zorgverleners, kinderen in Nederland, Israël, zendelingen en situaties in de
wereld. Zaken die in het duister gebeuren, dat het licht van de Heer erover mag schijnen.
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 besmettingen / uitbraak is
geweest vanuit de bijeenkomsten.
Mooi initiatief was dat er wekelijks speciaal voor één persoon of gezin werd gebeden. Aan deze
mensen werd gevraagd waarvoor wij mochten bidden, dit werd zeer gewaardeerd door de mensen.
Dit jaar heeft de Heer ook een nieuw iemand toegevoegd aan de maandagavond gebedsgroep.
Bidden en Vasten
In 2021 door de maatregelen geen mogelijkheid geweest om bidden en vasten te organiseren.
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Gebedsactiviteiten Zoetermeer
Vanuit de gemeente wordt ook meegedaan met de landelijke gebedsweken en gebed voor de
eenheid kerken en christenen binnen Zoetermeer.
Diaconie
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.
Een aantal mensen heeft in de aanloop naar kerst een extra attentie ontvangen. Afhankelijk van de
situatie was dat iets praktisch, een gezellig gevulde mand met lekkers of een cadeaubon te besteden
in een supermarkt. De bestuursleden hebben deze kerstattentie bij iedereen thuis gebracht.
Wij zijn dankbaar voor alle zegen die Vader afgelopen jaar heeft gegeven.
Evangelisatie
Vanwege Covid waren er geen evangelisatie-acties vanuit onze gemeente. Gemeenteleden doen wel,
op eigen initiatief, mee aan diverse acties. We zijn blij dat iedereen zo zijn of haar plek inneemt.
Pastoraat
Naast gebed wordt ook getracht om contact te leggen met diverse gemeenteleden en hen te
bemoedigen. Dit jaar is met meerdere mensen afgesproken, bijvoorbeeld voor een lunch of een
gesprek. In een ontspannen setting werd gepraat over zaken die spelen. Mensen waarderen deze
extra aandacht en het geeft hen lucht. Door de maatregelen is met sommige mensen ook alleen
telefonisch of via Whatsapp contact geweest.
Huisgroepen
Er zijn twee huisgroepen, waaraan in totaal ongeveer 25 personen deelnemen. Huisgroep 1 wordt
geleid door drie personen, huisgroep 2 door twee personen.
Huisgroep 1
In het begin van het jaar kwamen we bij elkaar in de huiskamer van de leiding, daarna in de
Clausschool. In de tijd van de lockdown, waarin we niet bij elkaar konden komen, hielden we
onderling contact door email, app, telefoongesprekken, gebed en bezoekjes. Op deze manier bleven
we, hoewel niet fysiek bij elkaar, als kring functioneren, een groep die zorg draagt voor elkaar.
Tijdens onze bijeenkomsten hebben we de brieven van Johannes behandeld. Meerdere kringleden
bereiden om toerbeurt een hoofdstuk voor. In september zijn we begonnen met de Psalmen.
We proberen wat we lezen te vertalen naar ons dagelijks leven. De kring bestaat uit 11 personen,
waarvan een vaste kern van 7 tot 9 personen bij elkaar komen. Naast het bestuderen van een
Bijbelgedeelte, bidden we samen voor elkaar, voor onze gezinnen en families, de gemeente, onze
stad en de andere punten die naar voren komen.
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Huisgroep 2
We zijn het jaar begonnen met ontmoetingen via Skype. Bij onze ontmoetingen hebben we tot de
zomer hoofdzakelijk twee dingen gedaan: aandacht voor elkaars situatie in de lock down met tijd van
gebed voor elkaar, én we hebben de Efeze-brief met elkaar behandeld. Om de beurt deed iemand
een hoofdstuk met de groep. In de zomer hebben we buiten heerlijk samen afgesloten met een
barbecue.
Na de zomer zijn we in de huiskamer begonnen en in de Clausschool verder gegaan. Helaas kwamen
er verdere beperkingen en zijn we weer online het jaar geëindigd. Na de zomer hebben we samen
een nieuwe aanpak gekozen. Na een inventarisatie hebben we samen besloten om de avonden
afwisselend in te vullen. We kiezen de ene keer een Bijbels onderwerp, of Bijbelgedeelte om te
behandelen. De andere keer doen we een samenbindende activiteit met elkaar.
Kinder- en tienerwerk
Ook afgelopen jaar waren er weinig jonge kinderen in de samenkomst. Er is daarom voor gekozen om
door te zetten de kinderen in de zaal te laten tijdens de gehele dienst. Deze kinderen zitten samen
met hun ouders aan een aparte tafel. Als daar de mogelijkheid toe is, komt er iemand anders bij de
kinderen aan tafel zitten, zodat ouders zich op de preek kunnen focussen.
In juli van dit jaar heeft één van de jongeren het initiatief genomen om zich voor de kinderen in te
zetten. Zij is 5 december van dit jaar ingezegend als leiding van het kinderwerk. Als bestuur zijn wij
dankbaar voor dit talent en inzet.
Om de kinderen tijdens de zangdienst meer te betrekken is begonnen met het klaarleggen van
vlaggen, muziekinstrumenten of linten. Sinds september dit jaar is het aanbod naar de kinderen voor
tijdens de preek iets veranderd. Er wordt nog steeds gewerkt met een map waarin op thema
werkbladen zijn te vinden, maar deze werkbladen zijn nu opgenomen in werkboekjes. Daarnaast zijn
de thema’s gebaseerd op boekjes die op AVI E3 en E4 zijn geschreven en dus door de kinderen zelf te
lezen zijn. In het werkboekje zitten werkbladen die voldoen aan het niveau en de interesses van de
kinderen. Er is contact opgenomen met Rafaël Nederland om deze boekjes landelijk te delen. Dit
contact is opgenomen naar aanleiding van een oproep tijdens de Kinder- en Jeugdwerkdag van
Rafaël Nederland, waar ook twee van onze leden aanwezig waren. Tijdens deze dag is het verlangen
uitgesproken om meer ondersteuning en samenwerking tussen Rafaël gemeentes.
Ook dit jaar zijn er helaas weer samenkomsten uitgevallen door de maatregelen rondom de
coronacrisis. Als de kinderen aanwezig waren zorgden er altijd iemand dat de werkboekjes voor ze
gepakt werden.
De tieners uit de gemeente gaan nog steeds regelmatig naar de jeugdavonden van Parousia. Zij zijn
afgelopen jaar mee op kamp geweest en zetten daar hun talenten in door te helpen met de techniek
bij jeugddiensten. Ook onze jongste tiener zal komend jaar een groep gaan zoeken in Parousia. Onze
jeugd is hun eigen weg aan het zoeken en heeft zich onder andere aangesloten bij een christelijke
studentenvereniging. Hier zijn zij tevreden mee.
Als er activiteiten zijn waaraan deze tieners of jongeren mee kunnen doen, hetzij landelijk of
regionaal, wordt ervoor gezorgd dat zij hiervan af weten. Zo zijn zij afgelopen jaar met elkaar en
vrienden naar het Rafaëlweekend Uturn geweest. Dit was erg mooi en bijzonder. We waren blij
hiervoor leiding gevonden te hebben en dat deze leiding steun heeft verkregen vanuit het
organisatieteam van Uturn.
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Zending
Het afgelopen jaar hebben we als gemeente aan de volgende mensen en doelen financiële
ondersteuning 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 aan diverse doelen aparte donaties gedaan aan, waaronder het Leger des Heils, the
Choir Company, Voedselbank Zoetermeer en Mercy Ships. Deze doelen worden soms door
gemeenteleden aangedragen bij het bestuur. Ook heeft een deel van onze regulier zendingsdoelen
een extra kerstgift ontvangen.

Techniek
Het jaar 2021 was weer een jaar met verschillende perioden met en zonder bezoekers of een
maximum aantal bezoekers i.v.m. de voortdurende maatregelen. Ook kon niet altijd iedereen
aanwezig zijn in de dienst, vanwege deze zelfde maatregelen.
We zijn als service voor de gemeenteleden in 2021 daarom ook doorgegaan met het verzorgen van
diverse online te bekijken opnames van de diensten, via het kanaal van YouTube. Deze wordt via een
link op de website van onze gemeente geplaatst; hier zijn ook oude opnames terug te kijken.
Afhankelijk van de situatie heeft een registratie van de hele samenkomst plaats gevonden of alleen
het gedeelte met de preek.
We hebben begin van het jaar besloten om niet langer meer gebruik te maken van privé-apparatuur.
Deze apparatuur had wat beperkingen en ook een aantal gebruiksmogelijkheden ontbraken om een
completer eindproduct te kunnen aanbieden. We hebben goed bekeken hoe we verder wilden met
de videoregistratie en welke apparatuur daarvoor in ons geval benodigd was. We hebben daarvoor
diverse investeringen gedaan, zoals de aanschaf van een laptop, videocamera en diverse accessoires
en kabels, zodat we ook de mogelijkheid kregen om de systemen van het geluid, beamer en video te
kunnen combineren. Dit levert een compleet plaatje in het eindproduct van de video op YouTube op.
2021 was een jaar, waar we ondanks alles, met veel zegen en dankbaarheid mogen terugkijken, naar
de technische mogelijkheden tijdens en na afloop van de samenkomsten. Op deze manier kan
iedereen achteraf op het gewenste tijdstip het mooie resultaat daarvan bekijken op YouTube. We
zijn dankbaar voor ieders inzet en bijdrage.

Algemeen Jaarverslag Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer 2021

4

