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1 Inleiding
Dit jaarverslag geeft een beknopte terugblik op het jaar 2017.

We willen graag iedereen van harte bedanken voor de getoonde trouw en inzet binnen de beweging.

Nationaal Leiders Team Rafael Nederland
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2 Gezondheid
Het ontwikkelen van gezonde gemeenten…

2.1 Belangrijke gebeurtenissen in onze gemeenschappen
Zelfstandigheid
In 2017 is Rafaël Roermond van de pionier status naar de status van zelfstandige Rafaël gemeente
overgegaan.
Pionier gemeenten
In 2017 zijn er geen nieuwe pionier gemeenten gestart.
Vriendschapsrelaties
In 2017 hebben vriendschapsrelaties zich ontwikkeld. We hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet en zal
leiden tot een status als bevriende gemeente.
Overdracht
In 2017 hebben geen overdrachten van voorgangerschap plaatsgevonden.
Opgeheven, verhuizing en naamsverandering
Rafaël Roermond heeft de naam gewijzigd in Rafaël Gemeente - Huiskerken Zuid-Oost Nederland. De
huiskerk Rafaël Bayith Shalom is verhuisd van Ammerstol naar Gouda. Rafaël Veghel is opgeheven.
Eldad is uitgetreden.

2.2 Numerieke ontwikkelingen gemeenschappen
Numerieke gegevens over 2017 zijn door de gemeenschappen gerapporteerd.

2.3 Focus van ons beleidsplan
Ons beleid in 2017 is bepaald door de prioriteiten of speerpunten zoals die in figuur 1 zijn weergegeven.
In het functioneren zien we de volgende ‘stammen’ (pijlers), van onze beweging:
Ondersteuners: ondersteunen van gemeenten. Gezondheid bevorderen
Herstellers: bedieningen van herstel.
Stichters: katalyseren van missionaire kracht in de wereld, uitreiken, pionieren, stichten

3 Gezondheid & Herstel

Jaarverslag Rafaël Nederland 2017 versie 1.0

pagina 3

Regiowerk
Binnen het uit te voeren beleid van Rafael Nederland nam en neemt de regio een belangrijke plaats in.
Het overleg willen wij graag laten beginnen in de gesprekken in de regio ontmoetingen. We zien dat de
regio ontmoetingen breder bezocht worden en er gedeeld wordt over de ontwikkelingen van de
gemeenten. De regio ontmoeting is tevens een plek geweest van relatie en verbindingen maken.
Naast deze algemene ontwikkeling zijn de regio-opzieners actief geweest in het begeleiden van
gemeenten, zowel op reguliere basis als bij het adviseren bij het aanstellen van nieuw leiderschap, als
ook in crisissituaties.
De rol van de regio opziener hebben we opnieuw gedefinieerd: Relatie, bewaken, Initiëren van
ontwikkeling en ophalen input. Het initiëren en de ontwikkeling leiden is een proces dat we in 2018 verder
vorm moeten geven.
Opvolging en aanvulling in het regio werk hebben nog onvoldoende ontwikkeling gekend.

Training en scholing
24 uurs Leiders ontmoeting
In 2017 zijn we samengekomen en hebben woorden van herstel en hoop ontvangen (zie document met
woorden 24 uur). Surekha en Christiani Hulugalle uit FSQ Engeland waren daarbij aanwezig als
bemoedigers. De ontmoeting is door de meeste als bemoedigend ervaren.
Impact
In 2017 hebben we de volgende IMPACT training- en ontmoetingsdagen gehouden:
Datum

Categorie

28 januari

Gemeente
leiderschap
kinderwerk
tienerwerk
pastoraal

17 en 18
november

Gemeente
leiderschap

Sprekers

Gerard van
Rooy, Arie van
Oudheusden,
Esther Verkijk,
Bart Groeneveld
en Daniël Sloots
Jon Cobler, FSQ
Amerika

Onderwerp

“Blijf vervuld met de Heilige Geest”

“Het Koninkrijk van God in het dagelijks leven”

Rafaël Nederland Instituut voor Training & Vorming
In 2017 heeft het leiderschapteam, bestaande uit Jaap Schep en Riek Brinksma leidinggegeven aan de
Opleiding theologie.
De opleiding heeft deelgenomen aan de tweedaagse Impact met Jon Cobler in november.

Ondersteunende bedieningen
De volgende bedieningen van Rafaël Nederland hebben ondersteuning gegeven in de ontwikkeling van
gezonde gemeenten:
•

Huis van gebed/ Rafaël Gebedsbeweging

•

Kinderwerk

•

Jongerenwerk

.
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Herstelbedieningen
•

Rapha Retraites /identiteitspastoraat

•

Pure Desire

Geassocieerde bedieningen
In 2017 waren de volgende bedieningen geassocieerd met RN:
- Cleansing Stream
- De kunst om getrouwd te zijn, de huwelijks- en opvoedingsseminars van Ap en Anita
- Fathers House Movement
- Desert Rose
- Buurtvrij
Met alle associaties zijn ontmoetingen geweest met een concrete verwoording in wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Dit zullen we in 2018 voortzetten.

4 Nieuwe generatie leiders
Continuïteit: nieuwe generatie leiders ontwikkelen, vrijzetten en overdragen …
Cultuur van investeren en vrijzetten
Er is meermalen een statement gemaakt als leiders en als beweging. Wij willen naast het staan in onze
bediening en roeping ons ook van harte inzetten om een nieuwe generatie leiders voort te brengen en
voor te bereiden op het vruchtbaar uitvoeren van hun roeping. De kritische vraag is en blijft of er wel
voldoende ontwikkeling is op dit punt? Op landelijke events is het kostbaar om nieuwe gezichten van
jongere mensen te zien op Impacts, de school voor theologie, het team van het jongerenwerk en
kinderwerk en natuurlijk op het UTURN-weekend. De vraag blijft of het voldoende is en we echt
aansluiten. Er is hiervoor in de landelijk setting te weinig zicht op.
Tevens is het team van het jongerenwerk bij elkaar geweest om de plannen voor de komende jaren te
ontwikkelen (zie bijlage IV). “Nieuwe generatie leiders” is een beweging breed thema en zal in het
beleidsstuk overdracht processen en generatie-denken worden meegenomen.

5 Vermenigvuldigen \
Stimuleren en ondersteunen van gemeentestichting en zending
De bediening MIRA (Mission Rafaël) heeft missionaire ondersteuning gegeven.

6 Organisatie en ondersteuning
Het ontwikkelen van gezonde gemeenten…

6.1 Leiderschap Rafaël Nederland
Sinds 13 februari 2016 bestaat het leiderschap van Rafaël Nederland uit een team van leiders dat samen
als nationaal leiderschapsteam (NLT) de eindverantwoordelijkheid draagt voor Rafaël Nederland. Het
team droeg ook in 2017 de gemeenschappelijke, geestelijk en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
Rafaël beweging, waarbij Bart als teamleider functioneerde en hoewel de uitvoerende bestuurstaken
worden gedelegeerd naar een Uitvoerend Team, heeft Bart de formele rol als voorzitter gehad, Arie als
secretaris en Gerard als penningmeester. Bart en Gerard vertegenwoordigden het team naar de
beweging en ook naar externe partijen en Arie, Daniël en Esther hebben dit gedaan naar de internationale
Foursquare beweging.
De hartgesteldheid en intentie was om meer met de bediening bezig te zijn, dan met het besturen. Dit blijft
een uitdagend punt, omdat er vele thema’s bestuurlijk overzien moeten worden, Wel zien we groei in het
UT team en dat geeft ruimte voor het NLT.
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6.2 Organisatie en ondersteuning
.
De ondersteunende organisatie werd in 2017 gevormd door:
• Marjon Ooms, Management Support en kantoor
• Cees Meijer, financiële administratie en office ondersteuning
• Hans Rolff, uitvoerend secretaris
• Johan Konz, uitvoerend penningmeester en adviseur ANBI v.a. 13 oktober 2017
• Ad van der Heiden, adviseur ANBI tot 13 oktober 2017.
• Corinne van der Brink, financieel administratieve ondersteuning
• Astrid Ligtvoet, administratieve ondersteuning Opleiding Theologie
• Alie de Ronde, ondersteuning evenementen
• Rob van Hemert, Mark Huijser, Arjen van der Brink en Martin Stehouwer: web beheer en
Ondersteuning
• Jan Radder en Evert Mussche, redactie 4Plus
Het financiële jaarverslag 2017 is gemaakt door administratiekantoor van der Kolk.
In 2017 bestond de kascommissie uit: Koos Groenendaal en Jan Sengers.

6.3 Bestuurssamenstelling en regio-opzieners
Het bestuur (NLT) bestond uit:
• Arie van Oudheusden (secretaris)
• Gerard van Rooij (penningmeester),
• Bart Groeneveld (voorzitter)
• Esther Verkijk
• Daniël Sloots
Namens het bestuur waren de volgende personen verantwoordelijk als opzieners over de regio’s:
• Regio noordoost: Gerard van Rooy
• Regio zuid:
Krijn Verhage, geassisteerd door Albert en Sjannie van Brunschot en Jan en
Foekje Westerop ondersteunden enkele gemeentes
• Regio Randstad: Hans Rodenburgh, ondersteund door Peter en Irene de Jong en Hans Rolff

6.4 Rooster van aftreden
In 2017 is gesproken over opvolging in het NLT en aftreden van een leider van het NLT in 2018. Zie het
voorstel in het jaarplan 2018.
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6.5 Vertegenwoordigingen en afvaardiging van Rafaël Nederland
• Ad van der Heiden heeft namens Rafaël Nederland deelgenomen aan het CIO-overleg (overleg
koepel tussen overheid en kerk). Deze vertegenwoordiging heeft hij op 13 oktober 2017
overgedragen aan Johan Konz.
• Ap Verwaijen en Piet Brinksma zijn afgevaardigden van Rafaël Nederland in het Platform voor de
Pinksterbeweging.
• Gerard van Rooij vertegenwoordigde Rafaël Nederland in de raad van deelnemende
kerkgenootschappen van Missie Nederland.
• Piet Brinksma is afgevaardigde namens FSQ Europa aan de Global Counsel meetings van
Foursquare en is ook deel van het voorbereidende comité van de Counsel. Sinds december 2014 is
Piet gevraagd een comité van de Global council voor het coördineren van shared Missions te leiden.
• Er was in 2017 geen symposium voor accreditatie van Foursquare Ministry Institutes. De accreditatie
van het Rafaël Nederland Instituut is wel van kracht.
• Arie van Oudheusden heeft op verzoek van FSQ Europa een vertegenwoordigende en coördinerende
rol in de Balkan gehad.
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