
Algemeen 

Onderwijs 

De jaartekst voor 2017 was: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, 
en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
Het was voor ons een uitnodiging van Jezus om bij hem te komen- ook moe en belast- en om 
Zijn juk op je nemen, en leren van hem: Zijn leerling zijn, ons leven baseren op Zijn principes. 
We mochten God leren vertrouwen, vrede vinden onder Zijn ‘juk’. 
Later in het jaar ontvingen we onderwijs over strijd, als het leven pijn doet, en een leven van 

aanbidding. Ook na de vakantie zijn we weer teruggegaan naar de jaartekst: in stilte bij Jezus 

zijn. En: hoe blijf ik overeind in moeilijke omstandigheden? We werden tenslotte 

aangemoedigd om in beweging te komen. Stap in geloof, de Jordaan over; geroepen om 

recht en gerechtigheid te doen, op weg naar het Beloofde Land. De Kerk op de Weg (Fil.1:6) 

“Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u in Zoetermeer begonnen is, het ook 

zal voltooien op de dag van Christus Jezus”. 

Bestuur 

In de loop van het jaar zijn we als oudstenteam met de leiders een proces gestart om het 

team uit te breiden. We hebben toen twee mensen bereid gevonden adviseur te worden van 

het oudstenteam. 

Willem en Heleen - Voorgangersechtpaar  

Yusuf en Hilda - Oudstenechtpaar 

Esseline Felipa - Adviseur 

Anneke Vijfvinkel - Adviseur 

 

Bijzondere gebeurtenissen 

Dekker verhoogde dit jaar de prijzen van huur en drinken extreem. In overleg met de 

gemeenteleden hebben we besloten Dekker z.s.m. te gaan verlaten. Door een team van 7 

mensen is veel gedaan om een nieuwe plek voor onze samenkomsten te vinden. In augustus 

zijn we verhuisd naar de Clausschool. Dat is onze tijdelijke plek van samenkomst. Die plek 

bevalt ons goed kunnen we na enkele maanden concluderen. 

Andere dingen die we samen deden waren: nieuwjaarslunch met de Gemeente, Bezoek met 

Gemeente aan de film Giant Whales in het Omniversum, busreis naar Opwekking, een mooie 

Hemelvaartsdienst samen met evangelische gemeenten uit het BEGZ, vier ronde tafel-

avonden met oudstenteam en steeds 6 Gemeenteleden, studieavonden, barbecue vlak voor 

het vakantieseizoen, twee vrouwenmiddagen, leiding en bijdrage aan de trouwerij van een 

jong echtpaar, en een speciaal Kerstfeest waarbij we ons hebben gepresenteerd aan de wijk 

rondom de Clausschool.  



Hierna volgen specifieke verslagen met meer details. 

 

Gebed 
In het afgelopen jaar, 2017 is de samenstelling van de gebedsgroep redelijk stabiel geweest. 
We zijn het jaar begonnen met 5 trouwe bidders. God heeft zichtbaar en onzichtbaar dingen 
gedaan. Week van gebed 2017: 2 nieuw gemeenteleden erbij. Deze hebben weer 2 nieuwe 
mensen meegenomen. 
 
Punten van dankbaarheid: 
Wij mogen ervaren dat God zijn kracht laat zien. God kijkt niet naar de grote van de groep 
bidders maar naar onze trouw zijn. Hij beweegt/waait als een zeer zachte briesje en geeft 
antwoord op gebeden. 
Gebedsverhoringen 
Gemeente leden en andere mensen waarvoor we bidden ervaren Gods aanwezigheid en 
ontvangen leiding, oplossing en/of wonder van God. 
Open deuren gegeven om te evangeliseren. 
God brengt genezing in de gemeente en zet de gemeente op de ROTS. God brengt mensen 
en herstel.  
De gemeente is een stad op de Berg om het licht van Christus te verspreiden. 
We danken voor de wonderen, genezingen, zegeningen en bemoedigingen, die we 
meemaken in ons eigen leven, in onze familie, in de gemeente, in Nederland, in Israël en op 
de gehele aarde.   
God is bezig de akkers van Zoetermeer vruchtbaar te maken. God zijn hart wordt aangeraakt 
en zal op Zijn tijd antwoord geven. 

Gebedsactiviteiten: 
Maandagavond bidden  
Bidders ontvangen een lied van God om te zingen en andere keer worden liederen 
zorgvuldig uitgekozen om te zingen. 
God geeft gebeden 
En wat dan wel, nou de blijde en verdrietige dingen in de gemeente, van eenieder, de 
zieken, de huwelijken, de zendelingen, en onze regering en hoe ze met Israël omgaan in 
regering en in de gemeenten, tegen de abortussen en tegen de zelfmoorden, de jeugd, de 
eenzamen, de stellen die nog geen kinderen krijgen, voor mensen die zonder werk zitten 
(ook hier zijn er verscheidenen aan werk gekomen).  
God geeft bewogenheid en openheid 
Er is dit jaar een enorme openheid in de gemeente en bewogenheid naar de medemens die 
buiten loopt zichtbaar geworden in de gemeente, dit is zo geweldig, maar zijn gewoon 
bewogen in ons gebed met de harten van de mensen, waarbij we ons realiseren dat God zo 
verlangt naar de harten van Zijn schepselen hier op aarde en in Zoetermeer. Als je terugkijkt 
dan zie je steeds meer zegeningen en bemoedigingen.  
 
 
 
 
 



 
Gebedswandelingen  
De grond van Zoetermeer Rokkeveen wordt geploegd. 
Rafaël Joël loopt door de straten van Rokkeveen en op Rozenberg 
Stadshart: Zoetermeer voor Jezus en Gemeente  
Wat een wonder en bemoediging. Na de gebedswandelingen is er op het evenementenplein 
in het stadshart in het voorjaar een spektakel opgevoerd als de Passion, maar nu om het 
begrip Pinksteren uit te beelden en te zingen. 
Stations Zoetermeer en Zoetermeer Oost: om tegen zelfmoorden te bidden. 
Verrassend is het dan om te ontdekken dat er op de uiteinden van de perrons grote borden 
staan met de tekst als je het niet meer ziet zitten, dat je dan een aangegeven anoniem 
telefoonnummer kan bellen.   
Na de wandelingen denk je er niet meer over na, totdat een bidder enkele maanden e 
Mandelabrug fietste, en wat zag hij: er zat een straatmuzikant muziek te maken midden op 
de Mandelabrug met een grote trekharmonica en naast hem stond een groot bord Jezus 
redt je. Geweldig.  
Het lijkt allemaal weer zo klein, maar het heeft wel degelijk effect in de hemelse gewesten 
en in Zoetermeer. Fantastisch om de zegeningen en bemoedigingen te ontdekken. 
Tijdens het Loofhuttenfeest hebben we de bidstond gehouden in een loofhut in de 
achtertuin van een van onze Gemeenteleden. Dit was een geweldige ervaring en om ook 
voor onze verre familie, familie in Israël te mogen bidden. 
 
Evangelisatie 
In het kader van evangelisatie hebben we als gemeente in 2017 een paar activiteiten 
ondernomen. 
Eén van ons plaatst regelmatig berichten van samenkomsten op facebook. We nodigden 
vrienden en buren uit voor bijzondere samenkomsten. 
We zijn aanwezig geweest bij gemeentelijke bijeenkomsten, zodat we zichtbaarder worden 
in de stad. 
Een gemeentelid is maandelijks betrokken bij Prayer station. 
Bij een duistere party in Silver Dome zijn gemeenteleden gaan praten en bidden met 
mensen. 
We stonden ook dit jaar in de kerstflyer van de gezamenlijke kerken in Rokkeveen. 
Daarnaast is er een kerstflyer verspreid in de directe omgeving van het gebouw waar we 
samenkomen. 
Ook hebben gemeenteleden mee gedaan met het uitdelen van beschuit-en-muisjes op 
straat, in het kader van Kerst. 
We zijn op kerstavond gestart op het plein met een ‘sing-in’, iets te drinken en vuurkorven. 
Dit om de buurt te betrekken. 
Een aantal gemeenteleden heeft individueel activiteiten ondernomen. 
  



Diaconie 
Er is speciale zorg en aandacht voor ouderen. Ze worden regelmatig bezocht. 
Een aantal gemeenteleden zijn actief betrokken bij vluchtelingenwerk, in de rol als 
taalcoach. Daarnaast verleenden ze ook praktische hulp, zoals het verzamelen van spullen 
voor een Eritrese vrouw die een baby heeft gekregen. Er is geholpen met inrichting van haar 
flat en het verzamelen van babyspullen. 
We hebben met kerst een aantal mensen een attentie gebracht. Afhankelijk van de situatie 
was dat iets praktisch of voedsel. 
 
Pastoraat 
Ook dit jaar waren er geen situaties waar speciaal ‘hulp-pastoraat’ nodig was. Pastoraat 
vindt op verschillende manieren plaats binnen Joël. Op de huisgroepen is er in de onderlinge 
betrokkenheid ruimte voor pastoraat, meestal via de leiders. In onze samenkomsten vindt 
ook ‘gebedspastoraat’ plaats; de eerste vorm van pastoraat door bidden voor nood van de 
ander. Daarnaast zijn enkele leden actief met pastoraat voor anderen. 
 
Huisgroepen 
Ook in 2017 is de groep van kring Zuid elke 14 dagen bij elkaar geweest bij één van hen 
thuis. We hebben ons verdiept in het boek Handelingen en zijn daar nog steeds niet mee 
klaar. We proberen hetgeen we lezen te vertalen naar ons dagelijks leven. De kring bestaat 
uit 15 personen, waarvan een vaste kern van 7 tot 9 personen elke 14 dagen bij elkaar 
komen. Naast het bestuderen van een Bijbelgedeelte, bidden we samen voor elkaar, voor de 
gemeente, onze stad en de andere punten die naar voren komen. De ernstige lichamelijke 
klachten van twee kringleden hebben veel aandacht en zorg gekregen. We zijn dankbaar dat 
één van hen wonderwel is hersteld en blijven bidden voor herstel van de ander. 
De groep van kring Centrum West bestaat uit een vaste kern van 7 personen en komen bij 
elkaar op verschillende adressen. Ze behandelen onderwerpen waar de groep meer over wil 
weten. Ze delen lief en leed. De groepsleden krijgen allemaal de kans om een onderwerp te 
behandelen. Dat kan zijn een stukje Bijbelstudie, lied, getuigenis. We proberen alle 
bijzondere christelijke zaken binnen het gezin en persoonlijk leven te delen en voor elkaar te 
bidden. 
De groep van kring Noord werd zo klein dat we hebben besloten deze samen te voegen met 
de andere groepen. 
De fundamentenkring heeft in 2017 2x gedraaid met nieuwe mensen. De basisbeginselen 
van Rafael worden daar behandeld en het is een goede kennismaking met de gemeente. 
  



Kinderwerk 
We begonnen 2017 met een mooie jaartekst, preek over de adelaar. Een mooi programma, 
genoeg werkers en we hadden er allemaal weer zin in. 
Jammer genoeg hebben in de loop van het jaar een echtpaar afscheid genomen. Een ander 
Gemeentelid heeft de leiding kinderwerk overgenomen. 
In maart waren de verkiezingen en kozen we voor een gezinsdienst met thema Ik kies weer 
voor God. 
Begin juni zijn we met een bus naar opwekking gegaan. Jammer genoeg niet zo veel kids, 
maar het was wel een succes. 
Aan het einde van het seizoen hebben we een speurtocht gedaan onder leiding van een 
echtpaar. 
We hebben niet veel kinderen maar het is toch altijd gezellig en de inzet van de leiding is 
geweldig. 
Na de zomer zijn we naar de Clausschool gegaan en een ander echtpaar afscheid genomen. 
We zijn met een klein clubje leiding overgebleven. Gelukkig willen drie anderen invallen zo 
nodig. 
We hopen en bidden op meer kinderen en leiding. We zullen ons blijven inzetten en een 
mooi programma maken zodat de kinderen graag naar de zondagsschool komen. 
 
Tieners 
De tieners komen om de week bij elkaar in Just a break onder leiding van één van ons. Na de 
zomervakantie zijn we gaan samenwerken met de baptistengemeente. Op dit moment 
bezoek een jongere van die gemeente de tieneravonden. In de herfstvakantie zijn de tieners 
naar U-turn geweest. 
 
Zending 
Een zendingsechtpaar is in augustus, na 14 jaar in Durban te hebben gewerkt onder de 
Zoeloes in Mpumalanga bij Durban, definitief teruggekomen naar Nederland. Het werk in 
Zuid-Afrika is overgenomen door een Australisch echtpaar. Het teruggekomen echtpaar zal 
het werk in Afrika blijven begeleiden d.m.v. adviezen, nieuwsbrieven vertalen en schrijven, 
en de PR in Nederland voor hun rekening nemen. Bij het schoonmaken en verven van de 
woning van het echtpaar zijn enige mensen uit enkele ondersteunende gemeenten 
waaronder Joël wezen klussen in het huis van het echtpaar.  
Vanuit het kinderdorp op Haïti is er gedurende het afgelopen jaar veel noodhulp verleend in 
de dorpjes waar de orkaan Matthew in de laatste maanden van 2016 overheen raasde.  
Eén van onze leden is dit jaar voor enkele weken op outreach geweest in de bush van 
Madagaskar met YWAM. Een ander lid is het afgelopen jaar voor enkele weken naar Malawi, 
Roemenië en Kenia geweest, met hulpgoederen voor Roemenië en voor Bijbels onderricht te 
geven in Malawi en Kenia. 
Vanuit de gemeente zijn de zendingscollecten het afgelopen jaar ten bate geweest van de 
gebruikelijke doelen zoals te zien in het financiële jaaroverzicht. Enkele nieuwe 
bestemmingen van de offeranden waren als volgt: Just a Break dit is werk onder jongeren in 
de Stationsstraat Zoetermeer, YWAM voor een voorganger uit Indonesië die werkt in dorpjes 
op Java in een landbouwproject met gemeentestichting, en de stichting Yad L’ami die 
werkzaam is in Israël onder de holocaust slachtoffers, kinderhulpprojecten, en andere 
kwetsbare groepen in Israël. 
 



Techniek 
Dit jaar hebben we eindelijk de oude speakers vervangen door nieuwe speakers met 
ingebouwde versterking en omdat dit model een stuk zwaarder is, daarbij ook uitdraaibare 
statieven, zodat het op en afbreken op een verantwoorde manier kan gebeuren.  
Samen met de eerdere aanschaf van een andere mixer, hebben we nu een compacte maar 
zeer goede set met geluidsapparatuur en hebben we zelfs hiermee de gezamenlijke 
Hemelvaart samenkomst kunnen begeleiden.  
 
In de periode van de verhuizing naar onze nieuwe locatie zijn de spullen uit de grote kast in 
Dekker gesorteerd en verhuisd. Een deel van de spullen die we niet direct nodig hebben, zijn 
opgeslagen in een opslagruimte die we huren in Shurgard.  
 
Begin van het jaar hebben we afscheid genomen van een trouwe technicus, die nieuwe 
stappen is gaan zetten in de buurt van Delfgauw. Een ander is intussen ervaren en kundig om 
ook zelfstandig de geluidstechniek te kunnen bedienen. Twee personen zijn reserve bij het 
opvullen van roosterproblemen en inzetbaar bij vakantie. 
 
We hebben nu een kleine team, samen met hand en spandiensten van de praiseband met 
het opzetten en afbrekende van de spullen op het podium en de hulp van een paar extra 
handjes bij de grotere en zware onderdelen- is het e.e.a. prima te doen. 


