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De Corona-situatie heeft bij ons allemaal diep ingegrepen in ons persoonlijke en sociale leven. Het is 

niet alleen (de dreiging van) ziekte en het verlies van werk maar ook de sociale isolatie waar veel 

mensen in terecht zijn gekomen. Met name onze ouderen en alleengaanden worden hard geraakt 

maar ook veel gezinnen maken een lastige tijd door.  

Onze focus voor 2020 

Door samen te bidden en aanbidden werd langzaam maar zeker duidelijk dat we mochten focussen 

op 3 samenhangende gebieden: 

• Familie-zijn 

• Aanbidding en heiliging 

• Profetie en getuigenis 

 

Met deze thema’s als ijkpunten zijn we het nieuwe jaar ingegaan.  

 

Op welke wijze hebben we deze focus uitgewerkt?  

• In het eerste kwartaal van 2020 hebben we in verschillende boodschappen aandacht besteed 

aan het de thema’s aanbidding en heiliging.  

• In de eerste fase van de Coronacrisis (vanaf maart) deelden we online, vanuit een 

huiskamersetting, boodschappen over het dieper wortelschieten in Jezus, onder meer vanuit 

Psalm 23 en 91.  

• In de serie over de brieven aan de 7 gemeenten uit Openbaringen plaatsten we de huidige 

crisis in het grotere perspectief plaatsen van Gods plan met deze wereld in de laatste dagen 

waarin uiteindelijk zal blijken dat Jezus de grote Overwinnaar is. 

Kortom, in de eerste helft van 2020 mochten we dieper wortelschieten in Hem, om te gaan leven als 

overwinnaars te midden van moeilijke omstandigheden.   

 

De tweede helft van 2020 stond in het teken van het uitdelen en het verder vergroten van onze on- 

en offline-aanwezigheid en invloed.  

• In september werd een 10-daagse periode van bidden en vasten ingelast.  

• In het derde kwartaal (sept) werd na een periode van voorbereiding de online-groeiacademie 

gelanceerd.   

• Eind oktober verscheen het eerste Goed-nieuws journaals met profetisch geladen 

getuigenissen.  

• Het Mediateam lanceerde het online Manna-platform, waar gemeenteleden van jong tot 

oud, kosteloos prachtig groeimaterieel kunnen vinden. 

• In de aanloop naar kerst verscheen de KeVoKi serie ‘Feest van het licht’.  

• Ook de kerstnachtdienst was een memorabele gebeurtenis met een boodschap van hoop en 

met prachtige kerstliederen die op professionele wijze werden gefilmd en uitgezonden. Met 

de kerstopnames bereikten we naar schatting bijna 6500 kijkers online. 

• Tenslotte kan de Voorraadschuur niet onvermeld blijven. Het gehele jaar door werden er 

onvermoeibaar voedselpakketten uitgedeeld aan medemensen die het moeilijk hadden om 

te overleven. Deze uitdeel-acties werden financieel ruimhartig gesteund door de gehele 

gemeente.  

 



Terugkijkend op vorig jaar hebben we in 2020 het meest uitdagende jaar van ons bestaan beleefd. 

Desondanks mochten we ruimhartig uitdelen van het zaad dat God ons reeds gegeven had. 

 

Veranderingen in de vorm van de samenkomsten 

Verschillende keren waren er persconferenties door het kabinet waarin ingrijpende maatregelen 

werden aangekondigd. Als gemeente speelden we hierop in door de vorm van de diensten zo goed 

mogelijk aan te passen op de mogelijkheden van dat moment.  

• Vanaf maart ging Rafael Amersfoort volledig online door middel van livestream.  

• Begin juli keerden de fysieke samenkomsten terug op basis van inschrijving, rekening 

houdend met de maximum aantallen bezoekers zoals door het CIO afgestemd met Minister 

Grapperhaus. 

• Deze situatie duurde tot eind november waarna de lockdown inging en we opnieuw diensten 

zonder publiek gingen streamen.   

 

Familiezaken 2020  

• In 2020 werden er 9 baby’s geboren, 8 kinderen opgedragen, 4 stellen getrouwd, 32 nieuwe 

leden ingevoegd en 55 leden uitgeschreven. Tot ons verdriet ontvielen ons 6 dierbare 

personen. 

• Eind 2020 stonden er 1058 personen ingeschreven (incl. kinderen, vaste bezoekers en 

gastleden) waarvan 883 als lid.  Hierbij moet worden aangetekend dat de ledenadministratie 

begin 2021 niet helemaal up-to-date bleek te zijn. Uit onderzoek blijkt dat ca 80 volwassenen 

met hun kinderen niet meer betrokken zijn bij de gemeente en van nog eens 70 personen is 

de status nog onduidelijk. Dit laat zien dat het noodzakelijk is om de ledenadministratie in 

2021 meer in lijn te brengen met de werkelijkheid.  

 

Bestuur 2020 

Het bestuur bestond geheel 2020 uit de volgende personen: Richard Klomp (Vz.), Jannie Klomp, 

Marten Busstra (Vice Vz), Annelies Busstra en Arjan Smit (Penningmeester). Daarnaast waren ook   

Wybren en Marja van Keulen een deel van 2020 lid van het bestuur. In de loop van 2020 traden zij 

terug als bestuursleden. 

 

Personele zaken 2020 

Het voorgangersteam bestond heel 2020 uit de volgende personen: Richard en Jannie Klomp (Sr. 

Voorgangers), Marten en Annelies Busstra (Voorgangers), Menno en Bianca Ouweneel (Voorgangers 

met als specialisatie 0-25 jaar). Wybren en Marja van Keulen zijn in het voorjaar van 2020 

teruggetreden als voorgangers van Rafael Amersfoort. Eind 2020 waren er 8 mensen geheel of 

gedeeltelijk in vaste dienst van Rafael Amersfoort en was er 1 persoon in dienst op tijdelijke basis. 

 

Bedieningen 2020 

Voor de bedieningen was 2020 wellicht het meest uitdagende jaar ooit. Het schakelen tussen fysieke 

samenkomsten, online meetings of helemaal geen meetings vroeg het uiterste van de leiders en de 

deelnemers. Toch hebben de meeste bedieningen in de loop van 2020 een manier gevonden om 

hiermee om te gaan.  

• Een deel van het jaar kon het gebouw binnen veilige kaders gebruikt worden als plek van 

ontmoeting. Tijdens de lockdown periodes bleek dit niet langer houdbaar.  

• Een aantal bedieningen hebben dan ook tijdelijk hun samenkomsten moeten staken omdat 

de veiligheid (i.v.m. besmettingsrisico) niet langer gegarandeerd kon worden. Andere zijn 

tijdelijk online verdergegaan.  



• De aanbiddingsgroep bleef op de zondagen de aanbidding verzorgen maar dan op gepaste 

afstand van elkaar en tijdens de lock-down periodes zonder publiek. 

 

Corona-evaluatie 

Net als veel gezinnen, instellingen en bedrijven stelde de coronacrisis ons als gemeente stevig op de 

proef. Door de uitbraak van Corona in Maart 2020 kwam het familie-zijn behoorlijk in de knel. Zeker 

toen de Corona-crisis langer bleek te duren dan gedacht, ervoeren we dat er werk te doen was om de 

gevallen muren en geslagen bressen in het familie-zijn te dichten. Dit krijgt een vervolg in het 

jaarplan van 2021. 

 

Dankbaarheid 

Terugkijkend hebben we een bewogen jaar achter de rug waarin God trouw was. Met Zijn hulp zijn 

we in staat geweest om op flexibele wijze te antwoorden op de Corona-uitdaging. Dank aan Hem en 

hulde aan de stroom van vrijwilligers die zich hebben ingezet om het lichaam van Christus te dienen! 

 
 



Jaarplan 2021 Rafaël Amersfoort 
 
Wat God spreekt voor 2021 

Toen we beseften dat de Corona-situatie wellicht tot diep in 2021 zou gaan duren, sprak God 

opnieuw en zei: ‘wat heb je in je hand?’. Hij is bij machte om uit het niets nieuwe dingen tevoorschijn 

te roepen! We ontvingen een visie op de huizen in een donker Amersfoort van waaruit het licht 

scheen en steeds sterker begon te schijnen. In de huizen werd aanbeden en er werd avondmaal 

gevierd. Er werden verbindingen gelegd met de andere huizen waar ook het licht aan ging. Er kwam 

een nieuwe beweging van Gods Geest op gang, een beweging waarin de glorie van God zichtbaar 

werd. Nieuwe initiatieven lieten de liefde van Jezus zien naar de omgeving, de straten en de wijken en 

nieuwe getuigenissen stroomden binnen.  

 

Deze profetische blik laat zien wat God in ons midden aan het doen is. Er is een transformatie gaande 

van een centraal georiënteerde gemeente naar een decentrale beweging van Gods Geest die mensen 

met elkaar verbindt tot een gezonde familie die een kracht is in de wereld. Het beeld van de kaart van 

Amersfoort in de vorm van een duif, staat symbool voor deze transformatie. We willen een 

decentrale gemeente worden zonder de voordelen van een sterk en kloppend hart, de centrale 

aanbidding en bedieningen, te verliezen.  

 

Richard Klomp ontving daarnaast een richtinggevend woord voor 2021 uit Jes. 58:10-12 (Ned. 

vertaling vanuit “The Message”): 

Als je genereus bent naar de hongerigen, weggeeft wat je zelf nodig hebt en jezelf geeft aan 

hen die verdrukt en uitgerangeerd zijn. 

Dan zal je leven gaan schijnen in de duisternis, en zal zelfs de schaduwkant van 

jullie levens baden in zonlicht. ...Je zal bekend staan als iemand die alles kan fixen. Herstel 

oude ruïnes, herbouw en renoveer. Maak de gemeenschap weer een leefbare plaats! 

 

Hierin valt met name de laatste zin op: Maak de gemeenschap weer een leefbare plaats! Dat is de 

opdracht die God ons geeft voor 2021. Betrokken zijn bij elkaar èn bij onze omgeving. Uitdelen op 

plaatsen waar nood is. Het leven leven dat Jezus leefde, toen Hij op aarde rondwandelde. We willen 

een gezonde gemeente zijn, die een kracht is in de wereld. 

 

Wijken, Whatsapp-groepen en Zoom 

Hoe kunnen we niet alleen centraal maar ook decentraal familie zijn? Hoe kunnen we in tijden van 

Corona verbinding maken met elkaar? 

• Om de decentrale beweging naar meer verbinding en onderlinge relatie te ondersteunen 

hebben we de gemeente ingedeeld in wijken en buitengebieden.  

• Elke wijk wordt verbonden door middel van een Whatsapp-groep. We zien nu al mensen 

opstaan en in hun wijk contact zoeken en een Whatsapp-groep aanmaken.  

• De Whatsapp groepen vormen het platform waarin verbinding ontstaat en hulp gevraagd en 

aangeboden kan worden. Er worden bijv. nu al boodschappen geregeld voor zieken en 

mensen in quarantaine. 

• Vanuit de verbinding in de wijken mogen nieuwe initiatieven geboren worden om de wijk te 

bereiken.  

 

Met deze geweldige ontwikkelingen wordt een basis gelegd om gemeente te zijn op de plek waar je 

woont, naar school gaat en vaak ook werkt. Elkaar kennen maakt het mogelijk om elkaar te 

ontmoeten. Zolang dit niet fysiek mogelijk is (vanwege Corona) kan dat bijvoorbeeld via appcontact 



of wijkgerichte Zoommeetings plaatsvinden.  Het lichaam van Christus is geen starre organisatie maar 

een flexibel organisme, zo blijkt maar weer. Hiermee leggen we ook een basis voor de toekomst: we 

willen het Koninkrijk brengen in en vanuit verbinding. 

 

Prekenserie ‘Bouwen aan gezonde relatie’ 

Om dit transformatieproces te ondersteunen en te bekrachtigen zijn we vanaf 7 februari 2021 

gestart met een 10-delige prekenserie ‘Bouwen aan gezonde relaties’ (7 feb. t/m 25 apr.). Deze serie 

bestaat uit 3 delen: Verbinding, Communicatie en Grenzen.  

• Hierbij gebruiken we het prachtige boek ‘Laat je liefde werken’ van Danny Silk dat nog veel meer 

diepgang geeft bij de serie.  

 

Hoe ziet de rest van 2021 eruit? 

Veel dingen weten we nog niet maar voor 28 t/m 30 Oktober 2021 staat er in geloof een Rafael 

Nederland conferentie gepland die gehouden zal worden in ons gebouw. Het thema hiervan is ‘De 

kracht van samen’.  

 

De rest van 2021 is voor ons als gemeente nog open en vullen we bewust nog niet in. We weten nog 

niet hoe snel het vaccinatieprogramma zal verlopen en welke impact dat gaat hebben op de huidige 

maatregelen. Maar dat er veranderingen zullen komen is zeker. Langzaam maar zeker begint de 

uitweg zich af te tekenen. En als God ‘nieuwe wijnzakken’ geeft, d.w.z. nieuwe vormen van 

gemeente-zijn, is dat dan niet een teken dat de nieuwe wijn mag gaan stromen?  

 

namens het Voorgangersteam van Rafael Amersfoort, 

 

Marten en Annelies Busstra 

 


