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De eerste huiskring  (zie blz. 6)



Onder de Israëlieten werden heel veel 
feesten gevierd naar aanleiding van 
de gebeurtenissen zoals God die had 
geleid. Volkomen bijbels dus dat ook 
Rafaël Amersfoort dat doet. 121⁄2 jaar 
is niet zo lang, maar als we beseffen 
dat onze gemeente en onze generatie 
deel uitmaakt van de gemeente die al 
2000 jaar bestaat en daar een belangrijk 
onderdeel van is, dan is dit feest en dit 
gedenken een zeer goede zaak. Bij de 
start van de gemeente ben ik gevraagd 
bestuurslid te worden voor de tijd dat de 
gemeente nog pionierde. Ook na die pe-
riode ben ik via Richard en de spreek-
beurten erg betrokken gebleven bij het 
wel (en soms wee) van de gemeente. 

toekomst
Met blijdschap heb ik de ontwikke-
lingen kunnen volgen van de groei van 
praktisch niets naar de grote gemeente 
die het nu is. Omdat ik me erg bij jullie 
betrokken voel en me zeer verbonden 
voel met jullie allemaal, heb ik dat alles 
met grote interesse gevolgd. Het omkij-
ken in dankbaarheid is een goede zaak, 
al moeten jullie het daar niet bij laten. 
Zo’n feestelijk gedenken is een prach-
tige opstap naar de naaste toekomst van  
de gemeente. Ook in de bijbel wordt 
heel dikwijls achterom gekeken om de 
grote daden van de Heer te gedenken 
en daardoor bemoedigd te worden, 
zodat we in de toekomst beter ons werk 
kunnen doen door de bemoedigingen 
uit het verleden en, vergeet dat niet, 
door de leringen die we kunnen trekken 
uit de gemaakte fouten uit het verleden. 

goeDe naam
Jullie gemeente heeft een goede naam 
in ons land en dat is geen toeval. Maar 
het geeft ook verplichtingen. Jullie staan 
Richard dikwijls af om in ons land 
anderen te dienen en ook internationaal 
zijn aandeel te leveren aan de opbouw 
van de universele gemeente. Ik ben er 
van overtuigd dat ook dát voor de Heer 
een reden is om zijn zegen aan jullie te 
geven.

Jaren geleden heeft de Heer mij een 
speciale tekst gegeven om aan jullie 
door te geven. Die tekst wil ik graag 
hier herhalen: ‘Niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest, 
zegt de Heer van de Heerscharen.’ 
(Zacharia 4:6) 

Door dat in de praktijk te brengen 
kon Zerubbabel uit de puinhopen in 
Jeruzalem de tweede tempel bouwen. 
In alle strijd heeft hij steeds moed 
geput en volbracht hij het werk onder 
leiding van de Geest. Onder leiding 
van dezelfde Heilige Geest zullen jullie 
in Amersfoort het werk voor de Heer 
kunnen doen en voortzetten in de 
nabije toekomst. Zijn gemeente bouwen 
in een wereld die steeds minder bij de 
kerk betrokken lijkt te zijn. Gebruik 
jullie talenten, deel het levende brood 
uit en vergeet nooit dat ieder van jullie 
en jullie als gemeente zijn geplant aan 
stromend, dus levend water. 

Hoe het ook gaat in de toekomst: “Wij 
zijn meer dan overwinnaars door Hem 
Die ons heeft liefgehad!’

Van harte Gods zegen, de Heer houdt 
van jullie en (schrale troost) ook ik ben 
gek op jullie. 

Hartelijke groeten van jullie broer, 
Peter Rothuizen
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in deze jubileumuitgave proberen we 

een zo goed mogelijk beeld te geven 

van de 121⁄2 jaar die rafaël amersfoort 

bestaat. u zult dan ook veel lezen over 

allerlei mensen die in de loop van de 

tijd hebben bijgedragen aan de groei en 

bloei van de gemeente. helaas kunnen 

wij hier niet volledig recht doen aan de 

bijdrage van zoveel mensen. 

We hopen en bidden dat deze uitgave 

inzicht mag geven en recht zal doen aan 

de 121⁄2 jaar vol zegen die achter ons ligt. 

er is veel reden om dankbaar te zijn en 

nog meer reden om uit te zien naar alles 

wat nog gaat komen. 

RAfAël nedeRlAnd en 
fouR SquARe

rafaël amersfoort is geen op 

zichzelf staande gemeente 

maar maakt deel uit van het 

landelijke kerkgenootschap rafaël 

nederland. rafaël nederland is weer 

onderdeel van de ‘international Church 

of the Four square gospel’, waar 

wereldwijd ruim 37.000 gemeenten bij 

aangesloten zijn. 

vooRwooRd
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Het begin het verhaal van de rafaël 

gemeenschap amersfoort begint bij 

richard en Jannie klomp, die vanuit 

rafaël nederland begin jaren ’90 plan-

nen maakten om een gemeente in 

amersfoort te stichten. zij hadden sa-

men de school voor gemeentestichting 

gevolgd en verhuisden naar amers-

foort om voorbereidingen te treffen. 

begin 1992 vormden richard en Jannie, 

samen met hedwi en Carla van osna-

brugge, ivar en marly van der sterre 

en inge de Vries een bijbelstudiegroep 

die de basis vormde voor de nieuwe 

gemeente. in dat jaar werden de plan-

nen verder uitgewerkt om in december 

1992 van start te gaan.  publiCiteit 

in het gebouw van vogelvereniging ‘De 

Vocalist’ werden op 9 en 16 december 

1992 informatieavonden georganiseerd. 

Deze avonden werden aangekondigd 

via kranten en televisie (de kabelkrant). 

eigentiJdS De jonge gemeente had 

als doel om ongelovigen en randker-

kelijken in amersfoort te bereiken met 

het evangelie. De boodschap van de 

bijbel moest op een eigentijdse manier 

worden gebracht, in een ontspannen 

sfeer. “als je een brug wilt bouwen 

tussen de boodschap van toen en de 

mensen van nu, dan moet je de stijl 

aanpassen aan de mensen die je wilt 

bereiken”, zegt richard. De eigentijdse 

en ontspannen stijl maakte dit tot een 

ander soort kerk dan er tot dan toe op-

gericht was. “het moest geen opkamer 

maar een keukengemeente worden. 

iedereen moest kunnen aanschuiven 

en zichzelf kunnen zijn. simpelweg 

genieten van het samen een familie 

zijn onder het vaderschap van god. en 

altijd met het idee dat het gezin nooit 

compleet is.” welkomStwooRd 

op de allereerste informatiefolder 

konden de bezoekers onder andere 

het volgende lezen: ‘hartelijk welkom 

bij de rafaël gemeenschap amersfoort. 

We vinden het fijn u in ons midden te 

mogen ontvangen en hopen dat u zich 

bij ons thuis voelt. onze manier van 

‘kerk zijn’ is wellicht anders dan wat u 

zich daarbij tot nu toe had voorgesteld. 

We proberen onze programma’s zoveel 

mogelijk aan te passen aan gods leiding 

voor ieder moment. hierdoor zien niet 

alle diensten er perse hetzelfde uit. 

bovendien vinden we het fijn om ons 

samenkomen op een eigentijdse wijze 

in te vullen. Dit doet echter niets af aan 

ons verlangen om de aloude waarhe-

den van de bijbel op een onversneden 

wijze te prediken en uit te werken. ont-

spant u zich en laat gods aanwezigheid 

op u inwerken.’ infoRmAtieAvon-
den De informatieavonden werden 

goed bezocht, ook door de pers. op de 

tweede informatieavond, 16 december, 

sprak henk rothuizen. op verzoek van 

velen werd, eerder dan gepland, op 

24 december de eerste samenkomst 

georganiseerd. Deze bijeenkomst was 

een ‘kerst-in’, een kerstavonddienst 

waar in een versierde zaal, op eigen-

tijdse wijze de kerstboodschap werd 

gebracht.  JeRRy Cook – liefde, 
AAnvAARding en veRgeving
een inspiratiebron voor de stichters 

van rafaël amersfoort was het boek 

van Jerry Cook ‘liefde, aanvaarding en 

vergeving’. Dit boek beschrijft hoe de 

gemeente aan de wereld kan laten zien 

wat het lichaam van Christus is. het 

gaat over de gemeente als een plaats 

waar mensen heel worden gemaakt, 

het benadrukt het belang van een 

grondige theologische basis en onder-

streept de noodzaak van dienstbetoon 

binnen en buiten de gemeente. Cook 

ziet de gemeente als een kracht in de 

wereld, waarbij liefde, aanvaarding en 

vergeving de uitgangspunten zijn in de 

omgang met elkaar.

u bent De Christus, De zoon Van De leVenDe goD. oP Deze beliJDenis  zal ik miJn gemeente bouWen. mattheüs 16:13-18

facts & figures
aantal leden: 7 volwassen en 6 kinderen  locatie: Vogelvereniging ‘De Vocalist’

de mooiste herinnering van barbara
De allereerste dienst in december 1992 toen we begonnen in het vogelgebouwtje.

Richard en Jannie ontmoetten elkaar in 
het zwembad en het was liefde op het 
eerste gezicht. Ze zaten in dezelfde ge-
meente en pakten samen veel dingen op. 
Net tot geloof gekomen en vol passie 
voor het goede nieuws over Jezus zette 
Richard een evangelisatiecommissie 
op en riep hij, ondanks zijn naar eigen 
zeggen ‘a-muzikaliteit’, een koor in het 
leven. Op een podium op Vreeburg in 
Utrecht hielden zij evangelisatieac-
ties waar mensen tot geloof kwamen. 
Er werd een koffiebar opgericht om 
drugsverslaafden overdag te kunnen op-
vangen en hen van hun verslaving af te 
helpen. “Toen ik twintig was sprak ik in 
de gemeente, leidden we de huisgroep 
en de jeugd en deden we kinderwerk. 
We deden alles wat er te doen was in de 
gemeente omdat we het allemaal even 
leuk en spannend vonden. Alles wees er 
op dat we meer wilden dan alleen maar 
een comfortabel lidmaatschap in de 
gemeente.” 

leeRpeRiode
Op aanraden van de voorganger liet 
Richard zich theologisch onderwijzen. 
Deze opleiding volgde hij naast zijn 
gewone baan. Daarna richtten Richard 
en Jannie, 24 jaar oud, een gemeente op 
in Nieuwegein. Ondanks dat anderen 
vonden dat het een succes was, verge-
lijken Richard en Jannie het achteraf 
met de ervaring van Abraham. Richard: 
“Abraham had een belofte van God, 
maar ging in eigen kracht alvast vooruit 
werken. Het resultaat was Ismaël. Feite-
lijk is die eerste gemeente onze Ismaël. 
We wilden God een handje helpen en 
het tempo versnellen. Achteraf is dat 
een goede leerperiode geweest, maar we 
zijn tegen enorm veel grenzen aange-
lopen. Toen hebben we de gemeente 
losgelaten en ondergebracht bij Rafaël 
Nederland.” 

veRliefd op de StAd
Henk Rothuizen, op dat moment 
voorzitter van Rafaël Nederland, daagde 
hen samen uit om een tweejarige school 
voor gemeentestichting te gaan volgen. 
Deze voorgangeropleiding was heel 
praktisch, een welkome aanvulling op 
een studie theologie. Voor de opleiding 
kregen zij de opdracht om een plaats 
te kiezen en een plan te schrijven hoe 
je daar een gemeente zou stichten. De 
keus viel op Amersfoort. “We werden 
echt verliefd op deze stad”, zegt Jannie. 
“Vooral de oudheid en de geschiedenis 

1992
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van deze stad sprak ons aan. Ook bleek 
dat er veel voor Amersfoort gebeden is. 
We beseften dat dit gebedsgrond was, 
echt rijpe grond.” Maar door de ervaring 
in Nieuwegein waren ze terughoudend 
om een nieuwe gemeente te stichten. 
De leiders van Rafaël Nederland baden 
al een tijd voor een nieuwe gemeente in 
Amersfoort en zagen Richard en Jannie 
als de geschikte oprichters. Uiteindelijk 
erkenden zij hun roeping en verhuisden, 
met instemming van hun kinderen, naar 
Amersfoort. Daar droegen ze hun plan-
nen uit en verzamelden zo mensen om 
zich heen die het enthousiasme deelden. 

RefoRmAtie
In december 1992 werden informatie-
avonden gepland om alles in gang te 
zetten. “Voor de eerste dienst met Kerst 
hadden we mondjesmaat wat koeken 
en koffie ingekocht en toen kwamen 
er meer dan zestig mensen”, vertelt 
Jannie. “We waren totaal overdonderd!” 
God oversteeg alle verwachtingen die 
ze hadden. “Alles is van wonderen aan 
elkaar geknoopt”, legt Richard uit. “God 
heeft vanaf het begin de gemeente zo 
gezegend, dat valt niet op het conto van 

goed leiderschap te schrijven. Jezus zelf 
bouwt zijn gemeente.” Door de snelle 
groei verhuisde de gemeente al snel van 
de vogelvereniging naar de speeltuin-
vereniging en later naar de veel grotere 
Rehobothkerk. 

gRote omSlAg
Bij de start van de gemeente was er 
een plan uitgezet voor vijf jaar. “Hier 
hebben we zeven jaar op gedraaid”, 
aldus Jannie. “Er was gewoon geen tijd 
om een andere strategie uit te zetten.” 
Maar na zeven jaar werd duidelijk dat er 
een ander plan moest komen. God ant-
woordde met het boek ‘de doelgerichte 
gemeente’ van Rick Warren. “Het was 
niet nieuw, maar je wordt teruggebracht 
naar de bijbelse fundamenten van een 
gemeente bouwen”, zegt Richard. “De 
grote omslag is dat je als kerk erachter 
komt dat je niet voor jezelf bestaat, 
maar juist ook voor de wereld om je 
heen. Er komt balans tussen zorg naar 
binnen en missie naar buiten.” 

AlweeR veRdubbelen
De toekomst van Rafaël zien ze vol 
verwachting tegemoet. Richard: “Billy 

Graham noemt wat er op dit moment 
gebeurt met ‘de doelgerichte gemeente’ 
de tweede reformatie.” Richard ziet 
de fase waarin we nu zitten alleen 
nog maar als het begin. “God heeft 
een springplank gebouwd vanwaar de 
toekomstige doelen van God gelan-
ceerd kunnen worden. De hele wereld 
gaat gebukt onder grote problemen die 
niemand op aarde kan oplossen. Jezus is 
het enige antwoord op deze problemen. 
De reden dat veel kerken, waaronder 
Rafaël, zo’n groei doormaken is dat 
God als doel heeft dat we met elkaar 
een verschil gaan maken in de samen-
leving om op te lossen wat alleen maar 
door Gods genade kan worden opgelost, 
zoals het hongerprobleem, ziektepro-
bleem, corruptie, morele issues, educatie 
en maatschappelijke veranderingen. 
Het grootste, maar minst gebruikte 
en inefficiënte netwerk is de kerk. Als 
alle kerken dit netwerk gebruiken en 
samenwerken, dan is dat de reformatie 
die de weg inluidt naar de wederkomst 
van Jezus. De afgelopen 121⁄2 jaar zijn 
nog maar het vertrekpunt naar een veel 
grotere toekomst, want over vijf jaar zijn 
we alweer verdubbeld.”   

geboren in FrieslanD en oPgegroeiD oP tersChelling is Jannie De Jongste uit een Chris-
teliJk gezin Van Vier kinDeren. oP haar zeVentienDe VerhuisDe ziJ naar utreCht, Waar 
ze in De VerPleging ging Werken. riCharD groeiDe oP in utreCht in een katholiek gezin. 
hiJ Was misDienaar, zong in het knaPenkoor maar zoDra het kon onttrok hiJ ziCh aan 
De VerPliChtingen Van De kerk. toen riCharD zeVentien Jaar ouD Was, kWam hiJ oPnieuW 
in aanraking met goD Door een musiCalVoorstelling in lonDen Van Jesus Christ suPer-
star. riCharD: “goD ConFronteerDe miJ tiJDens De kruisigingsCène met De Vraag: ‘als Dit 
alles nu eCht Was, Wat zou Dan JouW antWoorD ziJn?’.” later, in een kerkDienst in een 
eVangelisChe gemeente in utreCht, gaF hiJ ziJn hart aan goD.

Springplankvoordetoekomst



facts & figures
Van 13 naar 90 bezoekers  locatie: Vogelvereniging ‘De Vocalist’

de mooiste herinnering van peter van mourik
mijn hernieuwde kennismaking met Jezus!

1993

boeRenbont eind 1992, begin 1993 

werden de kerkdiensten gehouden in 

het gebouwtje van de vogelvereniging 

‘De Vocalist’ aan de soesterweg 390. 

kenmerkend aan dit kleine gebouw-

tje waren de door een journalist 

van trouw verfoeide ‘boerenbonte 

gordijntjes’. eeRSte HuiSkRing 

tot februari 1993 

kon volstaan 

worden met één 

huiskring. maar 

door de groei van 

de gemeente kon 

een tweede kring 

worden opgericht. 

Deze kring werd 

geleid door ivar en 

marly van der sterre. 

feeSt na nog geen half jaar was de 

rafaël gemeenschap amersfoort te 

groot geworden voor het gebouw 

van de vogelvereniging. een nieuw 

onderkomen werd gevonden en als 

volgt aangekondigd in het informatie-

blaadje: ‘Feest! Vanaf 23 mei zitten we 

weer wat ruimer. in de vijf maanden 

van ons bestaan is de gemeenschap 

erg snel gegroeid. niet alleen het aan-

tal volwassenen nam maandelijks toe, 

maar ook het aantal kinderen. en met 

name deze laatste groep moest het 

tot nu toe stellen met een erg krappe 

kinderruimte. Dat probleem behoort 

vanaf 23 mei tot het verleden... het 

nieuwe adres is: gebouw van de speel-

tuinvereniging ‘het soesterkwartier’, 

noorderwierweg 271 in amersfoort.’ 

SlAApkAntooR al snel ‘professio-

naliseerde’ de gemeente, zo blijkt uit 

het informatieblaadje van november 

1993: ‘Vanaf deze maand beschikken 

we over een kantoortje. tot op heden 

hadden Jannie en ik onze slaapkamer 

half omgebouwd tot kantoor en wer-

den veel gemeenteactiviteiten geleid 

vanuit ons privé-adres. We voelden de 

zegen van de heer dan ook dubbel. 

We ervaren de vreugde dat god onze 

gemeenschap zegent met deze multi-

functionele ruimte, maar privé vinden 

we het ook erg prettig om weer te 

slapen zonder kopieermachine aan 

ons voeteneinde.’

6 | 1993

gebouW Van De VogelVereniging



water en 
kauwgom
in het voorjaar van 1993 was het 

gelukt om Jerry Cook, de schrijver 

van het boek ‘liefde, aanvaar-

ding en Vergeving’, als spreker te 

krijgen. Voor de dienst sprak Jerry 

verontschuldigend: “Je vraagt je 

misschien af waarom ik steeds 

kauwgom in mijn mond heb? ik 

heb last van een hartkwaal en heb 

medicijnen waar ik snel een droge 

mond van krijg. Daarom kauw ik 

veel kauwgom en drink ik tijdens 

het spreken veel water.” 

als goede daders van het woord 

(en niet alleen hoorders), reageer-

den diverse rafaëlieten op zijn 

noden; toen de dienst begon had 

de een al een groot glas water 

klaargezet, kwam een ander met 

twee glazen water aan en een 

derde met een hele kan water. 

Waarop Jerry zei: “jullie rekenen er 

zeker op dat ik tot morgenochtend 

doorpreek!”

1993 | 7

gebouW Van De VogelVereniging



HuiSkRingen twee huiskringen wa-

ren niet meer voldoende. Paul en lenie 

werden de kringleiders van de nieuwe 

groep. AvondvieRdAAgSe aan 

activiteiten geen gebrek. Van 30 mei tot 

2 juni liepen een groot aantal sportieve 

rafaëlieten, in zelfgemaakte t-shirts met 

logo, mee met de avondvierdaagse.

doopdienSt in het gebouw van 

de speeltuinvereniging zat uiteraard 

geen doopbad. Daarom werd speciaal 

voor doopdiensten een plastic zwem-

bad opgezet om de doop te kunnen 

bedienen. er werd gebruik gemaakt 

van een zwembad waar zoveel water in 

moest dat het uren duurde voordat het 

vol was. Vervolgens moest er nog met 

behulp van een elektrische dompelaar 

voor gezorgd worden dat het water 

warm genoeg was, om zo te voorko-

men dat er na de doop meteen voor 

genezing van de onderkoelde dopers en 

dopelingen moest worden gebeden. De 

voorbereiding begon dus al op zater-

dag. toen op een keer bleek dat het bad 

lek was, durfden de broeders het bad 

ook na reparatie niet alleen te laten. 

Daarom besloot een aantal van hen die 

nacht de wacht te houden bij het bad 

om er zeker van te zijn dat de doop ook 

echt door onderdompeling plaats kon 

vinden. k en p 
k is kort na de start lid geworden van de 

rafaël gemeenschap 

amersfoort, P iets later. maar hun hart 

reikt verder dan amersfoort. hun hart 

ligt in het buitenland. Daarom startten 

zij als voorbereiding op hun werk met 

een bijbelschool in het buitenland. in 

de zomer van 1994 werden zij uitgeze-

gend en vertrokken ze naar engeland 

voor de tweejarige opleiding. mAAl-

tiJden een belangrijk onderdeel van 

het gemeenteleven binnen rafaël zijn 

de maaltijden. De zogenaamde liefde-

malen, waarbij iedereen een gerecht 

meeneemt, werden vier keer per jaar 

georganiseerd. en ook een Paasontbijt 

mocht niet ontbreken. zoals blijkt uit 

een illustratie uit een informatieblaadje 

van 1994, maakte de gemeente hierdoor 

niet alleen in ledenaantal een grote 

periode van groei door...

facts & figures
Van 90 naar 104 bezoekers per samenkomst  Van 90 naar 124 leden  3 huiskringen

de mooiste herinnering van Jacqueline Janzen
19 juni 1994, de eerste keer dat ik in de rafaël-gemeente kwam. ik ben toen gedoopt, was 59 jaar en rooms-katholiek.  
Vanaf toen is mijn genezing begonnen. 

1994

8 | 1994
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heDWi en Carla Van osnabrugge ontmoetten riCharD en Jannie in De raFaël gemeente 
sChelluinen Waar henk rothuizen Voorganger Was. VanaF Februari 1992 kWamen ze, 
samen met Drie anDeren, ieDere WoensDagaVonD biJ elkaar om De basis te leggen Voor 
een gemeente in amersFoort. er WerD Veel gelaChen, er Was Veel ruimte Voor gebeD en 
aanbiDDing en riCharD hielD een stuDie Waarin hiJ steeDs iets Van De Visie en het onDer-
WiJs Van raFaël neDerlanD DeelDe. in DeCember 1992 ging De gemeente Van start. “het 
Was elke keer Weer boVen VerWaChting hoeVeel mensen er kWamen”, Vertelt Carla. 
“het Was stormaChtig, in het begin moest alles natuurliJk gebeuren Door een klein 
groePJe, Dus Je haD allemaal meerDere taken en beDieningen. en ook al Was Je ergens 
niet zo goeD in, Je DeeD het geWoon.”

berekidsinhetberenhol

“Vanaf het begin was relatie heel 
belangrijk”, zegt Carla. “We begonnen 
met koffie en koekje voor de dienst. Zo 
kon je iedereen begroeten. We begon-
nen daardoor vaak pas veel later met de 
dienst.”

Al snel richtten Hedwi en Carla zich 
op het kinderwerk. Hedwi beschrijft de 
ontwikkeling die zij hebben doorge-
maakt in het kinderwerk: “We zijn be-
gonnen als een soort kindernevendienst. 
Je zingt wat liedjes, vertelt een bijbel-
verhaal en dan heb je een verwerking. 
Dat was op zich best wel goed, maar 
het was vaak meer het zoet houden van 
kinderen. Het kinderwerk ontwikkelde 
zich mede dankzij het kinderwerkpro-
gramma ‘Berekids’ steeds meer tot een 
dienst voor kinderen op hun niveau, 
waardoor ze Jezus leren kennen.” 

beRenHol
Toen de diensten in het vogelgebouwtje 
gehouden werden, vond het kinder-
werk plaats op de gang. Hedwi: “Het 
is steeds vanwege de kinderen geweest 
dat de gemeente een nieuw gebouw 
moest zoeken.” In het gebouw van de 
speeltuinvereniging vonden de berekids 

hun toevlucht in een ruimte die al 
snel bekend stond onder de naam ‘het 
berenhol’. Dit was een verlaagde ruimte 
naast het podium, waar toneelattribu-
ten werden bewaard. Op het podium, 
achter de gordijnen, stonden een paar 
baby’s in kinderwagens. Hedwi: “Als 
er dan een kind begon te huilen, dan 
rende die moeder naar voren om achter 
het gordijn van het podium het kind te 
troosten.” Later waren er 25 kinderen, 
waardoor het noodzakelijk was om ‘De 
Sleutel’, een buurthuis een paar honderd 
meter verderop, te huren. 

ACHteRoveR leunen
Hoe zien de Van Osnabrugges de 
toekomst van de Rafaël-gemeenschap 
in Amersfoort? Hedwi: “Ik heb het 
idee dat er de komende jaren nog heel 
veel staat te gebeuren. Ik geloof dat 
God ervoor zorgt dat er veel mensen 
in de gemeente zijn en komen die 
veel potentieel hebben. Er zal nog een 
periode van verdieping moeten komen 
en uitbreiding van leiderschap. Mensen 
zullen opgeleid moeten worden zodat 
we klaar zijn voor de toekomstige oogst. 
Mensen moeten hun gaven en talenten 
gaan inzetten.” Carla vult hem daarbij 

aan: “Je kunt geen gemeente zijn met 
een paar actieve leden, terwijl de rest 
achterover leunt. Iedereen mag zijn ga-
ven gebruiken, zodat Rafaël een levende 
gemeente blijft.”

lekkeR knuS
De tijden zijn dus wel degelijk veran-
derd in Rafaël Amersfoort. Al zijn de 
uitgangspunten nog altijd hetzelfde, 
vooral het invulling geven aan gemeen-
schap is veranderd. Carla: “Je kon 
vroeger als hele gemeente activiteiten 
ondernemen, dat kan nu niet meer. Je 
richt je op een kleinere groep. Dat is 
best wel eens jammer, maar dan moet je 
je afvragen: waar gaat het om? Het gaat 
er niet om dat je lekker knus gemeente 
kunt zijn. Dat is nooit ons doel geweest. 
Het gaat niet om een grote gemeente of 
een groot gebouw, maar om uit te reiken 
naar mensen die Jezus nog niet kennen.” 



facts & figures
Van 104 naar 110 bezoekers per samenkomst  Van 124 naar 135 leden

de mooiste herinnering van maria
bevrijding uit mijn verleden en de liefde die ik in rafaël heb gekregen. eindelijk mag ik mezelf zijn.

1995

StRiptekeningen De oude informa-

tieblaadjes van rafaël amersfoort verra-

den een grote voorliefde voor stripte-

keningen. zelf gemaakt, gekopieerd en 

bewerkt, alle varianten zijn mogelijk. 

eén cartoon wordt in de loop der jaren 

opvallend vaak gepubliceerd, namelijk 

die van de plaatselijke regenbui.  

mARS vooR JezuS De mars voor 

Jezus is in de jaren tachtig ontstaan in 

groot-brittannië en is uitgegroeid tot 

een wereldwijd gebeuren. ieder jaar gin-

gen miljoenen christenen over de hele 

wereld de straat op om te bidden en ge-

tuigen. in 1995 namen 17.000 mensen in 

nederland deel aan de mars voor Jezus. 

onder hen was ook een enthousiaste 

afvaardiging van de rafaël gemeenschap 

in amersfoort. gewapend met span-

doeken en met transistorradio’s op de 

schouder (om zo het radioprogramma 

van de eo over dit evenement te kunnen 

volgen), trokken zij zingend door de 

straten.

10 | 1995

mars Voor Jezus



het begon allemaal oP één Van De inFormatieaVonDen in DeCember 1992. Paul en lenie 
kerkten oP Dat moment in soest, maar WilDen hun kinDeren laten oPgroeien in een ge-
meente in amersFoort. De keuze Voor raFaël Was snel gemaakt, toen ze in Deze Pioniers-
gemeente geraakt WerDen Door De lieFDe, VriJheiD en ruimte Die er Was. 

investereningroei

1995 | 11

Al vrij snel pakten Paul en Lenie hun 
eerste taak in de gemeente op: het lei-
den van de derde huiskring. Later droeg 
Paul bij aan het aanbiddingteam. “Er 
was op een bepaald moment geen aan-
biddingsleider en toen bood ik aan: Zal 
ik het dan maar doen? Ik kan wel gitaar 
spelen, ik red me wel. Dat was mijn 
eerste ervaring als aanbiddingsleider.” 

leiDing
Richard en Jannie gaven op een bepaald 
moment te kennen dat ze graag zagen 
dat Paul en Lenie meer betrokkenheid 
zouden krijgen bij de leiding van de 
gemeente. Hierop reageerden zij wat 
terughoudend. “Wij zagen onszelf niet 
als leiders van de gemeente en twijfel-
den eraan of we hier wel geschikt voor 
waren.” Maar toen God dit met een 
duidelijk en persoonlijk woord aan hen 
bevestigde, is het besef dat het leider-
schap wel degelijk voor hen was wegge-
legd gaan groeien. “Uiteindelijk moet je 
niet alleen geestelijk maar ook psychisch 
en emotioneel toegroeien naar zo’n 
bediening”, legt Lenie uit.

ProCes-man
In 1994 pakte Paul een bestuurlijke 
functie op binnen de pioniersgemeente. 

Samen met Richard en Peter Rothuizen 
van Rafaël Nederland zetten zij de lij-
nen uit voor de gemeente. In 1996 werd 
Rafaël Amersfoort een erkende Rafaël 
gemeente. Paul en Lenie werden toen 
ook tot oudsten ingezegend. In 1999 
trad Paul voor het eerst in dienst bij de 
gemeente. Eerst voor zes uur per week, 
en nu is hij als voorganger vier dagen 
per week werkzaam. 

In het leiderschap vullen Richard en 
Paul elkaar goed aan. Richard is de 
visionair en Paul geeft invulling aan de 
grote lijnen. Paul: “Ik zie mijn taken als 
‘het cement van de gemeente’.” Lenie 
noemt hem een ‘proces-man’. “Hij zet 
overal de lijnen uit en zorgt ervoor dat 
het werk wat gedaan moet worden ook 
daadwerkelijk gebeurt.”  

oPstarten
Paul en Lenie hebben ook samen 
veel taken opgepakt in de gemeente; 
“We hebben al zo veel gedaan in de 
gemeente, maar ik vind ook alles leuk”, 
zegt Paul. Lenie beaamt dat: “Waar be-
dieningen spaak lopen, helpen we deze 
weer op de rails te komen. Waar nieuwe 
bedieningen ontstaan, helpen we goed 
op te starten. Zodoende hebben we 

ons al op zoveel gebieden ingezet.” Nu 
richten zij zich vooral op aanbidding, 
pastoraat en cleansing stream. Paul en 
Lenie zijn echte ‘troubleshooters’. “Het 
liefst investeren wij in groei: Groei van 
mensen in geloof, in bediening en in lei-
derschap. Dat is ook de rode draad van 
de afgelopen 121⁄2 jaar in Rafaël. Daar 
ligt ons hart: mensen helpen te worden 
zoals God ze bedoeld heeft.”

toekomst
Voor de toekomst zien Paul en Lenie 
een grote behoefte aan nieuw leider-
schap. Lenie: “De gemeente zal verder 
groeien en daarom willen wij ons inzet-
ten om het leiderschap in de gemeente 
te versterken. Wij willen leiders helpen 
met groeien.” Naast hun werk in de 
gemeente moet er zeker veel aandacht 
blijven voor het thuisfront en de vrien-
den die ze in de gemeente hebben: “Je 
moet oppassen dat je in de gemeente 
niet alleen maar functioneel bezig bent.” 
Op de slotvraag wat nou typisch Rafaël 
Amersfoort is, antwoordt Lenie reso-
luut: “Eenheid in hoofdzaken, vrijheid 
in bijzaken en liefde in alle zaken. Er is 
een klimaat van ruimte in de gemeente, 
op basis van liefde, aanvaarding en 
vergeving.” 



liefdemAAl eén van de liefdemalen: een echte hollandse stamppotavond! Akte 

vAn eRkenning een belangrijke mijlpaal voor rafaël amersfoort is de akte 

van erkenning die op 6 februari 1996 door het bestuur van rafaël nederland werd 

ondertekend. Dit betekende dat de gemeente niet langer een pioniersgemeente was 

en dat het ‘externe bestuurslid’ Peter rothuizen zijn functie neerlegde en het be-

stuur volledig in handen kwam van de voorganger en oudsten. als oudsten werden 

ingezegend: Paul en lenie Westerlaken en marten en annelies busstra. biddende 

gemeente gebed neemt een belangrijke plaats in binnen de rafaël gemeenschap 

amersfoort. zo werden er in 1996 gebedswandelingen door amersfoort georga-

niseerd en werd er elke werkdag om 6.00 uur een bidstond gehouden.  buiten-

lAndSe ContACten als onderdeel van Four square is rafaël amersfoort inter-

nationaal georiënteerd. Daarom ontvangt de gemeenschap regelmatig buitenlandse 

bezoekers en vliegen de amersfoorters met regelmaat uit naar het buitenland. zo 

was er in 1996 de rafaël conferentie in Frankfurt (Duitsland), het werkbezoek aan 

bern (zwitserland) en in mei het bezoek van gary en Velda matsdorf (Verenigde sta-

ten, montana). De familie s, die dat jaar uitgebreid werd met de komst van hun 

eerste zoon , voltooide dat jaar de tweejarige bijbelschool en maakte zich op voor 

hun uitzending naar het buitenland.  

12 | 1996

facts & figures
Van 110 naar 130 bezoekers per samenkomst  Van 134 naar 152 leden

de mooiste herinnering van Aad kamerman
het dienen van god door middel van evangelisatie en het dienstbetoon onder daklozen.  
De vriendschappen en liefde die uit al die jaren zijn voortgekomen.

1996
stamPPotaVonD



facts & figures
Van 130 naar 220 bezoekers per samenkomst  Van 152 naar 205 leden  10 huiskringen

de mooiste herinnering van dick van wageningen
Dat ik samen met Yvonne in dit gebouw ons 121⁄2 -jarig huwelijksjubileum mocht vieren!

1997

Een aantal maanden daarvoor 
ontmoetten Richard en Jannie op 
een verjaardag de predikant van de 
Rehobothkerk. Hij vertelde dat zij van 
plan waren op termijn het gebouw te 
verkopen. Jannie vertelt: “We heb-
ben toen een foto gemaakt van die 
kerk en hebben die in het kantoor 
opgehangen. Een jaar lang hebben we 
samen elke dag voor die foto gestaan 
en tot God gebeden. We geloofden 
dat God ons dit gebouw wilde geven.” 
Naar aanleiding van het profetische 
beeld werd de gemeente opgeroepen 
mee te bidden voor een doorbraak in 
de tergend langzame besluitvorming 
rondom de aankoop. Met resultaat! In 

oktober 1997 betrok de gemeente het 
gebouw aan de Dollardstraat alvast als 
huurder. Overigens komt het woord 
Rehoboth uit Genesis 26, waar het 
wordt omschreven als: ‘Een bron die 
niet betwist wordt omdat er water en 
zegen in overvloed is voor iedereen’.  
In een lokale krant meldde Richard: 
“Het pand voldoet perfect aan onze 
wensen. De in 1953 gebouwde kerk 
werd halverwege de jaren zestig uitge-
breid met een extra vleugel, waarin een 
schooltje werd gevestigd. Omdat onze 
gemeenschap een groot aantal kinderen 
telt, zochten we een gebouw met vol-
doende ruimte voor ons kinderwerk.”

aan het begin Van het Jaar 1997 WerD De gemeente bePaalD biJ De nooDzaak om in gebeD 
te gaan en biJ De naDerenDe oogsttiJD in De raFaël gemeensChaP amersFoort. later 
WerD Deze oVertuiging Door ProFetisChe WoorDen beVestigD. De leiDing ontVing een 
ProFetisCh beelD Van goD Waarin een sChiP Wil DoorVaren, maar VastlooPt oP obsta-
kels. goD leek hiermee te zeggen Dat het tekort aan kerkruimte De naDerenDe oogst in 
De Weg stonD. 

oogsttijd

uitzegening k en p  op 2 

november was 

de uitzegening van k en P. De 

volgende dag vertrokken zij naar s om 

zich hier een aantal maanden voor te 

bereiden op hun vertrek. 

luStRumvie-Ring op 7 december 

vierde rafaël haar vijfjarig bestaan. 

“historisch is het niet helemaal correct 

om ons lustrum te vieren op de eerste 

zondag van december”, zo meldde het 

infor-matieblad van deze zondag. 

“maar omdat onze vorige 

verjaardagsfeestjes telkens werden 

gevierd op de eerste zondag van de 

maand, hebben we het maar zo 

gelaten.” 

1997 | 13

het kerkorgel en De banken Van De rehobothkerk



niet Door kraCht noCh Door geWelD, maar Door miJn geest! zegt De here Der heersCharen. zaCharia 4:6b

Het gebouw werd omgedoopt in ‘Rafaël 
Evangelisch Centrum’. Voorzitter van 
Rafaël Nederland, Ap Verwaaijen, viel 
de eer te beurt om bij de opening van 
het gebouw het lint door te knippen. 
Tijdens de feestelijk openingsdienst 
sprak Cliff Hanes. De plaatselijke 
kranten gaven veel aandacht aan deze 
gebeurtenis; zo gaven Richard en Jan-

nie verschillende 
interviews en 
prijkte op de voor-
pagina van ‘De 
Stad Amersfoort’ 
een paginagrote 
foto van een dienst 
in het nieuwe 
gebouw. 

In de maanden die daarop volgden 
werd hard gewerkt om het interieur 
een fris en eigentijds aanzien te geven. 
Zo moesten onder andere de oude 
kerkbanken het veld ruimen. Hiervoor 
werd zwaar geschut ingezet: een aantal 
gemeenteleden gewapend met moker-
hamers. Het orgel op het balkon werd 
niet gebruikt en moest daarom plaats 
maken voor meer zitplaatsen voor de 
steeds groter wordende gemeente. Voor 
het orgel werd een nieuwe bestemming 
gevonden in een kerk in Oost-Europa.

facts & figures
Van 220 naar 275 bezoekers per samenkomst  Van 205 naar 301 leden

de mooiste herinnering van marian vosman
samen met de kinderen slapen, stoeien, bidden in de tent bij king’s Camp!

1998
publiCiteit 1998 lijkt het jaar te zijn 

van de publiciteit; een kerkdienst die 

uitgezonden wordt op radio 5, een 

radio-interview en een tV-uitzending in 

de zendtijd voor de kerken. Daarnaast 

haalde rafaël amersfoort de plaatselijke 

kranten met de officiële opening van het 

nieuwe kerkgebouw.  RAfAëlCon-
feRentie een hoogtepunt in het jaar 

was voor veel leden van rafaël amers-

foort de rafaël nederland Conferentie. 

Waar de meeste rafaëlgemeenten een 

bescheiden delegatie sturen, was rafaël 

amersfoort met veel meer afgevaardig-

den van de partij. begin februari werd 

in de bron in Dalfsen de conferentie 

gehouden met als thema ‘dienstbaar-

heid’. Plenaire diensten en seminars 

onder leiding van zowel binnenlandse 

als buitenlandse sprekers wisselden el-

kaar af.  een deelnemer vertelt: “tijdens 

de rafaëlconferentie kwamen wij, als 

kerngroep van ongeveer dertig man, bij 

elkaar en dan deelden we wat er tijdens 

die conferentie was gebeurd. Dat was 

ontzettend kostbaar. richard sprak 

dan zijn dank uit, bemoedigde ons en 

vervolgens baden we met elkaar voor 

de leiding. Deze bijeenkomsten waren 

vaak richtingbepalend voor dat jaar.”

nieuwe oudSten Peter en Christel 

hebly worden op 22 maart aan het 

oudstenteam toegevoegd. Jeugd op 
opwekking Verschillende jaren trok 

14 | 1998

oP 1 Januari 1998 WerD De rehobothkerk, aan De DollarDstraat 127 – 129, eigenDom 
Van De raFaël gemeensChaP in amersFoort. al een Paar maanDen haD De gemeensChaP 
als huurDer Van het gebouW gebruik kunnen maken omDat het gebouW Van De sPeel-
tuinVereniging De ruim 200 bezoekers Van De samenkomsten niet meer kon herbergen. 
begin Januari Was De oFFiCiële oPening. een FeesteliJke gebeurtenis!

openingnieuwgebouw



marten en annelies busstra 
VerWaChtten einD DeCember 
hun tWeeDe kinDJe, maar 
biJ De geboorte VerlieP het 
anDers Dan ziJ gehooPt haD-
Den. 

Wouter haalde geen adem toen hij 
geboren werd en hij was helemaal 
grauw. Zijn Apgarscore was direct na 
de geboorte 1, even later 0. Terwijl 
de verloskundige bij Annelies bleef, 
zat Marten met zijn levenloze zoon 
aan de keukentafel te wachten op de 
ambulance. Toen vader en zoon in het 
ziekenhuis aankwamen, stond Richard 
hen al op te wachten. Samen hebben 

Richard en Marten voor het leven van 
Wouter gebeden:  “In de naam van 
Jezus, leef !”  Op dat moment begon hij 
zelf te ademen. De doktoren noemden 
het later een wonder. 

vooRSpRong
Wouter werd de daaropvolgende tijd 
intensief verzorgd in het ziekenhuis. 
“De artsen bereidden ons voor op de 
ernstige handicap die Wouter zou 
hebben en de grote kans dat hij zou 
komen te overlijden”, vertelt Annelies. 
“Overal baden er mensen voor ons, de 
hele gemeente in Amersfoort, mensen 
uit het hele land en zelfs in Amerika 
baden mensen met ons mee voor het 

leven en de gezondheid van onze zoon.” 
Het ging steeds wat beter met Wouter, 
al had hij het zwaar. Na verloop van tijd 
hoefden ze steeds minder vaak terug te 
komen voor controles. En toen hij twee 
jaar was, lag Wouter zelfs voor op zijn 
leeftijdsgenoten in groei en ontwikke-
ling. Een groot wonder! 

wonder!

de jeugd van rafaël amersfoort in het 

pinksterweekend naar biddinghuizen, 

om opwekking bij te wonen. gewapend 

met tenten en gitaren genoten zij van 

de conferentie en de gezelligheid in het 

tentenkamp.  k en P vertrokken in 

februari naar hun ‘home town’ voor de 

daaropvolgende jaren. in eerste 

instantie richtten zij zich vooral op hun 

taalstudie en legden ze contact met in 

hun omgeving. na 

verloop van tijd groeiden de contac-

ten verder uit en ontstond een hechte 

gemeenschap. keRStpAkketten 
en nuttige pReSentJeS met kerst 

werd er zoals altijd een kerstpakket-

tenactie georganiseerd. gemeenteleden 

konden namen opgeven van mensen die 

zo’n pakket goed konden gebruiken en 

die rafaël op deze manier een hart on-

der de riem kon steken. samen werden 

de pakketten gevuld met etenswaren en 

presentjes en vervolgens rondgebracht. 

het straatteam deelde dit jaar ook uit in 

de decembermaand: een groot aantal 

daklozen werd verrast met allerlei 

bruikbare presentjes. AlpHA CuRSuS 

De gemeente startte in 1998 ook met de 

alpha-cursus. De cursus biedt een aantal 

inleidingen die betrekking hebben op 

de uitgangspunten van het christelijk 

geloof. De avonden beginnen met een 

gezamenlijke maaltijd en zijn bedoeld 

voor iedereen die meer wil weten over 

het christelijk geloof. bbq geheel 

volgens de grote liefde van de amers-

foortse rafaëlieten voor lekker eten, 

werd het seizoen afgesloten met een 

gezellige barbecue. 

1998 | 15

openingnieuwgebouw



De geest Des heren heren is oP miJ, omDat De here miJ gezalFD heeFt: hiJ heeFt miJ gezonDen om een bliJDe booDsChaP 
te brengen aan ootmoeDigen, om te VerbinDen gebrokenen Van hart, om Voor geVangenen VriJlating uit te roePen en 
Voor gebonDenen oPening Der geVangenis; om uit te roePen een Jaar Van het Welbehagen Des heren. JesaJa 61:1-2

pAASAppèl 1999 op initiatief van 

de elf evangelische gemeenten die 

verenigd zijn in het evangelisch Contact 

amersfoort (eCa) werd een paasjubel 

georganiseerd. aan de voet van de onze 

lieve Vrouwentoren in amersfoort was 

een groot podium gebouwd, waar een 

gelegenheidsband, die samengesteld 

was uit leden van de muziekgroepen 

van de verschillende gemeenten, de 

menigte begeleidde bij het zingen van 

opwekkingsliederen.  in het najaar kreeg 

k de mogelijkheid om naar ze-koe (een 

nomadengebied) te gaan voor 

ontwikkelingshulp. in deze regio wonen, 

een bevolkingsgroep waar k en P een 

warm hart voor hebben en waar zij later 

dan ook zijn gaan wonen. zekoe wordt 

bevolkt door zo’n 2000 inwoners die op 

3800 meter hoogte wonen. De 

gemiddelde jaartem-peratuur is -2,8 oC! 

in deze tijd kreeg de visie van k en P 

concreet vorm. samen met een 

handjevol hebben zij grootse plannen 

en dromen zij ervan dat veel  de liefde 

leren kennen. in het begin werkten zij 

veel in ontwikkelingsprojecten, gaven zij 

onderwijs en bouwden ze aan relaties. 

in dit jaar werd ook hun tweede zoon 

David geboren. oRgAniSAtoRiSCHe 

veRAndeRingen in organisato-risch 

opzicht werd een opmerkelijke stap 

gezet die op een bijzondere wijze door 

god mogelijk werd gemaakt. De 

gemeente wordt geleid door het 

bestuur (dat verantwoordelijk is voor 

de praktische en organisatorische kant 

van het gemeenteleven) en de oudsten 

(die verantwoordelijkheid dragen voor 

de geestelijke handel en wandel van de 

gemeente). het oudstenteam bestond in 

1999 uit vier echtparen. een afvaardiging 

daarvan vormt het (dagelijks) bestuur. 

Door tijdgebrek kon het bestuur niet 

slagvaardig genoeg optreden. Door een 

gift werd het mogelijk dat Paul Wester-

laken en marten busstra  (die samen met 

richard klomp het bestuur vormen) per 

1 september een deeltijd dienstverband 

kregen aangeboden.  viCky floHR 
op 4 juni 1999 overleed Vicky Flohr. zij 

was van begin af aan een steunpilaar 

voor velen en een trouw voorbidster 

voor de gemeente. een mooi voorbeeld 

daarvan is dat op een kringavond één 

van de leden vertelde dat hij last had van 

zijn teen. maanden later informeerde 

Vicky daar nog eens naar. hij moest diep 

nadenken en antwoordde: “o, dat. Dat 

is allang over!” waarop Vicky zei: “had je 

dat niet eerder kunnen zeggen, ik heb er 

al die tijd voor gebeden!” haar afscheids-

dienst was heel bijzonder, temeer omdat 

acht mensen hun hart aan Jezus gaven. 

facts & figures
Van 275 naar 350 bezoekers  Van 301 naar 375 leden (26% van de gemeente is kind)  97 bekeerlingen  10 huiskringen

de mooiste herinnering van michaël en esther klaver
tijdens de opdraagdienst van onze dochter Fabiënne, heeft onze schoonzus ‘Ja’ tegen Jezus gezegd. super!

1999

16 | 1999

PaasaPPèl



2000
facts & figures

Van 350 naar 400 bezoekers per samenkomst  Van 375 naar 430 leden  68 bekeerlingen  11 huiskringen

de mooiste herinnering van Richard Jongeneel
De rafaëlconferentie en het verhaal van de bril van marten

ek-HuiSkRing? naast de serieuze 

zaken in het leven was er in de huis-

kringen ook plek voor een ander soort 

verbroedering: het europees kampioen-

schap Voetbal, dat jaar gehouden in 

nederland en belgië. k en p Vlak voor 

de kerstdagen kwam de familie  voor het 

eerst sinds hun vertrek , terug in 

nederland. ze bleven ongeveer drie 

maanden en ervoeren deze periode als 

een goede en rijke investering in de 

contacten bij het thuisfront en 

verbreedden op deze ma-nier het 

draagvlak voor de support voor hun 

werk aan de andere kant van de wereld. 

ondeRwiJS er werd in 2000 een 

nieuwe weg ingeslagen als het gaat om 

het aanbod van onderwijs binnen de 

gemeente. uitgangspunt hierbij was dat 

binnen een gemeente voortdurende 

groei moet plaatsvinden, zoals groei in 

aantal, karakter en effectieve gaven en 

bedieningen. het doel van het onderwijs 

is daarom ieder gemeentelid in de loop 

der jaren aan te moedigen en te bege-

leiden zich te ontwikkelen van bezoeker 

naar werker binnen de gemeente en 

gods koninkrijk.  HuweliJkSwoRk-

SHop Jan en irma slot startten in 

september een huwelijkscursus voor 

echtparen. De cursus, die gebaseerd 

is op het boek ‘een huwelijk vol liefde’ 

van ed Wheat, werd goed ontvangen en 

had zoveel aanmeldingen dat er twee 

groepen startten in plaats van één. het 

doel van de cursus is om gezamenlijk 

de bijbelse basis van het huwelijk te 

ontdekken en er achter te komen hoe 

echtparen beter een aanvulling op elkaar 

kunnen zijn, kunnen communiceren en 

elkaar tot steun kunnen zijn, zodat het 

huwelijk kan blijven groeien. de bRil 
vAn mARten op een middag tijdens 

een rafaëlconferentie liet marten zich 

niet zien. zijn vrouw annelies vertelde 

de groep dat marten op bed lag met flin-

ke hoofdpijn, omdat hij uit schaamte zijn 

nieuwe bril niet wilde dragen. natuurlijk 

reageerde iedereen heel begrijpend en 

bemoedigend: “Daar hoeft hij zich toch 

niet voor te schamen, laat hem toch 

komen...”. ’s avonds verscheen marten, 

maar zonder bril. iedereen praatte op 

hem in: “Waarom zou je met hoofdpijn 

rondlopen? ga je bril toch halen, je hoeft 

je niet te schamen.” en hoewel marten 

nog even tegensputterde, liet hij zich 

uiteindelijk toch ompraten en vertrok 

om zijn bril te halen. en daar verscheen 

hij, met een grote, zwart omrande bril 

met twee verdraaibare getekende ogen. 

De groep barstte in lachen uit en één 

van de aanwezigen moest zelfs zo hard 

lachen dat de pijn in haar nek schoot. De 

pijn was zo erg dat pijnstillers, warme 

sjaals, een massage door een fysiothera-

peut en gebed voor genezing noodzake-

lijk waren om haar weer op te lappen. 

2000 | 17hiJ nu, Die zaaD VersChaFt aan De zaaier en brooD tot sPiJze, zal u uW zaaisel VersChaFFen en VermeerDeren, en het geWas 
uWer gereChtigheiD Doen oPsChieten, terWiJl giJ in alles VerriJkt WorDt tot alle onbekromPenheiD. 2 Corinthiers 9:10-11

ek-huiskring



HeRbezinning in 2001 werd gecon-

stateerd dat de groei van de gemeente 

nagenoeg stagneerde.  er werd ervaren 

dat de huidige structuren niet meer 

passend waren bij de grootte en visie 

van de gemeente om verder te groeien. 

De gemeente borduurde nog steeds 

voort op het vijfjarenplan, dat sinds de 

oprichting werd gebruikt. een tijd van 

onderzoek en herbezinning startte. k 

en p vlogen, na een verlofperiode van 

drie maanden in nederland, eind maart 

weer uit. bij hun vertrek deed k nog een 

bewogen en indrukwekkend appèl op 

alle gemeenteleden om in te gaan op 

gods hart voor het verlorene.  vRou-

wen- en mAnnenweekend 

terwijl de tieners en de JoVo’s in 2001 

juist een gezamenlijk weekend hadden, 

splitste de achttienplus-groep zich een 

ander weekend juist op in een groep 

mannen en vrouwen. Deze foto is uiter-

aard van het vrouwenweekend. weRk 
ondeR AndeRStAligen Van 

februari tot en met oktober werd een 

bijbelstudie-taalcursus voor anderstali-

gen gehouden. op koninginnedag werd 

een kraam op de braderie gehuurd, waar 

een groot aantal bijbels in verschillende 

talen te koop werd aangeboden en het 

materiaal van de bijbelstudie-taalcursus 

ter inzage werd neergelegd. er werden 

gesprekken gevoerd en bijbels verkocht 

aan mensen van verschillende nationa-

liteiten, waaronder turkse, afghaanse, 

roemeense en Chinese.

facts & figures
Van 430 naar 445 leden  56 bekeerlingen  19 dopelingen

de mooiste herinnering van marike wierstra in 2001 waren we op zoek naar een nieuwe gemeente. We zaten 
toen op de introkring en ik twijfelde of ik lid wilde worden. ik zei tegen richard: “ik weet niet of dit de beste gemeente is.” Daarop  
antwoordde hij: “Waarschijnlijk niet, maar het gaat er om of het je thuis is.” geweldig mooi antwoord! en het is ook mijn thuis geworden.

2001

Toen ze telefonisch bij Jannie Klomp 
informeerden vertelde zij twee 
dingen die hen erg aanspraken: deze 
gemeenschap was ontstaan omdat God 
hen had geroepen een gemeente te 
stichten in Amersfoort. En de gemeente 
was ontstaan vanuit en onder dekking 
van Rafaël Schelluinen. Marten, 
opgegroeid in de gereformeerde traditie 
en in de loop der tijd geraakt door de 
Geest, was op zoek naar een gemeente 
waar de combinatie van Woord en 
Geest in balans was. En dat vond hij in 
Rafaël.  

Marten bekent overigens dat, toen hij 
jaren daarvoor voor het eerst naar een 
evangelische dienst ging, hij toch wel 
last had van wat vooroordelen. Zo was 
hij verbaasd dat er in die dienst uit de 
Bijbel gepreekt werd... Annelies voelde 
zich meteen thuis in de kleine Rafaël-
gemeenschap. En die twee keer koffie 
– zowel voor als na de dienst –, maakte
het alleen nog maar mooier.

VoortDurenD benieuWD
Aan de eerste jaren in Rafaël bewaren 
beiden hele mooie herinneringen. 
“Zo werden we uitgenodigd op de 
ontmoetingsavonden bij Jannie en 
Richard thuis. Deze avonden waren 
bedoeld voor aankomende leiders, 
waarin de principes van leiderschap, 
gemeenteopbouw en geloven werden 
overgebracht. Wij voelden ons 
bevoorrecht om meegenomen te worden 
in de studies en in de openhartige 
avonden, waar we vrij konden putten 
uit de ervaring en rijkdom van Richard 
en Jannie.”  De eerste jaren van de 
gemeente, de pioniersfase, beschrijven 
zij als een tijd van veel geloof en 
verwachting. Annelies: “We waren 
voortdurend benieuwd naar wat God 
nog meer zou gaan doen.” 

halF milJoen
In die eerste jaren zijn er veel 
bedieningen voorbij gekomen in huize 
Busstra: voorbede, kringleiderschap, 

toen marten en annelies Vanuit rotterDam naar amers-
Foort VerhuisDen, zoChten ziJ in De gele giDs naar een eVan-
gelisChe gemeente in amersFoort. hun oog Viel oP De raFaël 
gemeensChaP. “WiJ DaChten: ‘gemeensChaP? is Dat een Woon-
groeP oF zo?’.”

18 | 2001

vollediginbalans

niet Door kraCht, noCh geWelD, maar Door miJn geest! zegt De here Der heersCharen. zaCharia 4:6



kinderwerk/peuters, studies, 
penningmeesterschap en Marten 
begon met spreken in de samenkomst. 
Op 12 februari 1996 werden Marten 
en Annelies ingezegend als oudsten 
van Rafaël Amersfoort. Een enorm 
karwei was het koopproces van de 
Rehobothkerk. Marten had samen met 
Gijsbert den Hertog een belangrijke rol 
bij de aankoop van dit gebouw. “Omdat 
ik toen in Rozendaal werkte, ben ik 
vooral in de trein veel bezig geweest met 
het koopproces. Uiteindelijk hebben we 
het voor fl 500.000,- gekocht.” 

In 2001 was de gemeente hard toe aan 
een aanscherping en vernieuwing van 
de visie, een nieuwe richting. Richard 
en Marten kwamen op het spoor van 
Rick Warren. “We waren in die tijd 
sterk in aanbidding en relatie, maar 
andere doelen van de gemeente waren 
onderbelicht, zoals evangelisatie, 
bediening en discipelschap”, zegt 
Marten. “De visie van Warren is 
volledig in balans en vormt een nadere 
invulling van de oorspronkelijke visie.” 
In een conferentie in de Saddleback 
church, Los Angeles, werd de visie uit 
de doeken gedaan. De wonderlijke 
verhalen van voorgangers uit de hele 
wereld die enorm gegroeid waren 
sinds ze ‘doelgericht’ waren geworden, 
overtuigden hen van de effectiviteit. Het 
bracht alle puzzelstukjes op hun plaats 
en daarmee was de nieuwe visie voor 
Rafaël Amersfoort in zicht. 

belang Van kleine groePen
Wat verwachten Marten en Annelies 
van de toekomst? “Ik verwacht dat we 
een grote en sterke resource-gemeente 
gaan worden, waaruit andere gemeenten 
kunnen putten”, vertelt Marten. “En 
wanneer we groeien, moeten we het 
belang van de kleine groepen blijven 
onderstrepen. We moeten groot worden 
door klein te blijven.” Dat is volgens 
beiden ook typisch Rafaël Amersfoort, 
want het ontspannen klimaat, de 
gemeenschap en de relaties in de 
gemeente maken het bijzonder. “Gods 
aanwezigheid en zegen rusten echt op 
deze gemeente!”

HeRfoRmuleRing doelen in 2002 ging men doelbewust aan de slag met het 

herformuleren van de doelen van de gemeente. er werd opnieuw nagedacht over de 

waarden en prioriteiten binnen de gemeente. geïnspireerd door de ‘Purpose Driven 

Church’ (de doelgerichte gemeente) van rick Warren maakten richard en marten 

een studiereis naar amerika om organisatorische visie, kracht en geloof op te doen 

voor de volgende fase van groei. hierbij werd de saddleback Church (de gemeente 

van rick Warren) bezocht, een gemeente waar de uitwerking van ‘de doelgerichte 

gemeente’ zichtbaar is. Dit leidde er toe dat er binnen rafaël amersfoort een mis-

sionstatement werd opgesteld met daarin een verwoording van de vijf doelen (aan-

bidding, dienen, gemeenschap, discipelschap en evangelisatie):  “rafaël amersfoort 

wil god verheerlijken door mensen tot Jezus en zijn gemeente te leiden, hen te laten 

groeien naar het beeld van Christus, hen toe te rusten voor hun bediening in de 

gemeente en hen uit te zenden in de wereld om gods koninkrijk te verkondigen.”

De vijf doelen die Warren benoemt, zijn direct afgeleid uit het grote gebod en de 

grote opdracht die Jezus ons geeft. het gebod zegt: god liefhebben (aanbidding) en 

je naaste liefhebben als jezelf (bediening). De opdracht luidt: ga de wereld in en maak 

alle mensen tot mijn discipelen (evangelisatie), doop hen – dat wil zeggen maak hen 

onderdeel van de gemeente – (gemeenschap) en leer hen onderhouden alles wat ik u 

bevolen heb (discipelschap). richard voegt daar nog een doel aan toe. “Jezus spreekt 

voortdurend over de komst van het koninkrijk en daarom is het zesde doel: Priester-

schap, de verbindende schakel zijn tussen hemel en aarde door te werken aan de 

komst van het koninkrijk. met deze zes doelen komt de gemeente geheel volgens de 

bijbelse richtlijnen in balans.”  StoomCuRSuS RAfAël kennen
om de nieuwe doelen op een praktische manier vorm te geven, werd een cursus-

programma ontwikkeld. zo werd in dit jaar voor het eerst de 101-cursus gegeven. in 

vier lessen kunnen geïnteresseerden alles te weten komen over rafaël amersfoort 

om een goede afweging te maken of men lid wil worden van de gemeente. aan de 

ontwikkeling van de vervolgcursussen (Cursus 201 over groei in discipelschap, Cursus 

301 over persoonlijke gaven en talenten en Cursus 401 over de levensmissie) werd 

nog hard gewerkt.  king’S CAmp het thema van king’s Camp 2002 was ‘de discipe-

len en de manier waarop ze Jezus volgden’. er werd dit jaar extra gestimuleerd om 

vrienden en vriendinnen 

mee te nemen. Daarmee 

werd king’s Camp een 

plek waar uitgereikt 

wordt naar kinderen die 

Jezus nog niet ken-

nen.  teCHniSCHe 
vooRuitgAng met 

de aanschaf van de 

beamer werd defini-

tief afscheid genomen 

van de overheadpro-

jector met sheets. 

maar er werd nog 

meer technologische 

vooruitgang geboekt: 

Voor het eerst werden 

alle preken(series) opgenomen op CD, waardoor nabestellen een stuk gemakkelijker 

werd. oveRdRACHt vAn tAken in september 2001 legden, na jaren van trouwe 

dienst, Peter en Christel hebly hun taak als oudsten neer om zich te wijden aan hun 

gezin. als gevolg daarvan werd het dienstverband van Paul Westerlaken uitgebreid 

en werd hij benoemd tot assistent-voorganger. in zijn functie nam hij onder andere 

de aansturing van de kringen op zich. 

2002 | 19

2002
facts & figures Van 445 naar 460 leden de mooiste herinnering van gertrude Steenbeek De liefde en aan-

vaarding die ik heb ervaren rondom de komst van mijn lieve, mooie dochter bente. geen veroordeling, maar betrokkenheid en genade, 
van broers en zussen. hele praktische liefde, doordat ik werd geholpen tijdens de kraamtijd, met babyspullen, met gebed, met oppas, 

etcetera. en nu, nu bente wat groter is, ben ik blij dat ik de dienst kan meemaken en dat ik weet dat bente bij de peuters in goede 
handen is en dáár het goede nieuws van Jezus hoort van mijn geloofsgenoten. Wat een verbondenheid!

vollediginbalans

maak u gereeD, trek oVer De JorDaan hier, giJ en Dit gehele Volk, naar het lanD (Der beloFte), 
Dat ik hun, De raFaëlieten, geVen zal. elke Plaats Die uW Voetzool betreDen zal, geeF ik ulieDen... 

Wees sterk en moeDig... Want De here, uW goD is mét u, oVeral Waar giJ gaat! Jozua 1: 2 en 9



kindeRkeRk op 14 september ging 

een lang gekoesterde wens in vervul-

ling: de kinderen van rafaël amersfoort 

hebben een eigen kinderkerk! het uit-

gangspunt is om kinderen op hun eigen 

niveau diensten te laten meemaken 

waar ze zélf een actieve en opbouwende 

rol mogen vervullen. De eerste dienst 

werd afgesloten met een feestelijke 

ballonnenwedstrijd.  webSite en 
HuiSStiJl geheel in het thema van 

rafaël amersfoort ‘Waar hemel en aarde 

elkaar raken’ werd de nieuwe website 

gelanceerd. gelijktijdig werd ook het 

nieuw ontworpen briefpapier in gebruik 

genomen en de weekinfo in een nieuwe 

jasje gestoken. gRoeimodel in 2003 

werd het groeimodel van de gemeente 

verder uitgewerkt. De zes doelen, name-

lijk kennen, groeien, dienen, brengen, 

eren en verwachten van Jezus, worden 

rondom het kruis gegroepeerd. bij elke 

fase hoort een cursus die aangeboden 

wordt om zo te stimuleren dat iedere 

bezoeker zich kan ontwikkelen tot een 

brenger van gods genade. ook werd 

een gemeentemotto verwoord:  “een 

grote toewijding aan het grote gebod, 

het grote gebed en de grote opdracht, 

resulteren in een groot werk van god.’  

doCHteRgemeente in wou-
denbeRg evangeliegemeente ‘nieuw 

leven’ in Woudenberg is ontstaan vanuit 

een huiskring van rafaël amersfoort, die 

in het voorjaar van 2001 startte met drie 

echtparen die in Woudenberg woonden 

en lid waren van rafaël amersfoort. 

Vanuit de snelgroeiende groep werden, 

onder leiding van hans en rietje van der 

lee, vanaf mei 2002 de eerste voorbe-

reidingen getroffen om vervolgens in 

2003 met 45 mensen van start te gaan als 

nieuwe pioniersgemeente. aan het eind 

van het jaar was dit aantal al verdubbeld! 

gemeenteweekend eind mei, in 

de dagen rond hemelvaart, kampeerde 

de gemeente op het erkemederstrand 

in zeewolde. een weekend vol gezellig-

heid en activiteiten, zoals bidstonden, 

zwempartijen, barbecue, kampvuur, 

kinderochtendgymnastiek, een zeskamp 

voor jongeren, allerlei spelletjes, karaoke 

en een toernooi  ‘sterkste man en vrouw 

van de gemeente’.  ongeveer honderd 

mensen verbleven als vaste kampeer-

gast en zo’n 25 mensen kwamen voor 

een dag. pAStoRAAt  het pastoraat 

werd dit jaar anders opgezet. een 

aantal activiteiten werden gebundeld, 

er werd meer structuur in aangebracht 

en de verschillende soorten pastoraat 

werden benoemd. ook werd Cleansing 

stream ingevoegd als onderdeel van het 

pastoraat. Daarnaast werden de kring-

leiders geïnformeerd over de rol van 

pastoraat binnen de gemeente en werd 

er gekeken naar manieren om mensen 

door te verwijzen naar professionele 

hulpverleners. 

facts & figures
Van 460 naar 500 leden  85 verwelkomingspakketten uitgereikt  11 huiskringen

de mooiste herinnering van miriam
Dat ik Jeroen heb leren kennen door de bijeenkomsten van de rafaëlgemeente. 

2003

20 | 2003
in het hart Van een man ziJn Veel Plannen, maar Wat De heer besluit, Dat komt tot stanD 
maar het is het Doel Van De heer Dat zal zegeVieren. sPreuken 19:21 (kbs + niV)

gemeenteWeekenD



tHe pASSion of tHe CHRiSt in 

2004 draaide the Passion of the Christ, 

een film over de laatste twaalf uur van 

het leven van Jezus, in de bioscopen. 

gemeenteleden van rafäel konden, met 

een tweede kaartje voor de halve prijs, 

een niet-gelovige meenemen naar deze 

film. De gemeente bood nazorg voor 

mensen die de film hadden gezien.  de 
40 doelgeRiCHte dAgen op 11 

september 2004 startte een grootse 

campagne: de 40 Doelgerichte Dagen. 

iedereen werd aangeraden zijn of haar 

agenda vrij te maken, om zich volledig 

op de kernvraag te kunnen richten: 

‘Waarvoor ben ik in  ’s hemelsnaam 

op aarde?’. op verschillende niveaus 

werden de mensen gestimuleerd na te 

denken over het doel in hun leven. op 

een persoonlijk niveau werd aan de hand 

van een dagboek ‘Doelgericht leven’, 

geschreven door de amerikaan rick War-

ren, iedere week een van gods doelen 

voor het leven behandeld: aanbidding, 

gemeenschap, Discipelschap, bediening 

en evangelisatie. naast dit dagboek 

werden er vanuit de gemeente bijna 

honderd kleine groepen gevormd, die 

bij iemand thuis aan de hand van een 

videostudie en een werkboek konden 

doorpraten over het thema van die 

week. in de tussenliggende zondagen 

werd gepreekt over het thema (het doel) 

van de komende week. De zondagen 

kregen een bijzondere inhoud door de 

vele verschillende uitingen en activitei-

ten, waaronder dans, een bedieningen-

markt en een expositie van schilderijen 

en kunstwerken. De 40 doelgerichte 

dagen werden afgesloten met de zoge-

naamde ‘zinderende zondag’. SteRke 
gRoei vAn de gemeente in 2004 

groeide de gemeente van 500 naar 650 

mannen, vrouwen en kinderen. in dit 

jaar kwam bijna iedere dag één persoon 

tot geloof in Christus (in totaal 255 men-

sen!). Dat maakt de bijbeltekst van dit 

jaar zondermeer profetisch!  dubbele 
dienSten Vanaf september werden de 

dubbele diensten ingevoerd. eén dienst 

werd gehouden op het vertrouwde 

tijdstip van 10.00 uur, de avonddienst 

begon om 19.00 uur. De diensten hadden 

een identieke invulling. De avonddienst 

werd gemiddeld door zo’n honderd 

mensen bezocht.  

S in nedeRlAnd – de Jeep 

sinds eind 2003 was de familie  op verlof 

in nederland. in februari werd een 

dienst gehouden met veel aandacht 

voor het werk van k en P. op deze 

zondag werd er met een collecte zoveel 

geld bij elkaar gebracht dat de jeep die 

ze zo hard nodig hadden, onder meer 

om mensen in afgelegen gebieden te 

bezoeken, daar volledig van kon worden 

betaald! er was zelfs voldoende geld om 

een jaar brandstof van te betalen. na 

deze vruchtbare verlofperiode vertrok-

ken k en P weer. teenStReet
teenstreet is een internationaal 

congres waar christelijke tieners uit 

verschillende landen samen komen. elk 

jaar is er een tnt-race (teens need 

teens) waarin geld wordt inge-zameld 

voor een gebied waar tieners hulp 

nodig hebben. in 2004 vertrok weer een 

groep tieners met begeleiders naar 

Duitsland voor een fantastische week.

facts & figures
Van 500 naar 650 leden

de mooiste herinnering van Janneke
het gemeenteweekend en dat ik mocht dansen tijdens de 40 Doelgerichte Dagen. 

2004

2004 | 21Vergroot De ruimte in uW tent, De WanDen Van uW Woning moeten WiJD ziJn oPgezet. Wees er niet zuinig mee; Verleng 
uW sCheerliJnen, sla uW tentPinnen steVig Vast. Want naar reChts en naar links zult u ziCh uitbreiDen. JesaJa 54:2-3

40 DoelgeriChte DagengemeenteWeekenD



22 | 2005De goD Des hemels, hiJ zal het ons Doen gelukken, en WiJ, ziJn kneChten, 
zullen ons gereeDmaken en bouWen. nehemia 2: 20 

zomeRteAm nAAR  een 

zevenkoppig zomerteam van rafaël 

amersfoort bracht in augustus 2005 

een bezoek aan de familie . De 

voorbereidingen voor de reis werden in 

de loop van het jaar getroffen. zo 

volgden zij  taalles en organiseerden zij 

een bazaar om zo 

de reis te kunnen bekostigen. hun doel 

was om k en P een paar weken te 

ondersteunen en te bemoedigen in hun 

werk. peRSonele zAken halverwe-

ge 2005 had rafaël amersfoort, naast alle 

vrijwilligers, vijf mensen in dienst:

 richard klomp (eindverantwoordelijke 

voorganger, fulltime in dienst);  Paul 

Westerlaken (voorganger, 80% in dienst);

 marten busstra (assistent-voorganger, 

20% in dienst);  bart meijer (stafmede-

werker huisgroepen, 40% in dienst);  

Jacqueline schipper (stafmedewerker 

administratie en persoonlijk assistent 

van richard, 60% in dienst). Daarnaast 

werd zij begin januari ingezegend als 

verantwoordelijke voor het gebedswerk. 

121⁄2-JARig Jubileum halverwege 

2005 bestond de rafaël gemeenschap 

amersfoort 121⁄2  jaar. Dit werd op 

zondag 4 september gevierd met een ju-

bileumdienst, een gezamenlijke maaltijd, 

een groot kinderfeest en een speciaal 

jubileumboekje.

facts & figures op dit moment: 702 leden de mooiste herinnering van Siebren wierstra om een of 
andere reden wist ik dat we ons bij rafaël aan moesten sluiten. er was echter één probleem. in mijn beleving bestond rafaël uit 
wel heel rare mensen. met die kritische houding startte ik op de introkring. binnen een paar weken begon ik te zien dat rafaël 
bestaat uit heel mooie mensen. oké, een beetje vreemd, maar wel heel echt. Dat rafaël dát bij mij voor elkaar heeft gekregen, is 
heel bijzonder. maar ja, rafaël is ook eigenlijk heel bijzonder...
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Toen ik bijna veertien jaar geleden voor 
het eerst de roepstem van God verstond 
om naar Amersfoort te verhuizen en 
daar een nieuwe gemeente te stichten, 
werd mijn hart vervuld met blijdschap 
en bruisend geloof. Maar dat was niet 
de enige emotie. Ik was me ook diep 
bewust van mijn eigen ontoereikend-
heid. Hoe zou God iemand als Richard 
Klomp nu kunnen gebruiken om een 
verschil te maken op de geestelijke kaart 
van een stad met zo’n rijk kerkelijk 
verleden?

De vraag die God mij toen stelde was 
deze: “Hoe groot is jouw geloof?” Mijn 
antwoord lag in de lijn van Markus 9:24: 
“Heer ik geloof... maar kom alstublieft 
mijn ongeloof te hulp.” Onmiddellijk 
daarna bepaalde God me bij de beroem-
de passage over het mosterdzaadje: ‘Ik 
verzeker jullie: als jullie geloof hebben 
als een mosterdzaadje, dan zullen jullie 
tegen die berg zeggen: ‘Verplaats je van 
hier naar daar!’ en dan zal hij zich ver-
plaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk 
zijn.’ ’ (Mat. 17:20)
Vanaf dat moment was ik me diep 
bewust van het feit dat niet de grootte 
van mijn geloof bepalend was, maar de 
grootte van mijn God die alle dingen 
mogelijk zou maken.

gezonDe gemeente
Het begon dus met één mosterdzaadje.
Nadat ik de indrukken, die ik van 
God had ontvangen, met Jannie en de 
kinderen had gedeeld, was het aantal 
zaadjes vervijfvoudigd. En toen Rafaël 
Amersfoort op 13 december 1992 het 
levenslicht zag, was er een groepje van 
maar liefst dertien mannen, vrouwen en 
kinderen die ieder hun eigen geloofs-
zaadje inbrachten in dit nieuwe werk 
van God.

We zijn inmiddels 121/2 jaar verder. 
Door Gods genade zijn vele bergen 
verplaatst en hebben we met verbazing 
mogen zien hoe God hier in Amersfoort 
-tegen alle landelijke ontwikkelingen
in- een gezonde, groeiende, gemeente
heeft gebouwd waar levens veranderen
en Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. 
Het aantal geloofszaadjes is inmiddels
tot boven de zevenhonderd mannen, 
vrouwen en kinderen gegroeid. Tegen
alle deze mensen zegt God vandaag: “Ik

verzeker jullie: als jullie geloof hebben 
als een mosterdzaadje, dan zullen jullie 
tegen die berg zeggen: ‘Verplaats je van 
hier naar daar!’ en dan zal hij zich ver-
plaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk 
zijn.’”

Verbaas u!
De toekomst ligt voor ons open. Gods 
toekomst! Elk van die zaadjes zal 
worden ingezet voor de volgende fase 
van Gods plan.  Toen ik bad voor de vol-
gende 121/2  jaar van Rafaël Amersfoort, 
bepaalde God me bij een tekstgedeelte 
uit Habakuk 1:5 (HB). Deze woorden 
zijn bedoeld voor de 702 geloofshel-
den die thans deel uitmaken van onze 
gemeente en ieder die zich daar in de 
komende jaren bij aansluit.

De HERE antwoordt: “Kijk eens naar 
de volken en verbaas u! Want Ik ga  
tijdens uw leven iets doen wat u niet zou 
geloven als het werd verteld.”
God daagt ons allen uit om onze ogen 
en oren wijd open te zetten, zodat we 
kunnen meewerken aan hetgeen Hij 
doet. Hij belooft ons dat onze levens 
zinvol mogen worden ingezet in ver-
bazingwekkende ontwikkelingen in en 
door onze gemeente.

Onze geweldige God heeft het allemaal 
gedaan in de eerste 121/2 jaar. Hij doet 
het op dit moment... en Hij zal het 
voltooien tot het einde toe. Hem zij alle 
eer! 

Richard Klomp

SlotwooRdSteRk veRHAAl uit de oude 
dooS als student aan de school voor 

gemeentestichting werd richard uitver-

koren om een conferentie in amerika bij 

te wonen. een grote eer, omdat alleen 

de ‘big shots’, de voorgangers van heel 

grote gemeentes hiervoor uitgeno-

digd worden. na een aantal inspan-

nende conferentiedagen werd richard 

gevraagd voor een partijtje vissen. toen 

een van de voorgangers beet had, liep 

hij over het water naar het eind van zijn 

hengel, haalde de vis er af en liep weer 

terug. even later gebeurde hetzelfde 

nog een keer: een dobber die onder 

water schoot, een voorganger die zijn 

hengel in de grond stak, over het water 

liep en de vis van de haak afhaalde. 

stomverbaasd vroeg richard aan een 

voorganger: “Doen ze dat allemaal hier?” 

het antwoord was bevestigend: “Dat 

is hier heel gewoon.” even later zag 

richard zijn eigen dobber onder gaan en 

dacht: ‘Wat zij kunnen, dat moet ik ook 

kunnen’ en hij sprong op... ín het water! 

De voorgangers zeiden tegen elkaar: 

“Je moet toegeven, die hollander heeft 

geloof genoeg, maar hij weet niet waar 

de paaltjes staan”. 

Foto uit De ouDe Doos: riCharD 

in De beginJaren Van raFaël
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