
RAFAËL AMERSFOORT  JAARVERSLAG 2021 & JAARPLAN 2022 

Jaarverslag 2021   

Als Rafael Amersfoort hadden we in 2021 een bijzondere start. We bevonden ons nog midden in de 
Corona-situatie wat allerlei beperkingen oplegde aan het gemeente-zijn. Lange tijd konden de 
zondagse samenkomsten alleen via livestream worden uitgezonden. Daarnaast kwamen onze 
seniorvoorgangers in januari terecht in een burn-out waardoor zij hun taken, tijdelijk, moesten 
overdragen. Al met al een zeer uitdagend begin van het nieuwe jaar! Gelukkig laat God nooit los wat 
Zijn hand begon en Hij heeft ons als gemeente voortdurend geleid en voorzien in alles wat nodig was. 
Dit vervult ons hart met grote dankbaarheid!  

 

Gemeentebrede ontwikkelingen  

In het najaar van 2020 ontstond de profetisch geïnspireerde visie om binnen de wijken meer 
onderlinge verbinding te laten ontstaan. Rafaël Amersfoort wil niet alleen een centraal georiënteerde 
gemeente zijn maar ook een decentrale en wijkgerichte gemeente waar mensen met elkaar 
verbinden als onderdeel van een familie die een kracht is in de wereld.   

  

Het beeld van de kaart van Amersfoort in de vorm van een duif, heeft zich op ons netvlies vastgezet. 
We hebben in de eerste helft van 2021 het decentrale deel van de gemeente sterker zien worden, 
zonder de voordelen van een sterk en kloppend hart, de centrale aanbidding en bedieningen, te 
verliezen. We zijn dankbaar voor het initiatief om alle gemeenteleden te benaderen en onder te 
brengen in wijkgerichte app-groepen. In veel wijken hebben broers en zussen verbinding met elkaar 
gezocht en zijn wijkgericht bijeengekomen tijdens de Corona periode, onder meer in de foyer van ons 
kerkgebouw, om elkaar tot steun te zijn, samen te bidden en uit te reiken. Op deze en andere 



manieren (Connectgroepen, bedieningen) is het lichaam elkaar tot een hand en een voet geweest in 
een bijzondere tijd waarin mensen elkaar harder nodig hadden dan ooit.   

 

Zondagse samenkomsten en prekenseries  

De zondagse diensten konden in het eerste halfjaar beperkt worden bezocht wegens de Corona-
beperkingen. Registratie was verplicht net als het dragen van mondkapjes en het houden van de 
1,5m afstand. Vanaf januari resp. juni waren 30 resp. 60 bezoekers per samenkomst toegestaan (excl. 
Personeel) en hebben we als gemeente zwaar geleund op de livestream-uitzendingen via Youtube en 
Facebook. We zijn super dankbaar voor het technische team dat deze uitzendingen mogelijk heeft 
gemaakt!  

Vanaf begin februari hebben we het thema ‘Bouwen aan gezonde relaties’ behandeld in een 10-
delige prekenserie aan de hand van het boekje ‘Laat je liefde werken’ van Danny Silk. Het doel 
hiervan was om gezondheid te laten stromen in al onze relaties: huwelijken, gezinnen en 
vriendschappen. Hierin werd het belang van verbinding, communicatie en het stellen van grenzen 
besproken. Op deze serie hebben we heel veel positieve reacties gehad en daar zijn we enorm 
dankbaar voor. Andere series in 2021 waren: ‘de Heilige Geest’ en ‘Terug naar het hart’ aan de hand 
van een profetisch woord dat inzoomde op het belang van een zuiver hart voor God. Vanaf 
september stond het gemeenteleven in het teken van het thema “sta op en schitter”. Hoewel we 
langzamerhand wat konden uitbreiden in het aantal toegestane bezoekers, was het gemeenteleven 
nog altijd gehinderd door de maatregelen die samenhingen met de pandemie. 

Helaas moesten we de oorspronkelijke plannen voor een groots kerstavondfeest ook aanpassen. Met 
grote creativiteit werd uitgeweken naar een geweldige cadeautjesstraat waar, in aansluiting op het 
thema van de kerstavonddienst, voor elke leeftijd en interesse prachtige cadeaus werden uitgereikt. 
De rij auto’s hield aan tot in de late uurtjes.  

 

Kinderen en jeugd  

KeVoKi wordt vormgegeven door een team van kinderwerkers. Onze jeugdvoorgangers 
geven leiding aan alle 3 de onderstaande teams als voorgangers 0-25.  

Regenboog (0-4 jarigen)  

Regenboog is de naam voor alle groepen baby’s, dreumesen en peuters gezamenlijk. 
Onder aanvoering van het kernteam geven zij vorm aan kerk voor de allerkleinsten. Met alle 
wisselingen is er steeds gekeken naar wat het meest veilig was voor de kinderen. Zo is er 
afgelopen tijd elke maand opnieuw overwogen of Regenboog haar deuren kon openen. 
Afwisselend werden er volledige programma’s aangeboden die onder druk van de 
maatregelen ook weer stopten op een aantal momenten in de lockdown. 

 

Kerk voor Kinderen (4-12 jarigen)  

Parallel aan de dienst werd door de Kerk voor Kinderen verschillende prachtige online 
series gestreamd onder de noemer “KeVoKi-TV” met o.a. De series: ‘Feest van het Licht’, 
‘Samen Amen!’ en ‘From the Inside out’ over de Heilige Geest. Ook werd aandacht besteed 



aan het thema ‘geloven thuis’ over geloofsopvoeding middels de website 
www.KevokiTV.nl. In de maand november ‘21 heeft een van onze jeugdvoorgangers het 
‘stokje’ coördinator Kerk voor Kinderen overgedragen aan een nieuwe leider; zij geeft vanaf 
heden leiding aan deze tak. Na vele wisselingen en aanpassingen door de impact van corona 
zal KeVoKi vanaf maart 2022 weer starten in een normaliter ‘themablok’ met een 8 weken 
rooster. Nieuw is dat de kinderen van 4 tot 12 jaar om 10:00 starten in de gezamenlijke 
dienst zodat zij het eerste half uur deel kunnen nemen aan samen aanbidden. Rond 10:30 
komt er een poster op de beamer die aangeeft dat de kinderen naar hun eigen dienst mogen 
gaan.  

 

Impact (12-25 jarigen)  

Impact kon tijdelijk niet live doorgaan en kwam elke zondag online samen. Zodra het weer 
mogelijk werd is het live samenkomen weer gestart om de schadelijke gevolgen van ‘alleen 
zijn’ voor de jeugd zo klein mogelijk te houden. De zeer populaire Alpha Youth cursus 
(gestart in okt 2020) kwam in de eerste maanden van 2021 tot een afronding en werd 
daarna, met een deel van dezelfde jeugd leiders, in gewijzigde vorm voortgezet. Impact 
wordt nu onderverdeeld in Impact Alive: elke eerste zondag van de maand een uitdagende 
jeugddienst waar je vrienden mee naar toe kunt nemen. En Impact Connect: kleine groepen 
op leeftijd bij je eigen jeugdleiders thuis. Elke 8 weken staat in het teken van een nieuw 
thema.  

Connectgroepen  

Voor de Connectgroepen was het enorm zoeken in de Coronatijd, zeker toen het niet langer mogelijk 
bleek om als groep in de huiskamer bij elkaar te komen. Online meetings bleken een magere 
vervanging te zijn voor de echte ontmoetingen thuis. Een aantal groepen hebben gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om in het gebouw samen te komen.  

Gemeente-avonden  

In april en juni hebben we mogen genieten van een gemeente-avond in keukentafelsetting. Deze 
informatieve avonden werden ge-live-streamd zodat iedereen hierbij kon aanhaken.  In april werden 
onder meer de voorlopige jaarcijfers gepresenteerd. De definitieve jaarcijfers zijn als volgt:   

• In 2020 leden we een verlies van 47.200 Euro.   

• De onbestemde baten bedroegen 483.458 Euro.   
• De bestemde baten (zending) bedroegen 193.538 Euro.   
• De totale lasten bedroegen 724.096 Euro waarvan 210.084 toeviel aan de 
zending.   

• De cashflow in 2021 bedroeg 336.742 Euro (=saldo liquide middelen) en bleef vrijwel 

ongewijzigd ten opzichte van 2020.  

• Rekening houdend met het coronajaar (minder inkomsten en extra uitgaven) en het 



wegvallen van inkomsten uit de offerandes en verhuur zijn deze cijfers niet ongunstig 
 te noemen. Het banksaldo is bedoeld als continuïteitsreserve en om onverwachte 
 uitgaven voor gebouwonderhoud op te vangen.    

Tijdens de avond in juni mochten we onze seniorvoorgangers onder hartelijk applaus terug 
verwelkomen na het herstel van hun time-out. Op dezelfde avond werd het afscheid van het 
“Geestelijk Leiderschap Team” toegelicht. Alle leden van het team werden onder grote dank vrijgezet 
van hun geestelijke verantwoordelijkheden. De GLT-leden die bedieningen aanstuurden bleven dit 
gewoon doen. Daarnaast is de intentie uitgesproken om meer aandacht te geven aan de verbinding 
tussen de verschillende bedieningen en groepen in de gemeente, om elkaar te versterken.   

 
Streams of Life avonden  

Met ondersteuning van de aanbiddingsgroep hebben we voor de zomer als proef een tweetal 
‘Streams-of-life’-avonden gehouden met het accent op aanbidding en profetische deelname. Tijdens 
deze ‘open aanbiddingsavonden’ ontsnappen we aan de tijdsbeperkingen van de zondagse diensten 
en kunnen we de ruimte nemen om God te ontmoeten en Hem Zijn werk te laten doen in ons 
midden. Tijdens de avonden was er een duidelijk toenemende werking van de Heilige Geest 
merkbaar, onder meer in profetische woorden en indrukken. Dit smaakte zeker naar meer en deze 
avonden zijn doorgezet in het tweede halfjaar.  

 

Pastoraal  

Tijdens de Corona-pandemie zijn er regelmatig gebedsmomenten geweest om op de bres te staan 
voor de Corona-slachtoffers. Sommige gemeenteleden werden buitengewoon zwaar getroffen door 
deze nare ziekte. Ook is er een speciaal Corona overleg geweest met de zorgbedieningen waar 
afspraken zijn gemaakt over de zorg voor de meest kwetsbare gemeenteleden.  

• In het afgelopen jaar hebben zich 9 nieuwe gemeenteleden laten invoegen. Opmerkelijk. 
Zeker gezien het feit dat een aantal gasten via de digitale diensten binnenkwamen. 

• Er werden 10 kindjes geboren en 5 kinderen werden opgedragen 
• Gedoopt, zijn 12 mensen 
• Het aantal bekeringen was 103 
• Er werd 1 huwelijk gesloten 
• En er werden, om diverse redenen, 48 mensen als lid uitgeschreven 
• Aantal bezoekers en leden stond op 31 december op 934 personen. Daarvan waren 770 

mensen officieel lid.  
 

Bedieningen  

• Waar mogelijk en toegestaan werd er wel gediend. Dit was onder meer het geval bij 
de Aanbiddingsgroep en de Techniek en de Voorraadschuur. Veel bedieningen moesten 
echter noodgedwongen (tijdelijk) stoppen vanwege Corona.   
• We kijken met grote dankbaarheid terug op een jaar vol improvisatie waarin we 
deels fysiek, deels uitsluitend via livestream konden samenkomen om te aanbidden en 
elkaar te bemoedigen. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de niet aflatende 
inzet van de aanbiddingsgroep die het hele jaar is doorgegaan. 
• Het ministryteam was alle zondagen telefonisch (en voor een klein deel ook fysiek) 
paraat.   



• De Groeiacademie schakelde al in 2020 over op online lessen. In 2021 werden de 
laatste lessen van de cursussen ‘Aansluiten bij de hemel’ en ‘Groeien in waarheid’ 
opgenomen en gepubliceerd op het gratis toegankelijke Manna-platform. Daarmee zijn 
nu 2x20 lessen beschikbaar voor iedereen die wil geestelijk groeien. Deze cursussen (met 
korte lessen van 20 minuten) worden inmiddels gebruikt door diverse Connectgroepen 
en in de bediening voor Farsisprekenden. Ook meedoen? Aanmelden kan via 
manna.rafaelamersfoort.nl.  
• Zie voor de Kerk voor Kinderen en Impact het kopje ‘Gemeentebrede 
ontwikkelingen’.  

 

Kaderavonden  

Vanwege alle ontwikkelingen in dit jaar is ervoor gekozen om de communicatie tussen 
gemeenteleiding en de dragende kernleden van de gemeente in het eerste halfjaar te intensiveren. 
In het eerste halfjaar hebben we daarom 4 kaderavonden gehouden (20 jan, 17 feb, 18 mrt en 8 jun). 
Voor degenen die niet weten wat het kader is: het kader is de groep dragende gemeenteleden die de 
kern vormt van Rafael Amersfoort. Deze groep wordt in de regel als eerste op de hoogte gesteld van 
de ontwikkelingen in de gemeente.   

 

Stafontwikkelingen  

1. Een nieuwe vrijwilliger heeft als kersvers staflid de handschoen opgepakt om de 
staforganisatie verder op te bouwen. Hij is gestart met gesprekken met vrijwilligers en 
heeft een coördinerend stafoverleg in het leven geroepen. Mede dankzij de support van 
vele vrijwilligers en het secretariaat is er veel werk verzet.  

2. Door adviesbureau Gabriel is in april/mei een audit gedaan op de administratieve 
processen. Hieruit kwamen enkele belangrijke adviezen voort. Deze adviezen zijn met 
prioriteit opgepakt. Dit betrof onder meer het advies om een (wettelijk verplichte) risico-
inventarisatie uit te voeren.   

3. Regelgeving: als gemeente moeten we voldoen aan diverse wettelijke kaders (o.a. 
privacy, veiligheid, ANBI). Vanwege de toenemende complexiteit is hulp gevraagd aan 
Rafael Nederland om ons hierin te ondersteunen. Deze hulp wordt geboden in de 
persoon van de uitvoerend penningmeester van Rafael Nederland. Hij is gespecialiseerd 
in deze materie en we zijn hem zeer erkentelijk voor zijn belangeloze ondersteuning.   

4. Gebouwbeheer: wegens regelmatige lekkages is het gehele dak in mei/juni voorzien 
van nieuwe dakbedekking. Dit was een zeer ingrijpende onderhoudsklus die veel geld 
heeft gekost (ca 150k Euro). Gelukkig konden deze kosten grotendeels betaald worden 
uit de financiële reserve. In het najaar is een oproep gedaan om een extra geloofsoffer te 
geven om de kosten van het nieuwe dak te dragen. We zijn erg dankbaar dat een aantal 
gulle gevers onmiddellijk reageerden door extra giften voor dit specifieke doel over te 
maken. We zijn het kleine projectteam dankbaar voor het vele werk dat zij hebben 
gestoken in aanbesteding, voorbereiding en begeleiding van de vervanging.  

5. Mediateam: In maart ’21 is de nieuwe huisstijl gepresenteerd. De nieuwe stijl werd in 
2020 ontwikkeld in opdracht van Rafael Amersfoort. De nieuwe huisstijl is enthousiast 



ontvangen en is in de maanden daarna uitgerold binnen de gemeente (o.a. 
presentatieformats, gevelbekleding).    

6. Verhuur: vanwege de afwezigheid van onze gebouwenbeheerder is besloten om de 
verhuur in het najaar tijdelijk op een lager pitje te zetten, om overbelasting van de staf te 
voorkomen. Dankzij goed overleg met Rafael Nederland kon toch besloten worden om 
de landelijke Rafael Conferentie te ‘hosten’ bij Rafael Amersfoort op 28-30 oktober.   

7. Rafael Amersfoort heeft haar gebouw ‘om niet’ beschikbaar gesteld aan Royal 
Mission voor enkele bijeenkomsten (oa. wonderlijke zondagen). Hiermee willen we het 
werk dat God doet in Nederland zegenen.  

 
We zien met grote dankbaarheid terug op een mooi jaar, dat gekenmerkt werd door allerlei 
uitdagingen, maar uit alle uitdagingen heeft de Heer ons gered en gemaakt dat we vol hoop kunnen 
uitzien naar een volgend jaar. 

Rafaël Amersfoort is op 13 december 2021 haar dertigste levensjaar ingegaan. Een heugelijk feit. 
Jezus heeft beloofd “Ik bouw Mijn gemeente”. En dat is een betrouwbaar woord gebleken. Dank U 
Jezus voor een geweldig verleden, een prachtig heden en een hoopvolle toekomst. 

 

Jaarplannen Rafaël Amersfoort in 2022 

Dit nieuwe gemeentejaar staat deels in het teken van “transitie”. 

Op 13 december 1992 zag Rafaël Amersfoort het levenslicht in het gebouwtje van de vogelvereniging 

“de Vocalist” in het Amersfoortse Soesterkwartier. 

Inmiddels is de gemeente, onder het leiderschap van onze stichters Richard en Jannie Klomp, 

uitgegroeid tot een gezonde en volwassen kerkgemeenschap. En in de periode die voor ons ligt 

zullen zij, na dertig jaar eindverantwoordelijk te zijn geweest, een stap achteruit zetten. 

Het proces van de transitie wordt begeleid door Martin en Marjan v.d. Plas (Rafaël Nederland). De 

gemeente is daarmee veilig en klaar voor de toekomst. 

De unieke focus van onze gemeente ligt sinds haar oprichting in 1992 in het woordje “balans”. 

De balans tussen “Woord” en “Geest”. De balans tussen zorg voor de mensen “binnen” de 

gemeentemuren… en de mensen “buiten” onze muren (in het Eemland en tot ver buiten onze 

landsgrenzen). Maar ook de balans tussen vernieuwende “digitalisering” en de keuze om een 

“keukentafelgemeente” te zijn. Alles vraagt om zorgvuldige balansbewaking en gelijke focus. 

De plannen van een gemeente horen visionair te zijn en niet reactionair.  

En daar ligt nu juist de uitdaging. De snelheid waarmee de omstandigheden in de afgelopen twee 

jaren veranderden, dwongen ons tot reactionaire keuzes die het “maximaal haalbare” 

vertegenwoordigden. 

En daarmee is veel kostbaars verloren gegaan. Kostbare zaken die we in dit nieuwe jaar willen 

heroveren. 



In de Bijbel wordt gesproken over de zonen van Issachar, die hun tijden verstonden en wisten wat er 

moest worden gedaan. En dergelijke openbaring is ook vandaag enorm belangrijk. Je tijd verstaan en 

vervolgens weten hoe te handelen op dat inzicht. Dat kan alleen vanuit de openbaring die Gods 

Geest ons geeft. 

Er zijn voor dit moment 3 speerpunten die we herkennen voor een herstart aan het einde van de 

pandemie… 

1. Herleven 
2. Herinrichten 
3. Herbouwen 

 

Herleven gaat over de organische kant van de gemeente.  

Het Lichaam van Christus is een organisme dat leeft en beweegt onder de aansturing van het Hoofd, 

Jezus Christus. 

De thema’s voor de komende tijd laten zich vatten in steekwoorden als: 

Gezondheid 

Discipelschap  

Relaties  

Gemeenschap  

Passie en Geloof 

Voor elk van deze thema’s is fysiek samenkomen (in welke groepsgrootte dan ook) essentieel. We 

zullen blijven zoeken naar veilige vormen om dit te faciliteren. 

 

Herinrichten gaat over de bestuurlijke kant van de gemeente.  

Structuur binnen een gezonde Cultuur. Toewijding, Geloof, Wijsheid. De juiste mensen op de juiste 

plaatsen die de juiste dingen doen om de juiste redenen. In de afgelopen periode is ook de 

bestuurlijke rijkdom onder druk komen te staan en zagen we getalenteerde mensen een stapje terug 

doen. We willen ons hard maken om de roeping en de bestemming van goede bestuurders weer 

tevoorschijn te brengen voor het heil van de gemeente en de volvoering van haar missie. 

 

Herbouwen gaat over het huis dat ons visionair voor ogen staat. De droom van een gemeente zoals 

God ons toont in Zijn visioen. 

Dit vraagt om Openbaring, Radicaliteit, Gehoorzaamheid en Geloofs-avonturisme. Uitstappen op het 

water. 

We willen mannen en vrouwen die al lang meewandelen met deze gemeente vragen om vaderschap 

en moederschap uit te oefenen, zodat nieuwe leden bij de hand kunnen worden genomen om hun 

plek in te nemen voor hun eigen generatie en Gods doeken met die generatie. Dat vraagt moed om 

over drempels heen te stappen en over kloven heen te willen springen. Eenheid is niet gelijk aan 

eenvormigheid. 



We herbouwen in dezelfde diversiteit waarmee we dertig jaar geleden zijn begonnen. De visie kan 

krachtig worden uitgevoerd in veelkleurigheid. Het devies is nog altijd; Eenheid in hoofdzaken, 

vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. 

Het mooie is dat we opnieuw een nieuwe loot aan de stam van onze gemeente mogen verwelkomen 
in de officiële start van de Farsi sprekende gemeente “Aramesh dar Massih” (Vrede in Christus) 
en inzegenzondag, op 6 maart j.l., zijn de voorgangers van die groep ingezegend. 
 
In elk van de 3 speerpunten staat ook de transitie naar de toekomst ons helder voor ogen. We zijn er 
zeker van dat Jezus, de Heer van deze gemeente, ons de juiste leiders geeft voor de komende 30 
jaren.  
 
Ons gebed is en blijft: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. 

Heer, leid ons -op elk terrein door Uw openbaring, wijsheid en moed- om in 2022 stappen te zetten 

die de komst van Uw Koninkrijk bespoedigen en het Eemland vervullen met hoop, redding en geloof. 

U laat het werk van Uw handen NOOIT varen. 

 

H - Financiële jaarverslag vorig jaar 8) 

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag. 

Toelichting 1) 

In 2021 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een negatief saldo van € 9.565. Dit bedrag zal 

worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

       

 Staat van baten en lasten      

       

  Begroting  Jaarrekening  Jaarrekening  

 Baten 2022  2021  2020 

       

 Opbrengsten uit bezittingen  €    30.000    €    21.669    €    15.303  

       

 Bijdragen kerkleden  €  509.680    €  652.235    €  676.996  

       

 Subsidies en overige bijdragen van derden         

       

 Totaal baten  €  539.680    €  673.904    €  692.299  

       

 Lasten      

       

 Bestedingen pastorale beroepskrachten      

       

 Bestedingen kerkdiensten, catechese  €    30.200    €    31.430    €    91.069  

 en overig pastoraal werk      

       

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    41.500    €  221.097    €  210.084  



       

 Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  €  174.915    €  152.884    €  157.498  

       

 Lasten overige eigendommen en inventarissen      

       

 Salarissen (kosten, organisten e.d.)  €  264.558    €  250.603    €  256.735  

       

 Lasten beheer en administratie, bankkosten      

 en rente  €    22.565    €    27.455    €    24.013  

       

 Totaal lasten  €  533.738    €  683.469    €  739.399  

       

          

 Resultaat   €      5.942    €     -9.565    €  -47.100  

       
 


