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Inleiding
In dit document tref je de missie & visie aan die wij hebben ontvangen door de leiding van
de Heilige Geest. In overleg is deze missie & visie bevestigd en geaccordeerd door onze regio
opziener en bestuur. Samen met Jezus Christus aan het roer gaan wij op weg.
De afgelopen 12 maanden waren enerverend, een uitdaging, maar wij dienen een goede en
getrouwe God. Na vele goede gesprekken en heel veel gebed, ervaar ik een shalom-vrede
die alleen de Heer kan geven. Zoals jullie weten zijn er vele lieve broers en zussen vanuit
Rafaël Nederland betrokken bij onze gemeente en zijn wij begonnen met bouwen aan een
nieuwe basis. Gedurende deze pionierende fase zijn wij op zoek naar een bredere basis
vanuit de gemeente zelf. Het is een wederzijds proces (van zowel gemeenteleden als
leiding). Een proces van inventarisatie, ontwikkeling van relaties en gaat gepaard met de
bovennatuurlijke bevestiging van de Vader. Uiteraard zullen Robyn en ikzelf de gemeente op
de hoogte houden van de vorderingen tijdens toekomstige gemeenteavonden.
Wat ben ik dankbaar om God de Vader te mogen dienen en jullie te mogen kennen als een
liefdevolle, aanbiddende en missionaire gemeente. Laat onze ogen gericht blijven op Jezus
en met alles wat in ons is van Hem houden. Laat Jezus ons sterken, in geest en geloof. Dan
zullen wij in groeiende mate op Hem gaan lijken en als zout en licht fungeren in deze
gebroken wereld.
Namens het bestuur,

Ferry Timal Tjd!
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Beleidsplan 2017
Onze missie als gemeente, is het

gereedmaken van de bruid van Christus;
binnenhalen van Zijn oogst;
tot stand brengen van Zijn Koninkrijk;
op Aarde zoals in de Hemel.
De onderliggende gedachte van het gemeente-zijn is nog altijd het Christus kennen, jezelf in
Christus bevinden in alle opzichten en Zijn Goede Nieuws bekendmaken! Met die gedachte
hebben wij de volgende visie mogen ontvangen:

Onze visie als gemeente, om met

Liefde en Kracht-gevulde Christenen,
gezonde Hechte familiebanden te vormen,
en een Dynamische gemeenschap te creëren
die Invloed heeft op de natiën voor Jezus Christus!
Plannen & Doelen
Ons plan, is om door te gaan met onze missie als gemeente en in onze identiteit en
autoriteit te gaan staan als bruid van Christus. Gedurende onze pioniersfase focussen wij op
zowel de gemeente - haar gezondheid en onderlinge relaties - als de roeping van de
gemeente gegeven door Jezus Christus. Hoe ziet dit er uit en gaat dit in zijn werking? We
geloven in het koninklijke principe gevonden in Jesaja 58:10-12, “Geef de hongerigen te
eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen
en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. En de Here zal u
onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan
zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. Uw
zonen/dochters zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen en u zult
bekend worden als ‘het volk dat zijn muren en steden herbouwt.’”
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Ons hart, klopt voor onze familie en zet zich om in daden. Daden zoals het prediken van het
Woord van God (onderwijs en discipelschap), het delen van getuigenissen, het samen eten
(brood breken), het samen avondmaal vieren en het samen bidden (Hand. 2:42). Liefde
hebben voor God en het uiten van liefde zal allereerst gericht zijn naar God. Hij heeft ons
immers eerst liefgehad. Vervolgens hebben wij onze naasten lief gelijk ook wij onszelf
liefhebben. In de intimiteit met God willen wij groeien naar het herkennen en erkennen van
onze ware identiteit in Christus. Dit zal zich uiten door de mate van autoriteit die wij
innemen en door te gaan staan in de autoriteit van Christus in deze gebroken wereld.
Ons doel, is dat Christus en het Woord van God de basis en het fundament blijft van de
gemeente. Gezond omgaan met elkaar en het leven uit onze ware identiteit en roeping in
Christus is essentieel voor onze onderlinge relaties. Wij bidden dat het Koninkrijk van God
baan zal breken met als resultaat het vormen van een hecht en gezond leiderschapsteam.
Even belangrijk is het ontstaan van een gezonde kijk op en omgang met leiderschap in de
gemeenschap. Met onze kernwaarden als vertrekpunt, mogen en kunnen wij als gemeente
toewerken naar het volledig opereren vanuit onze identiteit in Christus.

Wij willen datgene wat Jezus Christus in ons midden wil baren, tot leven laten
komen; wat Hij wil bouwen, vorm laten krijgen.

Middelen & Organisatie
Als gemeente hebben wij het voorrecht om reeds heel toegewijde mensen te hebben die
zich blijvend inzetten op verschillende onderdelen en bedieningen binnen de gemeente. Zo
hebben wij ook twee bijzondere locaties waar wij dankbaar gebruik van mogen maken om
zowel de missie als de visie tot uiting te laten komen. Daarnaast zijn er verschillende
gemeenteleden die reeds aan het uitstappen zijn in hun identiteit en roeping. Ook zij willen
de gemeente graag zien bloeien en sterk worden en zetten zichzelf daarvoor in. Naast de
geestelijke en lichamelijke inzet, zetten velen zich ook financieel in door het geven van
tienden en offers/giften. Zo ontvangt de gemeente haar financiële ondersteuning. Hierover
vind u ook meer in de verslaglegging van 2016. Vanuit deze basis van lichamelijk en
geestelijke inzet en financiële ondersteuning zet de gemeente zich voort in 2017.
Terwijl wij Zijn koninkrijk en rechtvaardigheid in de eerste plaats zoeken, zal Hij ons
strategie, inzicht, middelen en ondersteuning geven om de gemeente gezond te zien
worden. Dit is het verlangen van de Heer en wij zuchten mee!
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Verslag 2016
Aanbidding

Binnen het aanbiddingsteam hebben wij allereerst rust willen creëren en rustig weer op
gang willen komen. De aanbiddingsavonden werden op de dinsdagavond gebruikt om te
oefenen op het gebied van zang, muziek en leiderschap. Ook het uiten van je eigen identiteit
en kleur als aanbidder is binnen de aanbidding als belangrijk ervaren. Wij hebben elkaar
gestimuleerd om profetie in te zetten gedurende de zang. Daarnaast zijn er tijdens de
aanbiddingsavonden momenten van aanbidding geweest zodat we daardoor elkaar beter
zijn gaan leren kennen en vertrouwen. Operationeel was (interim) Ferry Timal
verantwoordelijk binnen het team maar het stokje is nu overgedragen aan Anthony Trustful
en Eline Tromp. Bij zowel Robyn & Ferry als Anthony & Eline is ervaren dat het Gods leiding
is die tot deze overdracht heeft geleid. Anthony en Eline zullen vrijwillig verantwoording
afleggen aan Robyn Timal die de geestelijke leiding draagt over het aanbiddingsteam.

Bemoediging
Monica Visscher heeft dit van harte, met liefde en inzet een lange periode gedaan en heeft
het nu overgedragen aan Jan de Jong. Hij zal vanaf heden de verjaardagskaarten,
bemoedigingsbezoekjes en bloemetjes langsbrengen. Mocht er naast een verjaardag nog
iets anders te vieren zijn, meld dat dan even van te voren en mocht er een punt van gebed
zijn of bemoediging gewenst zijn dan horen wij dit ook graag. Naast de kaarten, bloemetjes
en bezoekjes zien wij ook het Huis van Gebed als een bemoediging. De geestelijke lijn hierin
wordt nog altijd door Robyn Timal gedragen.

Bijzondere Diensten
Op dit moment hebben wij incidenteel bijzondere samenkomsten, waaronder “samen eten”
samenkomsten, Pinksteren, Goede Vrijdag, Pasen en Kerst. Ook hebben wij een bijzondere
dienst die vanuit het kinderwerk wordt opgepakt “kerk & school”. Voor de “samen eten”
samenkomsten wordt er vanuit “Facilitaire zaken” hier coördinatie aan gegeven en is het
initiatief vooral vanuit de gemeenteleden zelf om eten mee te nemen. De bijzondere
feestdagen worden per dag/avond opgepakt door verschillende mensen uit de gemeente.

Diaconaat
Diaconie wordt (indien de middelen er zijn) vanuit het Interkerkelijk Beraad & onze
samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard opgepakt en per situatie bekeken.
Hieronder wordt onder andere verstaan het ontvangen van bedelbrieven vanuit de
gemeente of van buiten de gemeente vandaan. Wij nodigen mensen altijd uit naar onze
samenkomst te komen op het moment dat zij een bedelbrief sturen. Dat is het minimale
verzoek wat we doen, om ze te leren kennen. Veelal weigeren zij langs te komen of wordt er
niet meer gereageerd zodra wij een response brief/e-mail versturen.

Evangelisatie (naar buiten gericht)
Er zijn verschillende acties in Schoonhoven en omgeving die een evangelisatie karakter
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hebben. Onder andere de tentdagen, de samenkomst in Springerpark, de samenwerking met
de lokale basisscholen (o.a. kerk en school actie) en uiteraard het Kinderfeest. Wij nemen
ook nog deel als gemeente aan het overleg van de Christelijke Basisscholen, buurtcommissie
Schoonhoven-Noord, Interkerkelijk Beraad en Interkerkelijk Missionair Overleg. Bij de
overdracht van Gerrit-jan Verstoep naar Ferry Timal is overigens aan ons geadviseerd om (op
dit moment) niet samen te werken met de tentdagen; dit wordt nog nader bekeken. Aan de
overlegstructuren nemen Ferry Timal, Robyn Timal en sinds kort Anneke Stijsiger deel. Ook
heeft Monica Visscher namens de gemeente een keer een overleg bijgewoond. Zo zullen wij
als gemeente per evenement of evangelisatie actie bepalen of we het initiatief nemen of
deelnemen ter ondersteuning met onze mensen of middelen.
Dit jaar hebben wij in het bijzonder initiatief genomen om voor de tweede maal een
kinderfeest in Schoonhoven-Noord te organiseren. Zie hieronder het mooie verslag van
Margriet Smit.
Verslag, Kinderfeest 2017:
Afgelopen meivakantie hebben we bijna 100 kinderen mogen verwelkomen in de tent op het
veld bij sporthal de meent. Tijdens de voorbereiding en gebed, kwam het volgende thema:
‘de koninklijke maaltijd’ naar boven. Het weer was nat en koud, we hadden met de opbouw
zelfs hagel. Maar we hadden gebeden voor het juiste weer en dat was het ook, want tijdens
de poppenkast en de maaltijd regende het zo hard dat alle kinderen binnen waren en de
boodschap gehoord hebben. We hebben spellen gedaan en met elkaar een maaltijd
voorbereid met de kinderen, daarna hadden we 2 lange tafels aangedekt met al het lekkers
erop.
Alle kinderen gingen naar huis met een diamantje in een doosje, daarin stond:
‘je bent waardevol voor God’.
Matthias Smit die als koning verkleed was heeft ze uitgedeeld. Heel veel kinderen weten niet
wie God is, we hebben echt mogen zaaien en dat is fantastisch! Ook geloof ik dat we door dit
feest heen laten zien dat we om de kinderen en ouders in Schoonhoven Noord geven, ze
zien en respecteren voor wie ze zijn.
Door zo met ze op te trekken willen we de Liefde van Jezus laten zien.

Evenementen (gemeente gericht)
Wij hebben in de afgelopen 12 maanden een aantal evenementen voorbij zien komen in de
gemeente. Wij hebben onder andere een samenkomst gehad op Nieuwjaarsdag waarin
specifiek getuigenissen konden worden gedeeld. Een samenkomst met geweldige
getuigenissen van genezing, gebedsverhoring en veel meer. Onlangs hebben wij ook Reni en
Elisa Krijgsman mogen ontvangen voor een geweldig gezegend aanbiddingsconcert. Het doel
is om meerdere aspecten van de Heer te laten zien aan de gemeente, God is veelzijdig.
Daarnaast om de veelkleurigheid van de gemeenteleden naar buiten te laten komen en te
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erkennen. Ter opbouw van de gemeente en haar leden, wij zijn dynamisch en divers. We
hebben overigens de oproep gedaan om te helpen bij het organiseren van een
gemeenteweekend/dag, maar er is tot op heden wel animo voor deelname maar niet
organisatie. Hopelijk veranderd dit spoedig, want velen verlangen naar een gemeentedag of
gemeenteweekend.

Facilitaire zaken
De koffie wordt gezet, het eten uitgeserveerd en het gebouw netjes geopend. Allemaal
zaken die zo normaal lijken maar iemand moet het doen. De coördinatie van het koffieteam
zal blijvend verlopen via Jannie van der Lijn. Zo zullen de kosters qua coördinatie en
communicatie via Ferry Timal worden geleid met de ondersteuning voor het roosteren via
Miquel Stijsiger. Zo helpt Dominique Stijsiger bij het coördineren van de Eetsamenkomsten
in samenwerking met Jannie en Ferry. Alle teams werken hierin erg nauw samen met de
conciërge Eimert Vink van de Willem de Zwijger en dat is erg prettig samenwerken. Wij
proberen meer met elkaar onderling, naar de gemeente en met de scholengemeenschap te
communiceren, zodat de samenkomsten zo goed en soepel mogelijk verlopen.

Jeugdwerk
Edward en Monica Visscher zetten hun werk getrouw voort. De groep is gegroeid door het
doorstromen van kinderen uit het kinderwerk. Er is nu ook een nauwere samenwerking
tussen kinder- en jeugdwerk doordat er samen wordt vergaderd. Doordat er nu meer
jongens zijn in de groep zal Edward nu weer actief deelnemen aan het jeugdwerk. Ze komen
gemiddeld om de vier weken samen en zullen zo nu en dan tussendoor nog lopende acties
en activiteiten hebben met elkaar. Edward en Monica leggen blijvend vrijwillig
verantwoording af aan Ferry Timal, die de geestelijke lijn draagt van het werk.

Kinderwerk
God zij dank hebben wij meerdere aanmeldingen voor het kinderwerk, maar kunnen nog
altijd meer kinderwerkers gebruiken. Na het vertrek van Samantha Korevaar, hebben wij
Anneke Stijsiger mogen verwelkomen als operationeel verantwoordelijke. Anneke legt
vrijwillig verantwoording af aan Ferry Timal die de geestelijke lijn blijft dragen binnen het
kinderwerk. Er wordt op dit moment hard nagedacht over de aansluiting tot het tienerwerk
en over de indeling van de groepen. Ook merken wij dat er een leeftijdsgat is en dat het
goed zou zijn als er meer medewerkers zouden zijn van de Gideonsbende als deze gaat
groeien. Daarnaast kunnen de allerkleinste uit onze gemeente ook nog wel wat
kinderwerkers gebruiken. Als kinderwerk hebben wij de hoofddoelstelling dat er elke week
kinderdienst is voor de baby’s en de groepen 1 t/m 5 van de basisschool. Het is belangrijk
dat zij op hun eigen niveau met God bezig zijn en met Zijn Geest in aanraking komen.
Ondertussen wordt er gekeken naar de groepen 6 t/m 8, de bovenbouw van de basisschool.

Pastoraat & Herstel
Als leiding ervaren wij dat binnen het kernteam hierover meer duidelijk mag worden. Herstel
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en genezing vinden wij belangrijk en hopen dit binnenkort op te mogen pakken. Tot op
heden worden er wel pastorale gesprekken gevoerd en mensen indien nodig doorverwezen.

Techniek & Geluid
Met dank aan de inzet van gemeenteleden hebben wij nu weer een afwisselend rooster van
mensen in de techniek, zoals beamer en geluid. Ook ervaren wij hierin dat het
aanbiddingsteam en daarmede de gemeente goed gediend wordt. Mede dankzij de inzet van
Hans Nieuwenhuijzen en Edward Visscher hebben wij ook een mooie geluidstafel die het
opzetten van het geluid en de beamer vereenvoudigd. Ook is de techniek een mooie taak
voor nieuwe en jonge Christenen en wij hopen dat er meer mensen zich aanmelden om deze
taak op te pakken binnen de gemeente.

Voorbede & Gebed
Graag breiden wij uit, op dit moment wordt de voorbede voor de samenkomst goed
opgepakt door Jan en Lyda Stoker, ook hebben anderen aangegeven interesse te hebben. Als
leiding van de gemeente erkennen wij Jan & Lyda hun trouwe gebedshouding binnen de
gemeente. Ook hebben wij onlangs tweemaal het Huis van Gebed vanuit Rafaël Nederland
op bezoek gehad en is er een dag van bidden en vasten uitgeroepen voor de gemeente. Wij
hebben reeds een aantal trouwe gemeenteleden die dit oppakken maar hopen op meer.
Ook zoeken wij hierin een stuk coördinatie, daarover volgt spoedig meer, waaronder het
verzamelen van gebedsonderwerpen vanuit de gemeente.

Welkomstteam
Graag gaan wij hier mee verder, de dames doen het geweldig. Op dit moment worden
bezoekers begroet vlak bij de deur en als ze er voor het eerst zijn word er een
welkomstpakket aan hen uitgedeeld. Ook de mededelingen en mailinglijst worden zo veel
mogelijk up-to-date gehouden zodat mensen op de hoogte blijven. Daarnaast zou het helpen
als iemand dit team kan coördineren. Het zou overigens ook van meerwaarde zijn dat
wanneer er bijvoorbeeld een collecte plaatsvind het team voorbereidingen kan treffen door
een machtigingskaart op de stoelen neer te leggen. Zo zijn er meer ideeën voor dit team.

Zending/Zaaien
Net als vorige jaren hebben wij bij verschillende projecten en mensen een moment of
periode van zaaien gehad. In het bijzonder vanuit onze eigen gemeenteleden de heren
Anthony Trustful en Bert Smit. Omdat Bert vorig jaar voor het eerst werd ondersteunt
hebben wij een mooi verslag gekregen, zie hieronder.
Zaaien, bijbelschool Bert Smit:
De afgelopen twee jaar heb ik de RHEMA Bible Training Center mogen volgen. Één keer per
maand was ik een vrijdagavond en een zaterdag in een klaslokaal in Nieuwegein om lessen
te volgen over discipelschap, literatuur over het oude en nieuwe testament, autoriteit,
Heilige Geest en vele andere onderwerpen. Ik heb veel mogen leren en mijn verlangen is om
Jezus te volgen zoals Hij dat wil.
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Naast deze lessen heb ik ook praktische lessen mogen volgen door het doen van een stage in
de Rafaël gemeente. Het practicum is bedoeld om de student te helpen een algemeen beeld
te krijgen hoe een kerk werkt en vaardigheden te ontwikkelen in verschillende afdelingen
van de gemeente. Verschillende dingen heb ik mogen doen. Zo heb ik een paar keer bij een
kinderdienst gezeten, mee gelopen met de koster en koffie geschonken. Daarnaast ben ik al
actief in het aanbiddingsteam en mag ik elke week weer nieuwe dingen leren. De komende
maanden ga ik hier verder mee want ik moet nog verschillende dingen doen. Ook moet ik
nog weekenden volgen. “Ik wil de gemeente bedanken voor de ondersteuning via gebed en
financiën.”
Zending, Pim en Sonja van Arnhem & Father’s House Movement:
Als gemeente zijn wij getrouwe ondersteuners van het werk van Pim en Sonja, die vorig jaar
ook een bijeenkomst hebben georganiseerd om te delen wat hun zendingswerk inhoud.
Daarnaast ondersteunen wij ook het zendingswerk in Nederland door het FHM financieel te
ondersteunen, ook komen gelieerde sprekers met enige regelmaat spreken. Wij blijven als
gemeente hen allen ondersteunen tot de Heer ons roept om iets of iemand anders te
ondersteunen.

Samenstelling van het bestuur / medewerkers
Bestuursvoorzitter: Ferry Timal
Secretaris: Gerard van Rooij
Penningmeester: Koos Groenendaal
Boekhouding: Jannie van der Lijn
Ledenadministratie: Ida Nieuwenhuijzen
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