
 
 

Jaarverslag en terugblik 2020 

Op basis van de gemeentevergadering van Rafael Almere, 17 maart 2021, online gehouden. 

Feiten en cijfers: 

- Groei! 3 nieuwe gezinnen erbij. 
- geen doopdiensten 
- geen kinderen geboren; geen overlijdens. 
- 10 gewone diensten (jan-feb), 27 online kerkdiensten, 4 soepzondagen, 3 

groepzondagen, 3 zoomzondagen, 2 hagepreken, 5 zomerweken, 1 virtuele 
lichtjestocht 

- Veranderingen in het Leidersteam: Boris en Stephanie Verduijn zijn teruggetreden, 
Sjoerd en Areanne Kruis zijn toegetreden. Sjoerd heeft de rol van penningmeester op 
zich genomen. 

Ontwikkelingen 

2020 is een bijzonder jaar geweest. Vanaf 15 maart werden we geconfronteerd met de 
lockdown als gevolg van het coronavirus. Dat betekende: online diensten, minder ontmoeten 
en veel onzekerheid. 

We werden gesteld voor lastige afwegingen bij de maatregelen, maar werden daarbij 
geholpen door de richtlijnen van Rafael Nederland en het CIO. 

Tegelijkertijd ontstonden nieuwe kansen. Zo kregen we als kleine kerk relatief veel publiciteit 
via lokale media, onder andere doordat Omroep Flevoland een van onze diensten op 
zondagochtend via haar televisiekanaal uitzond. We hoorden van velen buiten Rafael Almere 
die konden meekijken met diensten. We zochten nieuwe vormen van ontmoeting en kerk zijn; 
zo zochten we elkaar op in de huiskamers en gingen wandelen. We speelden online spellen 
en dronken koffie via Zoom. In de zomer hielden we ‘hagepreken’ op verschillende plekken 
buiten in de stad. En last but not least, er was zorg voor elkaar door regelmatige 
bemoedigingen via een bloemetje, zelfgebakken koekjes en via Whatsapp. 

We zijn dankbaar voor een gemeente die mee kan bewegen, die enthousiast blijft en die op 
elkaar betrokken is. 

Tegelijkertijd is het lastig om te zien wat er echt gebeurt – bij jeugd en tieners, achter de 
voordeur. En de coronacrisis leidde er ook toe dat de lasten van leiderschap en organisatie 
bij een kleinere groep mensen terecht kwamen. Daarom bekijken we scherp wat we wel en 
niet aan kunnen.  


