Rafaelgemeenschap: hoop! Evangelische kerk
Dongen
Jaarverslag 2019 en Beleid 2020
Visie
Wij hebben het verlangen dat mensen tot hun doel komen. Dat we worden zoals God
ons bedoeld heeft; (één van hart en ziel;) vol van Zijn liefde; levend in verbinding
met Hem en met elkaar. Zodat we vanuit die verbinding een getuigenis mogen zijn
en kunnen uitreiken naar alle mensen om ons heen.
We willen de mensen in Dongen en omgeving een plaats geven, waar ze hoop
kunnen vinden door het leren kennen van Jezus. We willen een bijbels voorbeeld
geven, geleid door de Heilige Geest.
We willen een kerk zijn, die past in de cultuur en zich vermenigvuldigt door nieuwe
initiatieven te beginnen in de plaatsen rondom Dongen. Relaties, niet programma’s,
vormen het fundament van hoop! Dongen. Ons hoofddoel is het vervullen van de
Grote Opdracht. ( Matt. 28:19-20)
De volgende bijbelverzen heeft God tot ons gesproken op verschillende momenten
en plaatsen:
Marcus 12: 29-34: Houden van God, houden van mensen ( onze missie)
Handelingen 2: 41-47: Volgen van het model van de eerste gemeente, samen vieren
op zondag en samenkomen in de huiskamer, huisgroepen, zeer belangrijk als relaties
belangrijk zijn.
Efeze 4: 10-13: een verscheidenheid van bedieningen, de mensen die binnenkomen
toerusten, volgen van het “wiel”, zoals wij het noemen, mensen verzamelen,
herstellen, trainen/toerusten,uitzenden of kennen/groeien/dienen/zenden
Johannes 14:6: Jezus is de enige weg tot de Vader
Johannes 17:22-23: EENHEID EN LIEFDE
Mattheus 6:10 Dat God’s Koninkrijk zal komen in Dongen en omgeving en dat zijn wil
zal geschieden in Dongen en omgeving.

Missie
Dichtbij God, dichtbij mensen
Dit is het fundament van hoop!: houden van God, houden van mensen.
Het eerste en tweede gebod in Marcus 12: 29-34
Liefde en eenheid- met elkaar, met andere kerken

Het Grote Gebod, de Grote Opdracht en het gebed dat Jezus ons leerde zijn de
hoofddoelen van hoop!

Jaarverslag 2019
Een jaarverslag met een einde die niemand heeft zien aankomen. We zijn beland in
een wereldwijde pandemie met grote gevolgen. Gevolgen die ook nog niet allemaal
zichtbaar zijn. Zichtbaar zijn nu de vele overledenen, de vele zieken, de overbelaste
ziekenhuizen, de verplichte sluitingen van bedrijven, van sportclubs, van kerken.
Daar hebben wij als kerk ook op moeten reageren en ik moet zeggen dat is tot nu
toe goed gelukt door online diensten, meetings van cirkels, tieners, jongeren via
Zoom en teams, digitaal koffiedrinken na de dienst, mooie creatieve oplossingen.
Nu weer langzaam gaan nadenken over als de diensten weer mogen beginnen. Wat
zijn de regels/restricties? Is samen zingen wel verantwoord? (het is bekend dat
zingen een hoog besmettingsgevaar heeft) Hoe gaan we afstand houden in een kerk
waar een hug heel normaal is? Die vragen moeten we de komende tijd gaan
beantwoorden en daar hebben we als kernteam en bestuur veel wijsheid in nodig.
Zo ook natuurlijk het niet doorgaan van meetings met Rafael , zowel landelijk als de
regio en een internationale meeting die gepland stond bij ons in Dongen kon
uiteraard niet plaatsvinden.
Zo ook onze jaarvergadering, verzet naar nieuwe datum, maar die kon ook nog niet
doorgaan.
Vandaar nu deze digitale versie, die ik altijd maak, om zowel naar Rafael Nederland
te sturen, om een deel op de website te plaatsen vanwege de ANBI wetgeving en om
jullie op aanvraag te kunnen geven.
Dit keer niet op aanvraag maar verstuurd naar alle leden van hoop! ( leden en
gastleden)
Wij moeten vanwege de ANBI wetgeving voor 1 juli het beleid op de website
plaatsen. Samenkomen fysiek is nog niet toegestaan en zodoende hebben wij
besloten tot deze digitale versie
Ik wil een korte terugblik geven vanaf maart 2019
Leden en gastleden:
Dit jaar hebben er geen nieuwe leden aangemeld, wel een paar gastleden.
We hebben wel afscheid genomen van mensen die al lang op onze ledenlijst
stonden, maar al lang niet kwamen, mede door grote afstand.
Daar hebben we contact mee opgenomen en zij hebben besloten het lidmaatschap te
beëindigen.
We hebben Hannah opgedragen, de dochter van Sander en Angelique . Blijft altijd
een bijzonder moment in onze diensten.

Bestuurswijziging:
Belangrijk nieuws is de bestuurswijziging die heeft plaatsgevonden. Dat hebben we
eerder al via een brief aangekondigd vanwege de noodzaak van een nieuwe
secretaresse. Annette heeft haar taak als secretaresse neergelegd en Nathalie heeft
die taak opgepakt.
Annette, ontzettend bedankt voor jouw jarenlange inzet! Dat is gezien en niet
vergeten. Natuurlijk gaan we hier op terug komen.
U snapt bij het lezen van dit stukje dat we dan normaal als dit een fysieke
bijeenkomst was hier veel aandacht aan hadden gegeven. Want vlak niet uit hoeveel
werk zij de afgelopen jaren heeft verzet. Deze aandacht gaan we ook zeker nog
geven!
Activiteiten in Hoop!:
Zoals altijd worden de zondagse diensten grotendeels ingevuld en verzorgd door
onze eigen leden.
Denk aan het welkomsteam, het aanbiddingsteam, het gebedsteam, de sprekers uit
eigen gelederen – 7 in totaal- het kinderwerkteam, het techniekteam, het
stoelenteam. Als je kijkt per zondag toch snel 18 tot 20 actief per zondag . En alles
bij elkaar het dubbele actief totaal.
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet, dat is heel bijzonder.
Binnen hoop! zijn de kleine groepen die op andere momenten dan zondag
samenkomen zeer belangrijk.
Denk daarbij aan de cirkels, de huisgroepen, maar ook de teams die samenkomen
Deze groepen zijn er voor iedereen! Bij een team moet je jezelf aansluiten. Neem
daarvoor contact op met een teamvertegenwoordiger. We vinden het ook fijn als je
actief wilt zijn in hoop! We zijn tenslotte samen kerk!
De huisgroepen zijn vrij toegankelijk, worden in principe elke 2 weken op
woensdagavond in Oosterhout gehouden. Sinds kort is er ook weer in Dongen in de
huiskamer een huisgroep waar wij zeer blij mee zijn.
Als je interesse hebt om in een cirkel te willen deelnemen, moet je dat laten weten
aan iemand van het kernteam. Wij proberen dan nieuwe cirkels te helpen opzetten,
omdat de cirkels die nu draaien niet veel ruimte meer hebben om iemand toe te
voegen.
Maar wij stimuleren iedereen om aan te sluiten bij een van deze mogelijkheden
De activiteiten bij de tieners blijven, tieneravonden, het Uturn weekend,
tienerdiensten, de EO jongeren dag en Opwekking.
Daarnaast zijn in de week van 11 juli 2019 er weer 7 tieners met 3 begeleiders naar
Roemenië geweest om daar te helpen. Geweldig!
De groep met jong volwassenen komt nu ongeveer per 2 maanden een keer samen
o.l.v. Dennis en Tabitha.
Ook wil ik de teammedewerkers van deze groepen danken voor jullie tijd en inzet.
Na onze reis in 2017 hebben Esther en ik regelmatig contact via Skype met Peter en
Thinka in Groenland, een zendingsdoel waarvoor we ook in de gemeente regelmatig
collecteren.

Op 26 maart 2019 zijn we daar naar toe vertrokken met Berdien, Rene, Leon, Esther
en ik.
Die reis kreeg een hele vervelende wending, de vader van Esther overleed en we
moesten eerder terug dan gepland. Door weersomstandigheden liep dit ook allemaal
heel stroef en was emotioneel heel zwaar.
We hebben Peter en Thinka in de zomer nog een keer ontmoet hier in Dongen,
omdat zij 2 maanden op verlof waren en zodoende in Nederland en Duitsland
logeerden.
De andere twee zendingsdoelen waarvoor we collecteren zijn Roemenië en Letland.
Roemenië heeft ook een bijzondere plek in Hoop! vooral voor de tieners.
Daar is nu een vierde bij gekomen. Na een introducerend praatje tijdens het
Kerstontbijt hebben we besloten ook Robbert en Rianne te gaan ondersteunen voor
een zendingsproject in Tsjechië. Zij zijn nu nog in voorbereiding, maar zij zullen op
termijn naar Tsjechië verhuizen
Ook ons terugkerende Kerstontbijt en onze prachtige Kerstavonddienst, waaraan alle
leeftijdsgroepen hebben bijgedragen is belangrijk om te noemen.
Verbinding met Rafael Nederland en andere kerken:
Esther is per 1 juli gestopt in het Nationale Leidersteam van Rafael.
Dat betekent niet dat we niet betrokken zijn bij Rafael Nederland, onze landelijke
familie. We hebben leidersontmoetingen bezocht, bij het 4All festival zijn meerdere
leden m.n. Rebecca, van onze kerk betrokken, binnen de leiding van Uturn zijn
Jasper en Nathalie betrokken, er wordt door sommige de theologie opleiding gevolgd
via Rafael. Dus Rafael neemt een belangrijke plek in binnen hoop!
De verbinding met de kerken in Dongen wordt steeds hechter, dit jaar een dienst
i.v.m. Dongen 75 jaar bevrijd. Daarnaast een gebedsavond tijdens de week voor de
eenheid van de kerken . Er is ook verbinding met de kerken in ’s-Gravenmoer. We
werken samen met deze kerken in ’s-Gravenmoer met een open middag elke
donderdag in de Geubel in ’s-Gravenmoer waar iedereen kan komen voor gebed of
levensvragen. Gerda is daar namens hoop! bij betrokken.
We hebben een internationale verbinding met Beth en via de Souls meetings, 1x in
Frankfurt en 1x in Nederland, vooral met Engeland en Duitsland. Esther en ik zitten
in de groep die verantwoordelijk zijn voor alles wat in Europa plaats vindt. Te denken
valt aan de Souls meetings, trainingen, onderlinge relaties stimuleren
Deze verbinding is al aanwezig nog voor het begin van hoop!, een verbinding op
basis van vriendschap en relatie, die steeds hechter worden.
We zijn al een jaar onderweg met het plan dat ik geschreven heb om al het
onderwijs wat wij de afgelopen jaren hebben mogen leren door te kunnen geven.
Dit is nu door de Corona crisis tot een abrupt einde gekomen, maar daar gaan we na
de zomervakantie mee verder.
De Alpha cursus, voor ons ook niet weg te denken binnen hoop!, is dit jaar gestart,
na een jaar pauze. Met een mooie nieuwe ontwikkeling, samenwerking met de drie

kerken, de Katholieke Kerk heeft zich ook aangesloten. Door de crisis is de Alpha
cursus ook onderbroken, maar ik begreep dat ook zij nu digitaal samenkomen.
Nieuwe locatie Hip-Hoop-Huis:
Als laatste, we zitten weer in een nieuw hip hoop huis!
Door de vernieuwing van de school moesten wij toch ook het hip hoop huis! naast de
school verlaten. We hebben dat met een kleine groep moeten doen ivm de Corona
crisis. Dank aan degenen die hierbij hun handen uit de mouwen hebben gestoken.
We hebben een plekje gevonden in het Parochiecentrum van Dongen. Het is kleiner,
maar we hebben een gezamenlijke keuken boven en mogen gebruik maken van de
muziekoefenruimte voor de aanbiddingsgroep
Wij zijn zeer blij dat dit gelukt is op korte termijn. Hoe lang we gaan blijven is
onduidelijk, maar zeker een jaar en als het goed bevalt voor lange tijd.
.

Jaarverslag beleid 2019
1.

Verbinding met God
Gebed vindt op alle samenkomstmomenten plaats, na de diensten, op
huisgroepen, op cirkels.
Kinderen en tieners hebben allerlei momenten waarbij zij in contact
komen met God
Zondagse samenkomst, cirkels, huisgroep, , Alpha cursus,
teammeetings, nationale en internationale bijeenkomsten

2.

Verbinding met elkaar

Huisgroepen, cirkels, zondagse samenkomsten, tieneravonden, kinderkerk,
teamavonden, vrouwenochtend, gebedsavonden, oecumenische samenkomsten, ,
regiomeetings binnen Rafael, Impactdagen Rafael, Souls meetings in Frankfurt,
verbindingen binnen BarOne, dienen met spreken in andere kerken, Opwekking,
Uturn, digitaal contact met zendingsechtpaar.

3.

Verbinding met de samenleving

Samenwerking stichting Arm en Arm, nadruk op drie zendingsprojecten, in Roemenie
met Frank Stout en in Letland met Lysette Klop, Light in Greenland met Peter en
Kathinka de Graaf, Alpha cursus, open middag in ‘sGravenmoer in samenwerking met
andere kerken

Bestuur 2020:
Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris/secretaresse, penningmeester en 2
bestuursleden, in maart 2021 en maart 2023 wordt er volgens een rooster
afgetreden en benoemd ( elke 4 jaar), behalve de voorzitter ( = de voorganger) dit,
behoudens tussentijdse aftedingen en benoemingen.

Geestelijke leiding 2020:
De geestelijke leiding van de Evangelische kerk Hoop! Wordt gevormd door het
voorgangersechtpaar en 3 oudsten-echtparen.

Beleid 2020
We zijn een kerk die gelooft in verbinding, in relaties, onze missie zegt het ook,
dichtbij God, dichtbij mensen. Relatie met God, relatie met mensen.
We willen daar nog een beleidspunt aan toevoegen, relatie met de samenleving.
Het beleid gaat dus over verbondenheid.

1.

Verbinding met God

Gebed, zowel voorbede als persoonlijk, speelt hierbij een belangrijke rol. Gebed zal
dus altijd een plaats hebben, in de diensten, in de huisgroepen, in de cirkels.
We zullen ook aandacht geven , zowel in de zondagse samenkomsten als op andere
onderwijsmomenten, hoe we verbinding met God kunnen maken, hoe versta je Zijn
stem , dopen.

2.

Verbinding met elkaar

Alle momenten waarbij verbinding met elkaar centraal staat, zullen we organiseren,
stimuleren en nieuwe initiatieven toejuichen en ontwikkelen

3.

Verbinding met de samenleving

Onze visie is uitreiken naar de mensen om ons heen in Dongen en omgeving en
natuurlijk ook daar buiten.
Alle initiatieven op dit gebied zullen we toejuichen, stimuleren, organiseren en
ontwikkelen.
De initiatieven die er al zijn willen we graag verder uitbouwen en onderhouden

