
1 
 

Rafaël Den Bosch 
Jaarverslag 2022 

Blik op 2023 

 

 
 

 

  



2 
 

Wat is er sinds het begin van vorig jaar weer veel gebeurd, maar door alles heen hebben we leiding 

van onze God weer mogen zien!  

Waar we het jaar nog begonnen met online diensten vanwege de Corona maatregelen, konden de 

maatregelen in de loop van het voorjaar steeds meer worden los gelaten. Zo zijn we eind januari 

2022 na de laatste lock down direct gestart met een dienst, waarin we (toen nog wel) enige afstand 

moesten bewaren, maar gelukkig lijkt dat inmiddels al weer even achter ons te liggen en kunnen we 

elkaar weer in alle vrijheid ontmoeten, God aanbidden, luisteren naar zijn woord en samen familie 

zijn. 

Vanuit het Leidersteam 
Ook voor het leidersteam was het een bewogen jaar. Aan het begin van het jaar hebben we tijd 

genomen om samen even terug naar de basis te gaan en het boekje ‘liefde, aanvaarding en 

vergeving’ van Jerry Cook opnieuw te lezen. Dit boekje is een belangrijke inspiratiebron voor veel 

kerken binnen FourSquare wereldwijd en Rafaël in Nederland. Voor ons gaf het een mooie 

bevestiging dat veel van de principes uit het boekje nog steeds zichtbaar mogen zijn in onze 

gemeente. Wij geloven dat iedereen 

die God zoekt, zich welkom mag 

voelen in onze gemeente, ongeacht 

achtergrond. Dit heeft ons ook ertoe 

gebracht om ons als eerste Rafaël 

gemeente begin 2022 te registeren op 

de website van ‘wij de kerk’, een 

platform voor Christenen met een 

LHBT+ achtergrond. We zien dat o.a. 

via dit platform mensen de weg naar 

onze gemeente weten te vinden. 

Afgelopen jaar hebben MD en RD het besluit genomen om op zoek te gaan naar Gods verdere plan 

voor hun leven. Ze ervaren al jaren een roeping van God om iets anders te gaan doen. We hebben in 

goed overleg besloten om ze vrij te zetten om te ontdekken wat dat is. Dit is voor ons allemaal een 

proces geweest om los te laten, accepteren en te wennen aan het idee van een RDB zonder M en R. 

Nu het zover is en we voorlopig afscheid hebben genomen ervaren we echt de trouw van God en de 

steun van de gemeente. God bouwt zijn gemeente door mensen heen en dat gaat gewoon door! We 

zien nieuwe mensen op staan en mogen ervaren dat God niet 

alleen een plan heeft voor M en R, maar ook voor Rafaël Den 

Bosch!  

Familiediensten 
Over de familiediensten, in februari zijn we gestart met een nieuw 

thema wat tot begin 2023 de leidraad bleef voor de 

familiediensten, namelijk het thema: “Vruchten van de Geest”. 

Iedere dienst hebben we stil mogen staan bij een andere vrucht en 

daar samen een dansje bij geleerd en interactieve opdrachten 

gedaan. 

Het aanbiddingsteam wordt sinds eind 2022 tijdens de 

familiediensten versterkt door LB, die meespeelt op saxofoon en 
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hobo. Wat fijn om op deze manier een toevoeging aan het team te mogen hebben! 

Overlijden 
Op 13 december 2022 is SvD overleden. De afgelopen jaren was ze vanwege haar gezondheid niet 

meer in staat om RDB te bezoeken, maar AvG en BvG gingen nog regelmatig bij haar op visite. Op 19 

december is ze gecremeerd. We kijken met warme herinneringen terug op haar leven en op de tijd 

dat ze samen met haar man onze gemeente mocht bezoeken. 

Reünie 
In 2022 bestond Rafaël Den Bosch 20 jaar, een gelegenheid die we hebben aangegrepen om flink uit 

te pakken met een feestelijke familiedienst en receptie waarin we vele oude bekenden hebben 

mogen terug zien! Hoe mooi om  te horen dat velen elders in hun wandel met God een plekje 

hebben mogen vinden, maar zich nog steeds verbonden voelen met Rafaël Den Bosch. Ook hebben A 

en S en andere bekenden uit de Rafaël beweging met ons terug gekeken op de begintijd van Rafaël 

Den Bosch en de groei naar waar we nu staan. 

 

Nieuwe initiatieven 
In de Coronatijd ontstond het verlangen om weer te gaan starten met huiskringen. En wat een start 

hebben we mogen maken! In 2022 zijn er niet één, maar twee huisgroepen gestart. Beide groepen 

komen om de week samen, één groep op dinsdagochtend, die met name wordt bezocht door onze 

wat meer seniore dames. Samen mogen ze praten en nadenken over het dienen van God in deze fase 

van het leven aan de hand van het boekje “geloven in 

seizoenen”.  

De tweede groep komt samen op donderdagavond. Deze 

groep heeft in 2022 de Omega Cursus gedaan, waarbij we 

hebben mogen stil staan bij paradoxen in de bijbel. Begin 

2023 zijn we gestart met een nieuwe reeks onder de 

noemer ‘het goede gesprek’. Hier praten we samen verder 

over diepgaande onderwerpen als rentmeesterschap / 

milieu, sociale ongerechtigheid en LHBT+. 

Een andere bijzondere ontwikkeling is de start van de interkerkelijk jeugdgroep in december 2022, 

waar RdT en AF initiatiefnemers van zijn. Bij het startevent waren gelijk 17 tieners van 8 verschillende 

kerken en één niet kerkelijke tiener aanwezig. Inmiddels hebben ook de eerste avonden 

plaatsgevonden, waarin de Youth Alpha wordt behandeld. De groep zit echt nog in de startfase, maar 

er lijkt zich een vaste en enthousiaste kern te vormen waar op verder gebouwd kan gaan worden.  
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Magazijn  
In 2022 hebben we in goed overleg met A en S besloten 

om te stoppen met het magazijn voor Bulgarije. We 

merkten dat zowel in Bulgarije als Nederland de 

ontwikkelingen zodanig waren dat het lastiger werd om 

het magazijn in stand te blijven houden. Eind 2022 is het 

magazijn daarom stapje voor stapje leeggeruimd, waarbij 

we een vrachtwagen vol met kleding hebben mogen 

doneren aan de kringloopwinkel in Den Bosch. 

Door te stoppen met het magazijn ontstaan er ook weer 

nieuwe mogelijkheden om andere initiatieven financieel 

te ondersteunen. 

 

Andere initiatieven en activiteiten 
Naast bovengenoemde activiteiten is RDB ook op andere vlakken actief. Zo komt elke 

donderdagochtend de gebedsgroep samen via Zoom. Door dit online te doen is het gemakkelijk om 

hier op in te bellen, ook voor degenen die wat verder van Den Bosch af wonen. 

Maar ook op andere vlakken mogen we gemeente zijn! Vrijwel elke zondag is er een kinderdienst, De 

ouderen uit de gemeente worden regelmatig bezocht en we blijven o.a. met onze giften betrokken 

bij het zendingswerk in Bulgarije, Israël en Mozambique. 


