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Inleiding 
 
Rafaël gemeente “de Rank” is een jonge, energieke, evangelisch-charismatische 
gemeente die midden in de maatschappij van alle dag staat.  
 
Onze naam, Rafaël gemeente “de Rank” is ontstaan vanuit de tekst Joh 15:5 waarin 
Jezus zegt: ”Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.” 
 
Onze gemeente is opgericht op 17 september 1998 onder de naam “The Church On 
The Way, Rotterdam en is op 27 januari 2013 aan een nieuw hoofdstuk begonnen. 
Dit nieuwe hoofdstuk betreft de verhuizing naar een nieuwe locatie in een prachtig 
kerkgebouw “de Oosterkapel” in Rotterdam-Kralingen, alsmede de overdracht van 
het voorgangerschap en een nieuwe naam voor de gemeente. Te midden van de 
vele veranderingen was en is er altijd één constante factor en dat is de trouw van 
God! Deze is er geweest vanaf de start van onze gemeente en is er tot op de dag 
van vandaag. De wetenschap dat Christus gisteren, heden en morgen dezelfde is en 
dat zijn gunstbewijzen iedere dag nieuw zijn, doet ons met vertrouwen en vol 
verwachting uitzien naar de toekomst, waarin Hij ook de basis zal zijn voor onze 
plannen en visie. 
 
Visie 
“de Rank” heeft als doel de bediening van Jezus voort te zetten door uit te reiken 
naar alle mensen die God in onze invloedssfeer brengt. Dit doel wordt nagestreefd 
vanuit een houding van liefde, aanvaarding en vergeving. Hieraan geven we invulling 
door de leden en bezoekers van onze gemeente toe te rusten om zich, onder leiding 
van de Heilige Geest, uit te strekken naar een vruchtbaar leven waarin Jezus 
Christus centraal staat. Vruchtbaar leven is leven vanuit het besef dat wij alle 
vruchten in ons eigen leven gratis en onverdiend gekregen hebben, met de 
bedoeling deze ook weer door te geven aan anderen. Hierdoor wordt onze relatie 
met God, onze Vader, en zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen zichtbaar. 
Met vruchten bedoelen we alles wat de Heilige Geest ons over God heeft verteld en 
laten zien en datgene wat we van God hebben ontvangen. “de Rank” streeft ernaar 
zich volledig in te zetten om het koninkrijk van God uit te leven en zijn grootheid en 
liefde bekend te maken. Dit geldt voor de omgeving waar we als kerk geplaatst zijn 
en voor de invloedssferen van de individuele leden. 
 
 
Het bestuur van Rafael gemeente de Rank wil op hoofdlijnen het beleid op basis van 
deze visie aansturen, waarbij betrokkenheid van gemeenteleden en ontwikkeling van 
relaties minstens evenveel prioriteit hebben als afronding van vooraf opgezette 
plannen. 
 
 
 
 
 
 
 



Concreet is de doelstelling dan ook samen te vatten in twee uitgangspunten: 
 
1e: Het versterken van de onderlinge groei als gemeenschap, door het organiseren 
van bijeenkomsten waarin gebed en aanbidding, samen met verkondiging van het 
evangelie van dat koninkrijk centraal staan.     
 
 
2e: De versteviging van de onderlinge gemeenschap met een verlangen naar en 
gericht op het uitleven van dat koninkrijk in onze stad. 
 
Daarom liggen onze prioriteiten in onderlinge bijeenkomsten en uitreiken naar de 
stad in de breedste zin van het woord. 
 
 
Het beleid van Rafael gemeente de Rank willen we eenvoudig begrijpbaar houden. 
 
Het beleid is gestoeld op de volgende zaken: 
1. Het ontwikkelen en versterken van onze relatie met God. 
2. Het ontwikkelen en versterken van de onderlinge relaties. 
3. Het uitreiken naar de stad en ontwikkelen en versterken van relaties in onze 
omgeving. 
4. Onze verantwoording opnemen in het organiseren van / participeren in projecten 
in de stad, die erop gericht zijn om tegemoet te komen aan noden van mensen. 
5. Mensen in onze gemeente trainen, toerusten en stimuleren om in de onder punt 3 
en 4 genoemde activiteiten te participeren.  
 
Bij het uitdragen van deze visie en dit beleid baseren we ons op de volgende 
Bijbeltekst:  
 
Jeremia 29:4-7: 
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen 
die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin 
wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen 
en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en 
dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER 
voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de 
bloei van de stad is ook jullie bloei. 
 
Jaarverslag 2019 
 
Ook in 2019 is de gemeente gestaag gegroeid en hebben we vrijwel alle zondagen 
gasten “van buitenaf” in onze diensten mogen ontvangen. Daarnaast hebben we het 
voorrecht gehad om in dit jaar, verspreid over 2 doopdiensten 6 mensen te mogen 
dopen! Als kerk zijn we verder ontwikkeld in onze zoektocht hoe we meer en meer 
betrokken kunnen raken bij en van betekenis kunnen zijn voor de wereld om ons 
heen. Daarnaast spannen we ons doorlopend in om de zondagsdiensten meer en 
meer van aanschouwelijk, naar participeren te ontwikkelen.  
In het jaarverslag van 2018 schreven we dat we als kerk min of meer uit ons jasje 
groeien, maar dat we als oudsten niet de indruk hebben dat we naar een ander 
gebouw moeten of het bestaande gebouw (lees kerkzaal) moesten vergroten. En dat 



we de indruk hebben dat de Heer ons uitdaagde om de beperking van het gebouw te 
omarmen om van daaruit de visie op 24/7 kerk zijn te ontwikkelen, waarbij de nadruk 
van de zondag verschuift naar 7 dagen per week.   
Hoewel we niet de indruk hebben dat we het gebouw qua grootte voor de 
samenkomsten aan moeten passen, is er toch een verbouwing gepland.  
Naarmate de activiteiten zoals de maandelijkse wijkbrunch, maar bijvoorbeeld ook 
kerst met de buurt groeien in bezoekersaantallen, werd de keuken steeds minder 
toereikend.  
Aan het eind van het jaar is wel besloten dat de lang gewenste verbouwing van de 
keuken begin 2020 in gang gezet wordt. We hebben meerdere jaren gespaard voor 
deze verbouwingen en in 2020 gaat het er dan toch van komen!  
Er is een bouwcommissie samengesteld en de eerste plannen zijn al op papier 
gezet. In deze plannen wordt naast de renovatie van de keuken ook een voorstel 
gedaan voor een kleine aanbouw aan de keuken. Deze aanbouw geeft naast de 
broodnodige extra opslagruimte ook een mogelijkheid voor een nieuwe - voor minder 
valide mensen beter toegankelijke - ingang naar de kerkzaal. In Januari 2020 zal er 
definitief beslist worden of we dit deel van de plannen gaan verwezenlijken of niet.  
 
 
In 2018 heeft vooral de dynamiek van: “uitreiken naar gebroken mensen die God op 
ons pad gaat brengen” centraal gestaan. Dit begon met hier ruimte in je hart/ denken 
te maken. Het oudstenteam heeft de taak van het coachen/ toerusten van de 
gemeente in dit proces op zich genomen. Als oudsten hebben we gedurende het jaar 
2018 ook zelf een intensief proces doorgemaakt van kijken naar wat er in ons eigen 
hart aan ruimte gemaakt moet worden om mensen te omarmen/ lief te hebben 
waarvan de gebrokenheid soms groter is dan onze theologie antwoorden heeft. Of 
waar gebrokenheid een vorm aanneemt waar we het persoonlijk niet mee eens zijn/ 
die we moeilijk vinden. De oudsten hebben dit proces zowel als intensief, maar 
vooral als uitdagend en vormend ervaren! We merken dat datgene wat in 2018 min 
of meer intern begon in 2019 meer en meer vorm heeft gekregen in ons dagelijks 
kerkzijn.  
Er zijn meerdere Estafette avonden aan dit thema gewijd en met elkaar hebben we 
een weg gezocht door moeilijke thema’s die gebrokenheid soms met zich meebrengt.  
Eén van deze thema’s heeft zelfs geleid tot een theologisch kader wat we “de Brief 
aan de Rank” genoemd hebben.   
 
Uitreiken naar de stad Rotterdam 
De maandelijkse wijkbrunch blijft gestaag groeien. Daar waar aanvankelijk alleen 
ouderen de brunch bezochten, zien we nu ook gezinnen aanschuiven.  
In mei 2016 hebben we als gemeente, bij wijze van proef het project Carrousel 
opgestart. In het jaarverslag van 2016 schreven we hierover het volgende:  
“Carrousel is bedoeld als platform waarbinnen hele diverse initiatieven, uiteraard wel  
gericht op het tegemoet komen aan de noden van onze wijk/ stad, naast elkaar 
kunnen functioneren”.  De visie van Carrousel is gestoeld op 3 dynamieken 1.) 
organiseren (activiteiten die vanuit Carrousel georganiseerd worden) 2. Faciliteren 
(bijvoorbeeld door gebouwen ter beschikking te stellen) 3.) participeren (een 
dynamiek waarbij Carrousel meedoet aan een initiatief wat anderen organiseren). 
Gedurende 2018 is er gedegen beleid geschreven wat voorziet in duidelijkheid, 
grenzen en mogelijkheden voor alle drie deze dynamieken. In 2019 zijn we 
begonnen met de uitwerking hiervan. Onze contacten met het taalinstituut, wat 



momenteel bij ons ruimte huurt, zijn verder ontwikkeld. We hebben gesprekken 
gevoerd over verdere samenwerking, bijvoorbeeld op gebied van sollicitatietraining 
van hun cursisten, maar ook de mogelijkheden om samen meer aan te bieden.  
Daarnaast werken we samen met een psychologe die eens per twee weken een dag 
praktijk houdt in de Ark (een bijgebouw van de Rank). Hier wordt hulp geboden aan 
zowel mensen uit de wijk als aan mensen uit de gemeente of aanverwanten daarvan. 
Als hulp niet vergoed kan worden neemt de Rank (onder bepaalde voorwaarden) 
verantwoording voor de kosten hiervan.  
 
 
“kerst met de buurt 2019”  
Kerst met de buurt is een jaarlijks terugkerend feest in en om ons gebouw, waarbij de 
hele buurt uitgenodigd wordt om met ons kerst te vieren. We merken dat dit 
gezamenlijke feest door de jaren heen meer bekendheid krijgt in de buurt en dat 
meer mensen aanschuiven / gehoor geven aan de uitnodiging. Ondanks dat er groei 
in zit, viel het toch niet mee de buurt te betrekken bij dit initiatief. In 2018 hebben we 
het thema: “Kerst pay it forward” gelanceerd. In de wijk zijn toen c.a. 300 
boodschappentassen met een boodschappenlijstje uitgedeeld. Bij deze tas zat een 
brief met het verzoek de tas te vullen met boodschappen van de lijst en de volle tas, 
tijdens kerst met de buurt, af te geven bij de Oosterkapel (ons pand). De volle tassen 
waren bestemd voor de voedselbank. Dit initiatief heeft echt alle verwachtingen 
overtroffen! Deze actie was in 2018 een groot succes en dus hebben we deze ook in 
2019 doorgevoerd en… iets opgeschaald in aantal. Ook dit jaar zijn er weer 
ontzettend veel tassen richting de voedselbank gegaan en het lijkt erop dat dit een 
blijvend element van kerst met de buurt wordt! De opkomst was in 2019 
overweldigend. Niet eerder hebben we zoveel mensen mogen ontvangen. 
 
 
“BBQ in het park” 
De jaarlijkse BBQ was ook in 2019 opnieuw een fantastisch succes met stralend 
weer. Naar schatting hebben we zo'n 700 mensen een maaltijd mogen geven en zijn 
er veel gesprekken geweest met mensen van alle achtergronden en religies. We zien 
het als een voorrecht op deze wijze vrede, vriendschap en de liefde van God aan 
onze stad aan te bieden. Ook dit “evenement” groeit gestaag en we gaan kijken naar 
mogelijkheden om de opbouw te versimpelen (andere tenten) om de werkdruk wat te 
verminderen.  
 
 
Rouwen / Trouwen/ Vergaderen / Stemmen 
Ons gebouw is ook in 2019 ingezet voor bruiloften en vergaderingen voor mensen uit 
de buurt en het heeft gefunctioneerd als stembureau. Dit faciliteren maakt deel uit 
van onze doelstelling om uit te reiken naar de stad. 
 
 
Diaconie 
Ook dit jaar zijn er vanuit diaconie verschillende mensen ondersteund in 
verschillende noden. Vanwege privacy redenen worden hier verder geen details over 
verstrekt.  
 
 



Focus2Move 
Ook in 2019 hebben we de tweedaagse conferentie Focus2Move georganiseerd.  
Focus2Move gaat over 2 dagen met en van elkaar leren hoe we – vanuit datgene 
wat we geloven – werkelijk in beweging kunnen komen in de maatschappij. Hiervoor 
worden leiders / mensen die invloed aan kunnen wenden in hun omgeving vanuit alle 
kerkgenootschappen in Nederland uitgenodigd.  
De opkomst was dit jaar groter dan vorig jaar en we zijn vastbesloten om van  
Focus2Move een jaarlijks terugkerende conferentie te maken! 
 
Gebed 
We zijn als gemeente in september gestart om iedere zondag voor een gemeente uit 
onze denominatie te bidden. Dit was niet van tevoren gepland als taak/ activiteit 
maar kwam voort uit een spreken van de Heer. Tijdens het gebed ontvingen we 
woorden/ beelden/ indrukken / Bijbelteksten. Deze indrukken werden door de 
ontvangers gemaild naar het kantoor van de Rank, die de indrukken doorstuurde 
naar de leiders van de betreffende gemeente. We hebben erg veel positieve reacties 
ontvangen van de betreffende gemeentes!! Vaak waren de indrukken die gedeeld 
werden bemoedigend / bevestigend of juist richtinggevend.  
 
Buitenland 
In 2017 zijn we begonnen met zending richting Turkije en Zuid-Afrika door het geven 
van een maandelijkse financiële ondersteuning en door fysieke ondersteuning 
(bezoeken) en gebed – voorbede.  
In Turkije is dit tot op heden volledig op de kerk aldaar gericht. In Zuid-Afrika 
ondersteunen we het project CODAH. Deze ondersteuning (zowel financieel als 
fysiek, als in gebed) is in 2019 voortgezet zoals deze in 2017 is gestart.   
In 2019 hebben we de leiders van CODAH enkele weken in ons midden gehad. Ze 
hebben hun ervaringen gedeeld en gesproken in onze gemeente en tijdens 
Focus2Move. Verder hebben we hen kunnen zegenen met een paar dagen 
“verplichte vakantie”.  
 
 
Bestuur en oudsten 
 
Bestuurszaken 2019: 
In 2019 zijn er geen wijzigingen binnen het bestuur geweest.  
 
Bestuurssamenstelling 2019: 
 
Voorzitter:  Martin van der Plas  
Penningmeester:  Tineke Kramp  
Secretaris   Tjarda Smits  
 
 
Oudsten in 2019: 
Wim en Joke Richters 
Peter en Tineke Kramp  
Martin en Marjan van de Plas  
Jelle en Tjarda Smits 



Financiën 
Over de financiën van het jaar van 2019 kunnen we alleen maar zeggen dat de Heer 
trouw is geweest en dat we ondanks de vele activiteiten die we georganiseerd en / of 
ondersteund hebben, het jaar met een positief resultaat af hebben kunnen sluiten! 
Voor meer details verwijzen we naar de concept jaarrekening 2019 op onze site. 
Vanwege de Corona crisis is het familieberaad (ledenvergadering) uitgesteld tot na 
de vakantieperiode. Als de situatie het tegen die tijd toestaat zullen we in september 
in een live vergadering de stukken presenteren, waarna ze definitief gemaakt 
worden. Mocht fysiek vergaderen tegen die tijd niet kunnen, zullen we hier een 
passende oplossing voor zoeken, waarbij gedacht wordt aan digitaal vergaderen.  
 


