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Beleidsplan 2020 
 
Rafaël gemeente de Rank maakt geen vastomlijnde beleidsplannen, behoudens een 
algemeen beleid dat zich richt op het groeien in relatie met God, het groeien in 
relaties onderling en het uitreiken naar onze medemens, zoals dit in de visie is 
verwoord. 
In een jaar tijd komen er zo veel zaken op ons pad dat voor een hoop zaken een ad-
hoc beleid bijna onvermijdelijk is. Tegelijkertijd zijn onze doelen dusdanig scherp en 
uniform dat er van een voortdurend beleid gesproken kan worden. 
Wel zijn er ieder jaar enkele kerntaken die we ons tot doel stellen.  
 
Kerntaken voor 2020 
Voor 2020 staan er beleidsmatig een zevental zaken als topprioriteit genoteerd: 
 
1e: Het verder toerusten van de bedieningsleiders.  
Hierin is een begin gemaakt in het 2019 (zie beleidsplan 2019) en dit zal in 2020 
worden voortgezet.  
 
 
2e: Project “zie je wel?!” 
Project “zie je wel?!” is een project wat bedoeld is om verschillende korte 
informatieve filmpjes te produceren die via social media vindbaar moeten zijn. De 
filmpjes van “zie je wel?!” geven eerlijke antwoorden op grote vragen. Gedurende 
2019 is beleid geschreven voor dit project. In 2020 zullen de eerste producties 
gemaakt worden.  
 
 
3e: Updaten website en huisstijl  
We willen meer/ beter vindbaar zijn en de website meer interactief maken.  
Wanneer we dit eenmaal beetpakken is het de bedoeling dat we een huisstijl laten 
ontwikkelen die we in alles doorvoeren.  
 
 
4e: Focus op discipelschap binnen de teams  
We willen de bedieningsleiders aanmoedigen en uitdagen te gaan werken aan 
discipelschap. Concreet betekent dit dat we hen vragen om te investeren in mensen 
in hun team met als doel deze mensen meer en meer toe te rusten tot leiderschap. 
Dit proces begint uiteraard binnen de teams. Als aanzet hiervoor wordt een weekend 
gepland waarin we als oudsten en bedieningsleiders 2 dagen apart zetten om hier 
over te brainstormen.  
 
 
5e: Passievruchten  
Met passievruchten wordt bedoeld het ontwikkelen van initiatieven in de directe 
omgeving van onze gemeenteleden. Het is de bedoeling dat mensen in hun 
omgeving een initiatief opzetten, waar de gemeente faciliterend/ biddend achter gaat 
staan. Het is ons verlangen dat de kerk op deze manier heel praktisch aanwezig zal 
zijn in de wijk, zonder dat daarbij primair de focus ligt op het reproduceren van 
zondagsdienstactiviteiten. Mochten mensen die deelnemen aan de activiteiten van 



ontstane passievruchten daar op termijn wel behoefte aan hebben, zijn ze hiervoor 
iedere zondag van harte welkom in de Oosterkapel.  
Passievruchten ontstaan vanuit de passie van de organisator en worden 
ondersteund en gefaciliteerd door anderen in de gemeente. 
 
 
6e: Gebed 
Eind 2019 zijn we begonnen met voorbede voor één van de gemeentes uit onze 
denominatie (zie jaarverslag 2019). Omdat we nog niet door alle gemeentes heen 
waren, hebben we besloten dit in 2020 voort te zetten. Wanneer we klaar zijn met 
voorbede voor de Rafaël gemeentes, zetten we dit voort voor de Kurtulus gemeentes 
in Turkije.  
 
 
7e: Uitbreiden van de faciliteiten van ons gebouw 
We willen graag het gebouw verder faciliteren, zodat we ons gebouw nog meer – 
beter in kunnen zetten voor naar buiten gerichte activiteiten. Een deel van de in 2019 
geplande werkzaamheden is gerealiseerd, maar een deel ook niet. Wat voor 2020 op 
de planning staat is als volgt: 
 

- Uitbreiden/ verbeteren van de keuken (i.v.m. onze wijkbrunches/ Kerst met de 
buurt) dit stond al enige tijd op de planning maar gaat in 2020 zeker gebeuren 

- Rolstoelvriendelijke ingang realiseren  
- Rolstoelvriendelijk toilet realiseren  
- Extra opslag – middels een kleine aanbouw – realiseren  
- Voortzetten schilderwerkzaamheden die in 2019 gestart zijn 

 
 
 

Deze 7 zaken zullen als rode draad door het algemene beleid van 2020 heen lopen. 
Uiteraard zullen we er ook in 2020 voor openstaan, mochten er andere activiteiten 
“voorbijkomen” die bijdragen aan onze missie en/ of aan het uitreiken naar onze 
omgeving.  
 


