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Beleidsplan 2019.
Rafael 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 adhoc 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 2019
Voor 2019 staan er beleidsmatig een zevental zaken als topprioriteit genoteerd:
1e het verder toerusten van de bedieningsleiders. Hierin zal het jaar 2019 vooral in
het teken staan van het aanscherpen van de eerder geschreven visies per bediening
en het groeien in het gezamenlijk invulling geven van het overall leiderschap van de
gemeente… Dit gaat dus verder dan alleen het leiden van de bediening waar men
bedieningsleider van is. Dit gaat ook over leren collectief verantwoording te dragen
voor het (mede) leidinggeven aan de gemeente.
2e Rafael gemeente de Rank wil, naast zelf (als gemeente) verder groeien en
ontwikkelen in de dynamiek van Ecclesia gemeente zijn (zie jaarverslag 2017) ook
met anderen delen wat we hierin ontvangen en geleerd hebben. In 2018 hebben we
hiervoor bij wijze van proef een 2-daagse conferentie gehouden onder de naam
Focus2Move. Dit is zo’n groot succes geweest dat we besloten hebben ook in 2019
een Focus2Move te organiseren en als ook dit een succes is, zal het een jaarlijks
terugkerend event worden.
3e Vrucht van buitenaf… we golven dat God niet alleen van binnenuit groei geeft,
maar ons ook uitdaagt ons uit te strekken naar “vrucht van buitenaf” In 2019 staan
we open voor die vrucht van buitenaf!
4e Project zie je wel
Project zie je wel is een project wat bedoeld is om verschillen 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 zal beleid
geschreven worden voor dit project, het is de bedoeling dat eind 2019 een eerste
projectteam samengesteld kan worden om aan de eerste productie te werken!
5e uitbreiden en verder uitbouwen van onze betrokkenheid bij en relatie met de
buitenlandse (zendings) projecten waar we bij betrokken zijn.
6e vormgeven aan Focus2Move (zie jaarverslag van 2018) als jaarlijks terugkerende
conferentie. Dit jaar gaan we de 2e editie van Focus2Move organiseren (met
internationale sprekers!) Naast de organisatie voor dit jaar willen we ook meteen de
stappen zetten die nodig zijn om dit een jaarlijks terugkerend event te maken.

7e uitbreiden van de faciliteiten van ons gebouw, zodat we ons gebouw nog meer –
beter in kunnen zetten voor naar buiten gerichte activiteiten. Een deel van de in 2018
geplande werkzaamheden is gerealiseerd, maar een deel ook niet. Wat voor 2019 op
de planning staat is als volgt:
Hierbij wordt voor dit jaar gedacht aan:
- Uitbreiden/ verbeteren van de keuken (i.v.m. onze wijkbrunches/ Kerst met de
buurt) dit stond voor 2018 op de planning maar is verschoven naar 2019
- Mogelijkheden voor rolstoelvriendelijke ingang onderzoeken
- In 2018 waren we van plan zand onder het gebouw te spuiten, zodat de paden
rondom het gebouw niet meer verzakken/ beter begaanbaar worden. Studie
heeft uitgewezen dat zand niet de oplossing is!! De ruimte zal opgevuld
moeten worden met korrels die minder wegen dan zand en meer isoleren.
- In 2019 zal de techniek unit aangepakt en ge-update worden
- Ook zal het gebouw in 2019 weer opnieuw in de verf gestoken worden.

Deze 7 zaken zullen als rode draad door het algemene beleid van 2019 heen lopen.
Uiteraard zullen we er ook in 2019 voor open staan mochten er andere activiteiten
“voorbijkomen” die bijdragen aan onze missie en/ of aan het uitreiken naar onze
omgeving.

