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Beleidsplan 2022 
 
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 2022 
 
Als er iets wat de jaren 2020 en 2021 ons hebben geleerd is het wel dat er ten tijde 
van een pandemie heel weinig te plannen is voor de lange termijn. Een beleidsplan 
schrijven voor 2022 lijkt dan ook haast onbegonnen werk! De steeds wisselende 
mogelijkheden en restricties vragen meer dan ooit om flexibel te zijn en te antiperen 
op wat komt en mogelijk is.  
 
Toch hebben we ook voor 2022 wel een aantal kerntaken als prioriteit genoteerd: 
 
1 Investeren in onderlinge verbondenheid. 
 
De afgelopen twee jaar hebben een stevige wissel getrokken op de onderlinge 
verbondenheid binnen de gemeente. Veel mensen hebben elkaar lange tijd niet 
gezien of gesproken. En de vele maanden van live stream diensten en diensten met 
beperkte mogelijkheid tot fysiek bezoek hebben er voor gezorgd dat sommige 
mensen wat verder van ”samen gemeente zijn” af zijn komen te staan.  
Als oudsten willen we in 2022 absolute prioriteit geven aan het herstel van de 
onderlinge verbondenheid van de gemeente.  
 
 
2 Coachen nieuwe aanbiddingsleiders. 
 
Eén van de mooie vruchten die ondanks een ingewikkeld 2021 gedurende het jaar is 
ontstaan, is dat we roeping en talent (in die volgorde!!) voor potentiële 
aanbiddingsleiders menen te herkennen bij Rianne en Tessa. In 2022 zullen deze 
twee jonge dames worden gecoacht om de gemeente te leiden in aanbidding.  
 
 
3 Uitreiken naar de doelgroep van de wijkbrunch. 
 
We hopen dat in 2022 de deuren van onze kerk ook weer open kunnen voor de 
gasten van onze wijkbrunch. Veel van de bezoekers geven aan erg te lijden onder de 
eenzaamheid en zien ernaar uit om weer aan te kunnen schuiven bij de wijkbrunch.  
We zullen er in 2022 alles aan doen om dit weer mogelijk te maken! Tot die tijd wordt 
voortdurend gewerkt aan initiatieven om toch verbinding te houden met deze groep 
en hen te bemoedigen en te ondersteunen in deze tijd waarin isolatie en 
eenzaamheid op de loer liggen.  
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4 Investeren in kinderkerk en kinderwerk. 
 
Het is in de afgelopen twee jaar, met de 1,5 meter regel, erg ingewikkeld geweest om 
kinderen en ouderen samen fysiek in één en dezelfde dienst te hebben. Hierdoor is 
er al hele lange tijd op de zondagen weinig aanbod vanuit de kerk voor de kinderen. 
We willen er in 2022 echt alles aan doen om kinderkerk (wat tijdens de corona 
pandemie is ontstaan) voort te zetten, zodra dit ook maar enigszins kan.  
 
 
5 Verdieping geestelijk leiderschap. 
 
In 2021 hebben we het oudstenteam, na lange tijd met een vast team gewerkt te 
hebben, met 2 echtparen uitgebreid. De input van de twee nieuwe echtparen brengt 
een verfrissende dynamiek. Hand in hand hiermee is het ook zaak dat we met dit 
uitgebreide team werken aan het verdiepen van de relatie.  
 
 
6 Uitbreiding zendingsprojecten. 
 
Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld worden mensen geconfronteerd met 
vragen en uitdagingen die de pandemie op ons bord slingert. Hierin willen we ook in 
2022 onze verantwoording opnemen voor de zendingsprojecten (Zuid Afrika/Turkije) 
die we al enkele jaren ondersteunen. De ondersteuning (zowel financieel als 
relationeel) zal voor deze projecten in de lijn van voorgaande jaren worden 
voortgezet. In 2022 gaan we Oekraïne ook actief ondersteunen.  
 
 
Deze 6 zaken zullen als rode draad door het algemene beleid van 2022 heen lopen. 
Uiteraard zullen we ook in 2022 openstaan voor andere activiteiten die bijdragen aan 
onze missie en/of aan het uitreiken naar onze omgeving. Het is vooral onze vaste 
hoop en vurig verlangen dat 2022 een jaar zal zijn waarin de kerkdeuren weer 
helemaal/ zonder beperkingen open kunnen! Zodat we weer volop uit kunnen reiken 
naar de mensen om ons heen.  
 
 
 
 


