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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 er naar
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 waarin 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.
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Concreet is de doelstelling dan ook samen te vatten in twee uitgangspunten:
1. 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.
2. 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. Verantwoording opnemen in het organiseren van en het 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 2021
Net als 2020 heeft ook in het jaar 2021 de impact van de pandemie een behoorlijk
stempel gedrukt op de manier van kerk zijn. De kerk had ook in dit jaar, net als de
rest van de wereld, te maken met voortdurende beperkingen die we tot voor 2020
nog nooit eerder hebben meegemaakt. Sinds Juli 2020 waren samenkomsten op 1.5
meter afstand weliswaar mogelijk maar naar mate de beperkingen langer
voortduurden trokken deze ook gedurende 2021 een stevige wissel op de bezoekers.
Op 20 maart hebben we als oudsten besloten om, na lange tijd van diensten die
sinds kerst 2020 uitsluitend via livestream te volgen waren, ingaande Goede vrijdag
de diensten weer te openen voor fysiek bezoek van max. 30 pers. Dit ondanks de
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hoge besmettingscijfers van dat moment. Als oudsten ervoeren we dat de nood in de
gemeente (eenzaamheid/verdriet en soms zelfs depressie) zo groot was dat langer
dicht blijven voor fysiek bezoek onverantwoord zou zijn. Op het podium zijn
plexiglazen schermen aangebracht die zowel de zangers en instrumentalisten
onderling als de zaal en de zangers van elkaar afschermden.
In de zaal zijn 3 grote luchtzuiveringsinstallaties geplaats en op Goede Vrijdag zijn de
deuren van de kerk weer opengegaan voor bezoekers. Tot aan eind september is er
een systeem gehanteerd waarin mensen van tevoren hun stoel moesten reserveren
met een max. van 30 bezoekers. Op zondag 3 oktober is de 1,5 meer regel in de
kerk vervallen en zijn we gaan werken met een systeem waarin iedereen door middel
van een gouden kaart op de stoel naast hem/ haar/het gezin één stoel afstand hield
tot de eerstvolgende persoon naast hem/haar. Ook de kinderdiensten zijn na lange
tijd weer gestart. Het was een zeer welkome, maar ook best spannend stap om op
deze manier weer meer mensen in de kerk toe te laten en langzaam aan de dingen
weer op te starten die zolang niet konden.
Helaas was dit alles van korte duur en moesten we vanwege de aangescherpte
maatregelen op zondag 14 november weer terug naar de 1,5 meter opstelling. De
deceptie was compleet toen Nederland op 19 december weer in lockdown ging en
ingaande kerstnacht de kerk weer opnieuw terug naar volledig livestream moest!
Ondanks deze domper was de tassenactie voor de voedselbank wel een succes en
ook voor het online vieren van de kerstdiensten hebben we alles uit de kast gehaald!
In dit jaar zijn er ook mooie en constructieve ontwikkelingen geweest. Zo hebben we
op 24-10 ons oudsten team uitgebreid met 2 echtparen en er is een nieuwe
gemeente structuur doorgevoerd waarin het eenvoudiger is om nieuwe initiatieven op
te starten en te ontplooien.
Al met al was ook 2021 een heftig jaar!
Een jaar waarin, net als in 2020, telkens geschakeld moest worden om binnen de
steeds veranderende manieren en regels mogelijkheden te zoeken om maximaal
kerk te zijn. Dit heeft veel gevraagd van het leiderschap van de gemeente en van de
vrijwilligers die hard meegewerkt hebben. Al het bovenstaande maakt dat ook 2021
niet alleen de boeken in gaat als een heftig jaar. Maar ook als een jaar waarin we,
noodgedwongen, op zoek zijn gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Een jaar waarin
we meer dan ooit creatief geweest zijn. Een jaar waarin oplossingen gezocht en
gevonden werden voor de steeds veranderende uitdagingen die de pandemie op ons
pad bracht. Een jaar waarin veel nieuwe ideeën ontstonden, uitgewerkt EN
uitgevoerd werden!! Kortom een jaar wat voor het tweede jaar op rij totaal anders is
verlopen dan gepland en gehoopt. Maar wel een jaar waarin we als gemeente
volledig en maximaal invulling hebben gegeven aan de missie waarvoor we
geroepen zijn!
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Bestuurszaken 2021
In 2021 zijn er geen wijzigingen binnen het bestuur geweest.
Bestuurssamenstelling 2021
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris

Martin van der Plas
Tineke Kramp
Tjarda Smits

Oudsten in 2021
Wim en Joke Richters
Peter en Tineke Kramp
Martin en Marjan van der Plas
Jelle en Tjarda Smits
John en Judith de Boon
Diederik en Wineke van Dalen
Financiën
Over de financiën van het jaar van 2021 kunnen we alleen maar zeggen dat de Heer
trouw is geweest zodat we het jaar met een positief resultaat af hebben kunnen
sluiten! Voor meer details verwijzen we naar de concept jaarrekening 2021 op onze
site.
Vanwege de Coronacrisis is het familieberaad (ledenvergadering) opnieuw uitgesteld
tot nader order.

