Beleidsplan 2020

Rafaël gemeenschap Barendrecht

Inleiding

Het beleid van 2020 is gericht op trainen en aanstellen van nieuwe leiders, op versterking van het
kinder- en jeugdwerk en het versterken van de mini church structuur.

Visie – richting
Vanuit het leiderschapsteam wordt gewerkt aan het versterken de gemeenschap met nieuwe
leiders die bereid zijn om verantwoordelijkheden te dragen op deelgebieden binnen de
gemeenschap, zoals jeugd en kinderwerk, minichurches, mannen- en vrouwenwerk e.d. Een brede
participatie vanuit de gemeente aan de diverse activiteiten staat daarbij centraal.
We geloven in een versterkte samenwerking met andere leiders en gemeenten in de regio en binnen
Rafael NL om vorm te geven aan de vijfvoudige bediening voor de gemeente van Christus. Dit doen
we middels trainingsdagen en ondersteuning vanuit andere gemeenten en kerken op specifieke
expertisegebieden, zoals jeugdwerk, evangelisatie en leiderschapstraining.

Plannen en doelen voor het komende jaar
Qua training willen we het komende jaar doorgaan met een leiderstraining om het ingezette
veranderproces verder vorm te geven.
We willen daarom ook graag mini churches en kleine groepen voor mannen en vrouwen laten
functioneren om de verbondenheid in de gemeente verder gestalte te geven.
Interkerkelijk gebedswerk en ook jeugdwerk wordt opgepakt en verder vormgegeven. Specifieke
thema’s, zoals Israel en de vervolgde kerk, worden indien mogelijk in samenwerking met andere
organisaties opgepakt.
Tot slot willen we blijven werken aan het begrotingstekort, door het instellen van maandelijkse offers
voor de zending en mensen bemoedigen om meer structureel bij te dragen.

Middelen & organisatie
Ondanks onze beperkte middelen willen we graag leiders vrijzetten om het kinder en jongerenwerk
verder te ontwikkelen. Er zijn veel kinderen en jongeren in Barendrecht die bereikt kunnen worden en
we willen hen graag een speerpunt maken van ons beleid. We zijn voornemens om naast onze
samenkomstruimte in de Waterpoort ook gebruik te maken van een tijdelijke ruimte aan de
Boerhaavelaan 11 te Barendrecht voor jeugdwerk, mannenavonden e.d.
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