Leiderschapsstructuur binnen de gemeente
Juridische rechtsvorm
De juridische rechtsvorm (volgens BW) van onze gemeente is: kerkgenootschap. Als
kerkgenootschap Rafaëlgemeenschap Goes hebben we statuten. Onze werknaam was eerst:
Rafaël Gemeenschap Goes, later Evangelische Gemeenschap Rafaël Goes en vanaf 1
januari 2011 Evangelische gemeente Rafaël Goes. We verwijzen naar het documentje over
de betekenis van onze naam en naar onze statuten.
Bestuurlijk oudsten en herderlijk oudsten
De statuten van onze gemeente spreken over bestuur en voorzitter. Als gemeente spreken
we over bestuurlijk oudsten en voorganger. De bestuurlijk oudsten zijn volgens de statuten
verantwoordelijk voor het geestelijke en stoffelijke beleid van de gemeente. Het bestuur
is binnen onze gemeente uiteindelijk het besluitvormend orgaan. Binnen het bestuur heeft
iedere bestuurlijk oudste een zgn. aandachtsgebied. Binnen het bestuur spreken we in
principe niet over pastorale vraagstukken. Dat hoort thuis in het overleg van de herderlijk
oudsten. Je kunt ook zeggen dat het bestuur volgens de statuten invulling geeft aan het
algemeen opzienerschap binnen de gemeente. In de praktijk wordt het opzienerschap
echter breder ingevuld/gedragen.
Naast de bestuurlijk oudsten kennen we de herderlijk oudsten. (eerst genoemd celgroepherders, later bevestigd als herders). In het najaar 2010 hebben we een vernieuwde
invulling gegeven aan de herderlijke verantwoordelijkheid binnen de gemeente. Vanaf het
najaar 2010 spreken we over herderlijk oudsten. Tijdens de introductieavonden geven we
uitleg over het plaatje van de herderlijke structuur (contactpersonen, specifiek herderlijke taken, fund. onderwijs/doop, kleine groepen, pastoraat, mentorschap en praktische
hulp). De bestuurlijk en herderlijk oudsten vormen samen de oudstenraad. De oudstenraad
vergadert 1 x per 3 weken en indien nodig vaker. Daarnaast ontmoeten de herderlijk
oudsten elkaar ca. 1 x per 6 weken.
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Informatie en advies van leden van de gemeente
Het bestuur staat open voor informatie en adviezen vanuit de leden van de gemeente.
Soms wordt ook gericht een advies gevraagd aan de leden. Op een aantal punten is het
bestuur ook verplicht om advies te vragen aan de adviesgerechtigde leden. In die gevallen
laten we als bestuur de toets van het adviesgerechtigd lid zijn over aan de leden zelf. Op
de voorjaars-Gezinsraad (statutair de jaarvergadering) wordt inzicht, openheid en
mogelijkheid tot reactie gegeven op de jaarstukken (beleid en financiën) van de
gemeente.
Daarnaast wordt door het bestuur regelmatig advies gevraagd binnen Rafaël Nederland,
onze geestelijke familie.
Als oudsten zijn we zoekende naar een invulling van de vijf-voudige bediening/invloeden
binnen het leiderschap van de gemeente en hoe deze in verhouding (kunnen) staan tot de
oudsten binnen de gemeente.
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