JAARPLAN
RAFAËL GOES
januari 2021 tot september 2022

INTRODUCTIE
In dit jaarplan vind je twee duidelijke pijlers voor 2021, dit zijn de pijlers waar wij als
Evangelische gemeente Rafaël Goes ons in 2021 en begin 2022 op willen richten. Eerst zal de
kerntekst van dit jaar worden genoemd en dan een korte toelichting per pijler. Hierna volgt de
praktische uitwerking van deze twee pijlers. Het jaarplan is tot stand gekomen door indrukken
ontvangen in gebed van het breedleidersteam en het voorbedeteam. Deze indrukken zijn de
input geweest voor de jaarplanwerkgroep om te komen tot een concept, dat is voorgelegd aan
het leidersteam. Voor vragen over dit jaarplan kun je mailen naar office@rafaelgoes.nl.

OVERZICHT
Kerntekst 2021
''Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u
onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk
nodig hebben en niet vast voedsel.'' Hebreeën 5:12

Pijler 1: Toerusting & onderwijs
“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” “Wees Heilig, want Ik ben Heilig.”
We zijn er van overtuigd dat het horen en doen van Gods Woord, de basis en voeding is voor een
persoonlijke relatie met God en onze plaats in Zijn Koninkrijk. Dat is wat we voor ieder van ons vurig
hopen! Een rotsvast fundament in Jezus Christus om met Hem door de stormen van het leven heen
te kunnen gaan, om een licht te zijn voor de wereld om ons heen en om voor altijd in Zijn
aanwezigheid te zijn. Nu en tot in eeuwigheid. Velen van ons zijn bekend met de boodschap van de
Bijbel. Het gevaar ligt echter op de loer dat het ons niet meer raakt, dat we lauw worden, omdat de
wereld invloed krijgt op ons leven. Dat is niet waar we naar verlangen voor onze gemeente! Door
middel van onderwijs in de zondagse samenkomsten, toerusting via de kleine groepen en door
Bijbelstudie willen we thema’s als bekering, belijden van zonde, doop, de Heilige Geest en
gemeente zijn opnieuw behandelen en ieder daarbij persoonlijk aanmoedigen. Het delen van
getuigenissen kunnen ieder van ons daarbij bemoedigen. En telkens willen we daarbij terug naar het
krachtige en levende Woord, “want er staat geschreven…”.

Pijler 2: Samen
‘Samen’ staat onder druk in een wereld waarin het zo ‘ieder voor zich’ is. Het ‘samen’ lijkt steeds
meer uit onze ‘samenleving’ te verdwijnen. Dit beïnvloedt ons ook als christenen. We geloven dat
God ons niet gemaakt heeft om alleen op onszelf gericht te zijn. Het meeste wat Jezus zegt in de
tijd dat Hij op aarde was, zegt hij tegen een groep mensen. We hoeven (en kunnen) niet alles in ons
eentje zijn en doen. Een beeld dat gedeeld werd omschreef dat wij niet allemaal losse vlaggetjes
moeten zijn, maar verbonden met elkaar als een lange prachtige en veelkleurige slinger. Want
samen staan we sterk! Daarom willen we een focus leggen op kleine groepen, de Kids en de Youth.
We willen hun coördinatoren, hun leiding toerusten. En een cultuur bouwen waarin het normaal is
om bij een kleine groep aangesloten te zijn. We gaan meer nadruk leggen op het samenwerken en
samen bouwen in en aan onze gemeente. Immers, samen vormen wij de gemeente, een deel van het
lichaam van Christus!

UITWERKING VAN DE TWEE PIJLERS

Toerusting & onderwijs
Twee keer een preekserie ‘grondbeginselen’ vanuit Hebreeën 6.
De eerste keer als introductie en de tweede keer als verdieping.
Onderwijs door middel van preken over gemeente zijn.
Thema maand over aanbidding.
Thema maand over de Tabernakel in begin 2022.
De preken worden aangevuld met persoonlijke getuigenissen van
gemeenteleden ter bemoediging van ieder voor ons persoonlijke
geloofsleven.
De Youth en kinderen meenemen in de grondbeginselen thema's.
Kleine groepen meenemen in de preekserie met een hand-out.
Bedieningen / teams aanmoedigen dit jaar een
toerustingsmoment te organiseren dat gerelateerd is aan de
'grondbeginselen' van die specifieke bediening.
Bijbelstudie avonden/ochtenden om dieper op de
grondbeginselen in te gaan.
Onderwijs over de Doop en de Heilige Geest.

Samen
Kleine groepen:
Gemeenteleden stimuleren deel te worden van een kleine groep.
Toerusting bedieningsleider kleine groepen.
Toerusting Kleine groep coördinatoren.
Kleine groepen stimuleren nieuwe mensen uit te nodigen.
Leiders uit het leidersteam komen een keer op bezoek bij de
kleine groepen.
Kleine groepen stimuleren om tijdens de Grondbeginselen
preekserie (vanaf september) wekelijks samen te komen en de
verwerkingsvragen te behandelen.
Introductie lunch voor nieuwe mensen en hen aanmoedigen om
door te stromen in de Alpha cursus en een kleine groep.
Youth verlaters (18+) een doorstroomplek aanbieden.
Het zijn van een Veilige Kerk.

~ Terug naar De Basis ~

