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Jaarplan 2019 Rafael Almere 
 

Achtergrond 
In het voorjaar van 2018 heeft het bestuur en kernteam een uitgebreide verkenning gedaan 
naar de toekomst van (het leiderschap van) de gemeente. In juli zijn deze bevindingen 
gepresenteerd en is aan de gemeente voorgelegd dat Mark en Mira per 2019 als 
voorgangers zullen worden aangesteld. In de tussentijd is een werkgroepje bezig geweest 
met de voorbereidingen en de invulling van zondagse diensten. Daaruit is onder andere de 
nieuwe inrichting van de zondagen naar ‘soep’-, ‘groei’- en ‘bloei’-zondagen ontstaan. 
 
Ondertussen hebben Mark en Mira nagedacht over invulling van hun rol en hier met het 
bestuur over gesproken. Zij hebben zich beschikbaar gesteld voor 1,5 dag per week voor 
een periode van 5 jaar. 

Leiderschap 
De stap van een kernteam naar voorgangers is in veel opzichten een grote stap. Met name 
de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is en wie aan wie verantwoording aflegt is 
belangrijk. Het moet niet zo zijn dat voorgangers hun positie kunnen misbruiken, maar er 
moet ook ruimte voor hen zijn om leiding te geven. 
 
In de oude situatie lag het ‘geestelijk leiderschap’ bij het kernteam (de groep van 11 tot 13 
mensen die gezamenlijk leiding gaven). De statuten van Rafael vereisten dat er een bestuur 
(bestaande uit 3 personen) was dat eindverantwoordelijk is. In de praktijk werkte het zo dat 
het bestuur ondersteunend aan het kernteam functioneerde en veel praktische en 
administratieve taken verzorgde. 
 
In de nieuwe situatie stellen wij voor dit anders in te richten en wel conform de vernieuwde 
modelstatuten van Rafael Nederland. Daarin staat het volgende: 

De gemeenschap wordt geleid door een team van gelijkwaardige leiders, bestaande 
uit een bij voorkeur oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste negen. 
Samen geven deze leiders met hun verschillende gaven, bedieningen en rollen 
onder leiding van de statutair voorzitter, die tevens de visiedrager is, leiding aan de 
gemeenschap geeft zodat deze haar missie en waarden kent en hieraan expressie 
geeft en vrucht draagt. 

 
Wat dit betekent is dat 1) de voorganger(s) altijd onderdeel zijn van een team en 2) dat er 
geen onderscheid meer is tussen een bestuur en ‘geestelijk leiderschap’.  
Dat eerste punt voorkomt dat voorganger(s) ‘hun eigen ding kunnen gaan doen’, en het 
tweede voorkomt dat er een patstelling (of erger) kan ontstaan tussen die twee gremia. 
Verder is vastgelegd dat Rafael Nederland inspraak heeft in het aanstellen en ontslaan van 
de statutair voorzitter (=voorganger). Aanstelling (ook van de andere leiders) gebeurt voor 
een termijn van vier jaar met een rooster dat elk jaar voor vernieuwing zorgt. 
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Voor Rafael Almere betekent dit concreet dat er een nieuw Leidersteam wordt gevormd dat 
de eindverantwoordelijkheid draagt en de verschillende bedieningen aanstuurt en 
coördineert. 
Voor het Leidersteam stellen we de volgende mensen voor: 

- Mark en Mira de Boer (voorgangers, een van beide als statutair voorzitter) 
- Rico en Anneke Mijsen 
- Boris en Stephanie Verduijn 
- Bart van der Snoek 
- Jurgen Boontje 

Met deze samenstelling hebben we een mix van generaties, nieuw bloed en continuïteit. Dit 
zal al in 2019 kunnen veranderen. Om te voorkomen dat over 4 jaar het hele team moet 
aftreden zal al in 2019 begonnen worden met een eerste roulatie. Daarmee blijft het team in 
beweging. 
In januari 2019 zal de gemeente gevraagd worden dit Leidersteam te bekrachtigen. 

Speerpunten 2019 en verder 
Naast leiderschap is nagedacht over de vraag waar de aandacht naar moet uitgaan de 
komende tijd. Daarvoor zijn onder andere het visiestuk van afgelopen jaar en de uitkomst 
van de gesprekken die Bart en Roelienke hebben gevoerd, geraadpleegd. Dit 
samengevoegd met wat wij zelf zien dat nodig is in de gemeente, komen we op 
onderstaande vier speerpunten: 
 

1. Sterke identiteit: wat maakt Rafael eigen, Pinkster invloeden, welke plek in 
christelijk Almere 

2. Duidelijke Inhoud: ‘waarom - hoe - wat’, welke thematiek, samenhang, onderwijs 
3. Betrokken discipelschap: omgang met elkaar 
4. Heldere communicatie: intern en extern gericht, social media, website, in Almere 

 

1. Sterke identiteit 
In samenhang met de andere speerpunten willen we de identiteit die wij als Rafael hebben 
uitleven en uitdragen. Wij hebben onze eigen, specifieke plek in het lichaam van Christus. 
Denk aan de nadruk op herstel, vrijheid, profetie, Jesaja 61. Wat we uitstralen, 
communiceren, leren en leven komt hieruit voort. We zijn onderdeel van een 
pinksterdenominatie die zich uitstrekt naar de gaven van de Geest zonder 
hypercharismatisch te worden. Tegelijkertijd kenmerkt Rafael Almere zich door een open en 
ongedwongen cultuur, een plek waar veel mensen zich thuis voelen en waar mensen bij 
elkaar betrokken zijn.  
 
Deze visie is begin 2018 als volgt verwoord: 

Samen als open en relationele gemeenschap uitstappen in nieuwe wegen om 
Almeerders te laten zien en beleven wie Jezus Christus is en hen te helpen in hun 
bestemming te komen. 
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Dit is ook iets wat we naar buiten toe mogen uitdragen, Almere in. In de (christelijke) 
netwerken, maar ook naar de gemeente toe. Samenwerkend, optrekkend met andere 
kerken. 

2. Duidelijke inhoud 
We stellen ons als doel om samenhang te brengen in het onderwijs en gezond, bijbels 
onderwijs aan te reiken. 
We zien in de gemeente dat er veel mensen worstelen met dingen als drukte, huwelijk en 
relaties, depressiviteit, angst enzovoorts, en dat mensen soms wat kritisch of afwachtend 
zijn. We kunnen zaken niet oplossen, maar elkaar wel een goede, gezonde manier van 
leven en geloven voorhouden. Waar we zien waar concrete behoeftes en hulpvragen zijn: 
verwijzen naar onderwijs en/of begeleiding. 
 
Inhoud zondagen: 
Ook in 2019 willen we de drieslag aanhouden in de focus op de zondagen: 
Soep - focus op relatie, discipelschap 
Groei - focus op diepgang, verwerking, kleine aanbidding 
Bloei - focus op aanbidding en preek die beiden aanstekelijk zijn 
 
Voor de inhoudelijke lijn willen we kiezen voor een bijbelboek dat we integraal gaan 
doorlopen met elkaar. Dat heeft een paar voordelen: het geeft houvast voor de sprekers, het 
voorkomt eenzijdigheid in de onderwerpen, en het maakt ook duidelijk dat we de Bijbel als 
uitgangspunt nemen. Het is niet de bedoeling om hier alle 52 zondagen aan te wijden; op 
soepzondagen en sommige bloeizondagen wordt de invulling sowieso iets anders en diverse 
gastsprekers zullen hun eigen thema’s meebrengen. 
 
Wij stellen voor om het boek Lukas te gaan behandelen. Dat is 24 hoofdstukken in 12 
maanden, dus ongeveer twee hoofdstukken per maand, maar dit is flexibel. Met de sprekers, 
inspirators, aanbiddingsleiders kijken we welke thema’s behandeld gaan worden. In ieder 
geval komt uit Lukas naar voren wie Jezus is, wat het goede nieuws is dat hij kwam brengen 
en wat het betekent om hem te volgen. 
 

3. Betrokken discipelschap 
Het derde speerpunt is discipelschap - het samen achter Jezus aangaan.  
We willen dit praktisch vormgeven tijdens onder andere de soepzondagen (focus relatie).  
In november is een Impact-tweedaagse vanuit Rafael Nl over discipelschap. 
Verder spelen de kringen een belangrijke rol en zijn er diverse ideeën om als gemeente of 
deel daarvan te gaan ondernemen zoals een gemeenteweekend, een naar buiten gerichte 
activiteit als Serve the City en dergelijke. De uitvoering hiervan hangt af van de animo en 
beschikbare mensen voor organisatie. Wil je meedoen of heb je andere ideeën? Laat het 
ons weten! 
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4. Heldere communicatie 
Als vierde speerpunt willen we aandacht geven aan communicatie, zowel intern als extern. 
We hebben als gemeenschap veel meer te bieden dan we op dit moment laten zien. De 
vraag is: als mensen in Almere een kerk zoeken, wat zien ze dan van Rafael en hoe 
aantrekkelijk is het dan om bij Rafael terecht te komen? Daarom willen we de externe 
communicatie strategischer inzetten. 
 
Dat begint bij een pakkende verwoording van wie we zijn. De visie zoals onder punt 1 
verwoord is mooi maar communicatief niet sterk. We zien voor ons dat we gaan werken met 
een payoff die in externe communicatie gebruikt kan worden, bijvoorbeeld: 
 
“Rafael Almere: voel je thuis, voel je vrij” 
 
Daarin komen de kernelementen van onze cultuur en doelen terug: 
‘wij willen dat je thuis bent’ > geestelijk gezond, gezonde relaties, rusten in het werk van 
Christus, ruimte voor herstel, groeien in identiteit 
‘wij willen dat je vrij bent’ > gemotiveerd, onbevangen, actief, je bent wie je bent, geestelijke 
gaven, bestemming bekend, ruimte voor talenten en ontwikkeling 
 
Rond externe communicatie zal een werkgroepje gevormd worden dat zich bezig gaat 
houden met de website, social media, etcetera. 
 
Intern: 
Ook intern willen we extra aandacht aan communicatie geven naast de goede dingen die er 
al zijn. Een voorbeeld: meer ruimte voor het delen van het leven met elkaar door in elke 
dienst vaste aandacht te schenken voor verjaardagen, voor zieken en voor speciale 
gelegenheden.  
 
Verder willen we minimaal twee keer per jaar een brede leidersbijeenkomst hebben waarin 
het wel en wee van de gemeente centraal staat; niet als vervanging van de 
gemeentevergaderingen, maar specifiek gericht op iedereen die verantwoordelijkheid draagt 
en iedereen die zich betrokken voelt. Karakter van de avond is bemoedigend, doel is om 
voortgang en eventuele issues/problemen te delen, voor elkaar en voor de gemeente te 
bidden. 
 
We willen de mogelijkheid onderzoeken van het inzetten van een kerk-app zoals Chrch of 
Scipio waarmee we een besloten omgeving hebben voor bijvoorbeeld gebedsverzoeken, 
informatie over preken en kringen, etc etc. 

Tenslotte 
De komende weken zullen gebruikt worden voor verdere invulling en het opstellen van de 
begroting. Zoals vermeld zal dit hele ‘pakket’ in januari aan de gemeente worden 
voorgelegd. We laten jullie weten hoe we dit precies vormgeven. 
 
Op 20 januari is er een inzegeningsdienst gepland. Noteer die vast in de agenda! 
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En last but not least: wij zijn dankbaar dat we deze taak op ons mogen nemen. Willen jullie 
voor ons bidden en met ons voor de gemeente, dat de Heer tot zijn doel mag komen? 


