
 

Activiteiten 2020 van Rafael Rivierenlanden. 

Rafael Rivierenlanden maakt deel uit van Rafael Nederland, welke onderdeel is van de 
International Church of the Foursquare gospel. Deze wordt geleid door het zgn. “Global 
council”, welke wordt gevormd door leiders van de diverse regio’s in de wereld. De Europese 
regio is gevestigd in Zwitserland. Deze regionale council wordt gevormd door de nationale 
leiders.  

Zowel de verbinding tussen Rafael Rivierenlanden en Rafael Nederland als de nationale 
verbindingen zijn vastgelegd in statuten en charters.  

Het bestuur van Rafael Rivierenlanden wordt gevormd door 5 personen welke tevens 
functioneren als oudsten van de gemeenschap. Hierdoor is er een tweeledige taak; het 
bestuur vervuld de bestuursrechtelijke taken en de oudsten overzien het geestelijke welzijn 
van de gemeenschap. De praktische uitvoering van het beleid wordt gedaan onder leiding 
van de teamleiders en hun teams. De teamleiders worden ondersteund door de staf. De 
voorganger legt verantwoording af aan het bestuur/oudsten. Hij leidt de staf en de 
teamleiders.  

Er zijn de volgende teams: 

 Groepen: baby’s, peuters en basisschool leeftijd  

 Tieners en jongeren  

 Openhuis Zorg Diaconie  

 Pastorale zorg  

 Gebed en voorbede Toerusting Muziek  

 Onderwijs 

 Opdracht Zending en Evangelisatie  

Rafael Rivierenlanden kent een beleidsperiode van 3 jaar. Voor een nieuwe periode wordt 
door de oudsten/bestuur nieuwe beleidskaders bepaald, welke door de teamleiders wordt 
vertaald in een toepassing voor hun team. Deze wordt door de oudsten/bestuur goedgekeurd 
en gevolgd gedurende de beleidsperiode.  

Terugblik op de voorgaande beleidsperiode.  

 

Door de Covid 19 uitbraak hebben we onderstaande activiteiten tot medio maart op de 
normale locaties gehouden. Tijdens de lockdowns is alles via Zoom en Livestream gegaan. 
In de tussenliggende zomer/najaarsperiode hebben we fysieke diensten en ontmoetingen 
gehouden volgens vastgestelde Covid protocollen. 

Groepen 
De teamleiders ontmoeten elke maand voor een teambespreking en het delen van visie. De 
groepen ontmoeten tweewekelijks, met uitzondering van de tiener, jongeren en 
kindergroepen, deze ontmoeten meer frequent. De open huizen vinden plaats in de 



huiskamer van leden van de gemeenschap. De overige groepen ontmoeten op kantoor of in 
een daarvoor gehuurde ruimte. De kinderen hebben jaarlijks een kinderkamp. 
De leiders van de groepen zijn verantwoordelijk voor de eerste pastorale zorg. Zij worden 
daartoe ondersteund en getraind onder verantwoording van het team voor pastorale zorg.  

Voor de vrouwen in de gemeenschap zijn er regelmatig ontmoetingen. Voor de mannen is er 
een ontmoeting geweest. Hierbij worden soms externe sprekers uitgenodigd en elders 
faciliteiten gehuurd.  

Samenkomsten 
Wekelijks is er een samenkomst in een daarvoor gehuurde faciliteit waar zowel voor de 
plenaire ontmoeting als de parallelle kinderen en jongerengroepen ruimte beschikbaar is.  

Teams en activiteiten 
De teams ontmoeten regelmatig onder leiding van de teamleider. Deze ontmoetingen vinden 
plaats op kantoor of in een daarvoor gehuurde ruimte.  

Zowel de groepen als de teams worden ondersteund door het kantoorteam en de technische 
middelen staan tot hun beschikking. 
Het muziekteam heeft een PA systeem tot hun beschikking ten behoeve van de diensten en 
andere samenkomsten. Veelal hebben de diverse teams een jaarlijks weekeinde waar de 
visie wordt besproken alsmede onderlinge relaties worden verstevigd.  

De missie van de gemeenschap wordt in de eerste plaats in de praktijk gebracht door de 
leden van de gemeenschap in hun dagelijkse omgeving. Dit geschiedt vooral in relatie, maar 
ook iemand op straat wordt ondersteund of geholpen waar nodig. 
Er is een voortgaande relatie met asielzoekers en mensen met een status welke hun weg 
zoeken in de Nederlandse samenleving.  

Zowel leden van de gemeenschap, als de collectieve gemeenschap zijn betrokken bij allerlei 
lokale, vaak sociale activiteiten in Nederland zoals: voedselbank, inloophuis, 
gevangenenzorg. In het buitenland betreft het hulp aan vluchtelingen in kampen in 
Griekenland en Turkije.  

In Afrika ondersteunen we een medisch project alsmede een gemeentestichting. Vanwege 
veiligheid kunnen we de juiste locatie hiervan niet noemen. In Israël ondersteunen we de 
hulp aan een Joods community center alsmede een werker aldaar. In Kosovo zijn we 
betrokken bij een hulpverleningsproject onder de Roma minderheid. Dit gebeurt via 
structurele ondersteuning via een lokale kerkelijke gemeente. 

Voor secretariële ondersteuning en vergaderingen wordt een kantoorruimte gehuurd in 
Gorinchem. Het kantoor is uitgerust met de nodige computer en videopresentatie apparatuur. 
Ook worden hier de cd’s van de samenkomsten, studies en seminars geproduceerd. De 
voorganger is bezoldigd naar de salarisschalen welke hiervoor door Rafael Nederland zijn 
vastgesteld. Zowel de teamleiders als secretariële ondersteuning is op basis van 
vrijwilligerswerk. In een enkel geval wordt hiervoor de toegestane vrijwilligersvergoeding 
gegeven. De training en vorming van de leiders wordt over het algemeen door de 
gemeenschap vergoed.  

 


