Onze organisatie en identiteit.
Het kerkgenootschap Rafael Rivierenlanden is een gemeenschap die deel uitmaakt van
Rafael Nederland, onderdeel van de International Church of the Foursquare gospel. Tot en
met 2019 vonden alle activiteiten plaats onder de Stichting Rafael Giessenlanden. Rafael
Rivierenlanden heeft alle activiteiten, overeenkomsten en verplichtingen overgenomen en
streeft dezelfde doelen na als Rafael Giessenlanden deed.
We belijden Jezus Christus als verlosser, doper met de Heilige Geest, Geneesheer en de
Koning die zal terugkomen op aarde.
Wij hebben dus een gemeenschappelijke naam en theologie en maken deel uit van een
wereldwijde denominatie. Vanuit deze identiteit staan we open in relatie met alle gelovigen
en kerken die Jezus Christus belijden als de uit de dood opgestane Zoon van God. Jezus is
het hoofd van de universele gemeente en in Zijn Geest is de oorsprong en kracht van de
gemeente.
Levend en werkend in die Geest zijn wij bewogen met alle mensen ongeacht hun huidskleur,
ras of religie. In relatie voorzien we in onderwijs en praktische begeleiding voor wie dat wil.
Daarnaast dagen we mensen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid om naar anderen
om te zien zowel binnen de gemeente als in de maatschappij, om zo het evangelie en de
persoon van Jezus Christus gestalte te geven.
Een beweging met een doel
Het doel van deze voortgaande beweging van relatie, herstel, toerusten en uitreiken is om
met behulp van de heilige Geest mensen binnen onze invloedsfeer, helpen om gezonde
mensen te worden, in gezonde relatie met God, mensen en zichzelf.
Onze manieren en cultuur
Wij proberen onszelf te beschermen tegen religie, dode tradities en manipulatie. Mensen zijn
belangrijker dan gebouwen, instituten, structuren, tradities of programma’s. Dat betekent dat
we prioriteit geven aan mensen en hun ontwikkeling boven het vasthouden aan programma’s
of protocollen die dat beogen. Dat betekent overigens niet dat er geen programma’s zouden
zijn. Deze zijn er echter alleen met bovengenoemde prioriteit.
De gemeente is mensen in de beweging van relatie met Christus. Om die beweging vast te
houden is het nodig om ons steeds actief en intentioneel bezig te houden met onze
omgeving, naar de mens om te zien en hen lief te hebben zoals Christus hen liefheeft.
Mensen zijn uniek en bedoeld om in die uniciteit te groeien tot volwassenheid. We geloven
dat het beste voor een individu alsook binnen relaties wordt bereikt door eenvoudig te blijven
en te volharden in eerlijkheid en integriteit.
Onze focus is Christus en Zijn woord. Dat heeft invloed op de manier waarop we met elkaar
en anderen omgaan en op onze samenkomsten. Deze zijn geordend en eren God, maar
hebben een lage drempel en zijn lerend en aanmoedigend voor leden en gasten.

Bestuur
De leiding van onze gemeenschap bestaat uit een bestuur welke tevens oudsten zijn, een
staf, teamleiders en leiders van de diverse groepen. De staf en teamleiders worden geleid
door de voorganger.
Het bestuur is gericht op het uitvoeren van de in de wet omschreven taak van een
rechtspersoon. Bestuurders richten zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden op het
algemeen belang en op het gemeenschappelijk belang van de gemeenschap. Vervolgens is
het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaarmaking van
relevante verslaglegging van financiën en beleid van de gemeenschap. Ook het aangaan en
afsluiten van contracten, eventueel
aankoop van gebouwen, salariëring en rechtspositie van de voorganger en bezoldigde
medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheden van het bestuur.
De taak en verantwoording van oudsten is om de 'wijzen in de poort' te zijn van onze
gemeenschap. Zij zijn ook de plaats waar de voorganger zijn verantwoording aflegt.
Jaarlijks komen zij bijeen voor bezinning, bespreking en gebed om zo een richtlijn voor het
beleid in het komende jaar te geven. Deze richtlijn wordt voor de bedieningsstaf de maatstaf
voor het door hen te maken beleid en de daarbij behorende begroting. Gedurende het
lopende jaar toetsen de oudsten de voortgang in de gemeenschap met het voorgenomen
beleid.
Voorganger, staf en teamleiders
De voorganger wordt voor onbepaalde tijd aangesteld door de oudsten na instemming van
Rafael Nederland. Hij geeft leiding aan de staf. De staf wordt aangesteld voor onbepaalde
tijd. Haar taak en verantwoording is naast het opstellen van een periodiek beleidsplan, de
uitvoering ervan, het geven van training en het leiden en coachen van de teamleiders.
Jaarverslag 2019
Voor de wekelijkse samenkomsten wordt ’s zondags het gemeenschapsgebouw “de Til” in
Giessenburg gehuurd, hier komen dan ook de peuter-, kinder- en tienergroepen samen. Voor
de versterking van het geluid en media presentatiemogelijkheden in de diverse zalen zorgen
we zoveel mogelijk zelf.
Voor administratieve ondersteuning en vergaderlocatie wordt een kantoor in Gorinchem aan
de dokter van Stratenweg permanent gehuurd. Vanaf januari 2019 huren wij permanent “De
Mall”, een ruimte in Dalem, voor o.a. de muziekgroep, jongeren en tieners. Incidenteel
worden andere locaties gehuurd voor bijv. seminars en conferenties.
Leiders komen regelmatig bijeen voor training, communicatie en onderlinge relatie. Periodiek
zijn er seminars, studies, en ontmoetingen van leden voor leden.
De kinderen, jongeren en huisgroepen komen wekelijks en soms tweewekelijks bijeen.
Iedere kinderbijeenkomst staat onder leiding van een persoon waarvan wij een VOG hebben
ontvangen. Jaarlijks wordt er een kamp georganiseerd voor de kinderen. De jongeren en
tieners ontmoeten elkaar. Zij hebben jaarlijks een weekeinde met Rafael Nederland, en soms
ook met de eigen groep.

Zorg: Er is een pastoraal team met ieder een eigen specialiteit. De eerste pastorale zorg
wordt verzorgd door de leiders van de diverse groepen. Zij krijgen hierin ondersteuning van
een van de leden van het pastorale team. Het diaconale team draagt zorg voor ontwikkeling
en toerusting, maar ook hier is de eerste aandacht vanuit de groepsleiders.
Muziek- en geluidsteam draagt zorg voor het muzikale aspect van de aanbiddingsdiensten in
de diverse samenkomsten maar ook voor training en toerusting van leden welke dit in de
diverse groepen doen.
We reiken in woord en daad uit met de goede boodschap van Jezus Christus naar mensen
met wie we een relatie hebben. In de eerste plaats is dat in onze eigen omgeving. Daarnaast
geven we voorkeur aan het trainen en coachen van leiders in de diverse culturen alsmede
aan het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten en armoedebestrijding.
We richten ons op mensen uit onze eigen cultuur alsook uit andere culturen, zowel in
Nederland als elders. Het koninkrijk van God is daarbij onze eerste prioriteit, boven
ontwikkeling van een eigen organisatie of kerk.
Omdat we liever sterk zijn in een beperkt aantal gebieden dan zwak in veel, geven we
prioriteit aan bestaande relaties aan wie we ons als gemeenschap hebben toegewijd. Deze
bevinden zich in Europa, het Midden Oosten en Afrika. Daarnaast zijn er in onze eigen
omgeving vluchtelingen en mensen in nood. Soms hebben individuele leden van onze
gemeenschap gekozen voor een ander land of project dan waar we ons als gemeenschap
op richten. Hoewel de gezamenlijke betrokkenheid dan meer was gericht op de hulpverlener
dan op het ‘veld’, juichen we dat toe en hebben we hen indien gewenst en zo mogelijk
ondersteund.

