
 

 

 

 

 
 

Beleid Rafaelgemeenschap Oase Arnhem 2018 
 

Inleiding 

We bouwen in 2018 door op het seizoen beleid van 2016 en 2017. Het proces van onderwijs en begeleiding dat we 

met het kader volgen zal in oktober t/m december 2018 resulteren in een vernieuwd beleid en plan voor 2019.  

De woorden “Missionair, b(w)armhartig, intimiteit met God en elkaar liefhebben’ zijn in de afgelopen jaren genoemd 

en nog steeds herkenbaar in het DNA van de gemeente. Kernachtige woorden die waar zijn, maar waarin we mogen 

groeien als gemeente. Als we intimiteit hebben met God, als Hij ons mag vormen, dan hebben we elkaar lief, zijn we 

barmhartig en missionair. Dan staat niemand alleen, dan is er hulp voor de behoeftige, dan maken we samen het 

gebouw schoon, dan zijn er genoeg jeugdwerkers en reiken we uit naar de wereld om ons heen. Zo`n familie willen 

we zijn. 

 
Bedieningen 
Ons verlangen is dat elk Oaselid zijn plaats mag vinden in het lichaam van Christus met de gaven die hij/zij van God 

gekregen heeft. Het groeien in de bediening vraagt tijd, het vraagt gebed, het vraagt om te groeien in visie en te 

groeien in samenwerken met de Heilige Geest. Het is niet alleen kennisoverdracht, maar het gaat, wat God ons 

openbaart en hoe we daar handen en voeten aan geven onder leiding van de Heilige Geest. Door dit wandelen met 

de Heilige Geest zullen de bedieningen tot uiting komen en zichtbaar worden. We moeten niet vergeten wat het doel 

van de bedieningen is. In Efeziërs 4:11 staat: “ sommigen zijn apostel, anderen profeet, weer anderen evangelist, of 

herder en leraar. 12 Zo worden degenen die God  toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van 

Christus op te bouwen.” Dus het gaat niet om de titel maar om dienstbaar te zijn, zoals Efeze 3: 18-19 zegt: Dan zult 

u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus 

kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 

 

Leiderschapsmodel 

De ingezette richting voor een minder hiërarchische structuur in het leiderschap met meer een platte 

organisatiestructuur met minder lange communicatie lijnen krijgt in 2018 verder vorm. Voorheen hadden we een 

voorganger die de kar trok en nu zal een teamleider (visiedrager) die er voor het welzijn van het leiderschapsteam 

en kader zal zijn. Het kader zal er zijn voor de welzijn van de gemeente. Zodat de focus niet op één leider zal zijn, 

maar dat we als Lichaam samen functioneren en op God gericht zijn. 



 
 
 
 
 

Onze geestelijke focus in 2018: Samen gemeente zijn 
Als we samen door kunnen groeien in intimiteit met God en in onze identiteit in Christus, door verbonden te zijn met 

de Ware Wijnstok, dan geloven we dat we de dingen gaan zien gebeuren die Jezus heeft beloofd,….. als we dingen 

vragen in Zijn naam (Johannes 16:23: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als 

gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam.” )(Johannes 15:7: “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden 

in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.) 

 
Als we samen God lief hebben, Jezus erkennen voor wie Hij is, Zijn Geest de ruimte geven in ons leven, gaan we 

meer en meer de tegenwoordigheid van God ervaren in ons leven. Ook de mensen om ons heen zullen God gaan 

zien en wij zullen Gods liefde en leven doorgeven in onze omgeving. meer compassie voor onze omgeving krijgen. 

Zou dat niet geweldig zijn? 

Dit is een proces waar we samen, als gemeente, in willen groeien; om meer en meer te leven door de Geest, zodat 

het zoonschap 

steeds meer zichtbaar in ons zal worden. (Rom 8:14, 15 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn 

zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen 

de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba Vader.) We willen leven door de Geest van God. 

 

 

Praktische vertaalslag 

 
In 2018 zal het accent liggen op: 

 
1. Een opbouwende gemeente 

• Onderwijs. In 2018 vervolgen we de lijn die we in september 2017 gestart zijn met onderwijsochtenden op 

zaterdagmorgen voor kader en geïnteresseerden. De focus zal gericht zijn op onderwijs betreffende 

gemeente-zijn, de basis van Rafael, wie we zijn. Denken we allemaal hetzelfde over de gemeente? We zijn 

uitgeroepenen uit ‘Egypte’, de Ecclesia,  vertegenwoordigers zijn van God in deze wereld; nemen een 

standpunt in tegen de duisternis. Gemeente lijkt soms een soort van ziekenhuis, waar God geneest. 

Tegelijkertijd is er een oproep om de wereld te benaderen. De gemeente staat altijd in de steigers, we zijn 

altijd aan het zoeken naar de weg vooruit.  Wat is Koninkrijk van God? Visie en Roeping; filosofie, de “5 

uitjes”. De akker is de wereld (niet: de akker is de kerk). Eind 2018 zullen we vanuit dit proces vanuit de 

bedieningen nadenken hoe we dan de dingen samen vorm geven en in de praktijk doen.  

• Belangrijk is ook, dat de sprekers op zondag spreken in lijn met de visie, het dna van Rafael NL, zodat de 

gemeente ook groeit, en we de bedieningen laten groeien.. 

 
2. Een biddende en aanbiddende gemeente 

• Het groeien in en stimuleren van actieve deelname aan gebed en aanbidding binnen Oase, tijdens de 
zondagsdiensten, de gebedsavonden, gebed voor de dienst en de gebedsweken. 

• Het belang van gebed en aanbidding naar voren brengen in de gemeente. 

• Actief gebed integreren in de volle breedte van gemeente: bedieningsleiders bewust maken hoe belangrijk 
gebed/voorbede is. 

 

. 



 
 
 
 
 
 

3. Een multiculturele familie 

• Thuisgroepen verbreden en versterken. 
De thuisgroep is een plaats waar Gods leven wordt doorgegeven; In de vorm van discipelschap en ook op 
het missionaire vlak. 

Thuisgroepen zijn een uitstekende basis om mensen te leren kennen, relaties aan te gaan en je hart te delen. 
Maar het is ook een goede plek om je gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

• We zoeken een paar coördinatoren voor de thuisgroepen die, in samenwerking met de verantwoordelijke 
oudste, de thuisgroepleiders faciliteert. We willen inventariseren waar we staan met de thuisgroepen, relaties 
opbouwen met thuisgroepleiders, inventariseren waar er behoefte aan is en samen zoeken naar een goede 
invulling voor thuisgroepen. 

 

4. Een missionaire gemeente 

• Samenhang brengen in de missionaire activiteiten. 

• Het versterken, investeren in initiatieven die al bestaan en nieuwe initiatieven ondersteunen die passen 
binnen de visie. 

• Mensen activeren om in hun eigen omgeving om de grote opdracht uit te voeren. 

• Activiteiten organiseren om de wijk te bereiken. (onder voorbehoud van een bedieningsleider. 

 

Onze bestuurlijke focus: 

 
• Balans 

Onze prioriteit is het zoeken voor een goede samenwerking tussen bestuurlijke en geestelijke 
verantwoordelijkheid in het kader van de gemeente. We zoeken naar uitbreiding binnen het kader. 

 
• Financiën 

In 2018 zetten we de begroting in groten lijnen door, zoals we dat in het beleid van 2016/2017 hebben vorm 
gegeven. In 2019 zal bij eventueel gewijzigd beleid en plan een bijhorende begroting gepresenteerd worden. 

 
• Diaconie 

Diaconie is structureel opgezet om mensen in de eerste plaats uit acute financiële problemen te helpen. Na 
een gesprek met de hulpvrager wordt er gekeken in welke vorm hulp aangeboden kan worden. De 
aangeboden hulp heeft als doel om de hulpvrager op korte termijn uit zijn benauwde situatie te helpen en op 
de lange termijn financieel onafhankelijk te maken. 

 
• Huisvesting 

Wat betreft het gebouw gaan we samen met de gemeente Arnhem en het leiderschapsteam de komende 
tijd kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Als er ontwikkelingen te melden zijn zullen we dat direct aan de gemeente meedelen. 



 
 
 
 
 

Mededelingen/besluiten van het leiderschapsteam 

Ledenvergaderingen 

De ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor leden en geïnteresseerden. Adviesrecht is alleen bestemd voor leden. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het leiderschapsteam, 

Alex Patty, Caren van Essen, Henk Amelsbeek, Bart Groeneveld, Henk Rothuizen.  


