
Beleidsplan  2020   Rafaël 
Meppel 

 
Beleidsplan 2020  Rafaëlgemeente Meppel 
 
 

 

 
 
Beleid 
Het jaar 2020 zal een jaar van zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en 
anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als de gemeente in Meppel en omgeving 
mogen innemen. De gemeente is organisch van aard en we willen de organisatievorm verder 
verstevigen, zodat we verder kunnen bouwen aan de realisatie van de visie van de gemeenschap.  
 
We willen open en informele gemeente zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren 
dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving.  
We willen een zichtbare en praktische gemeente zijn in Meppel en omgeving, die de liefde van God 
praktisch zichbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan. 
 
De pijlers zijn van de gemeente zijn :  
Missie (Gods hart reikt uit naar de hele schepping); 
Joodse wortels (onze uitdaging om in het verstaan van Gods woord terug te grijpen op de Joodse 
interpratetaie van De schrift, waarbij het belang van Jezus als messias centraal staat); 
Brengers van herstel (we willen functioneren in de principes van liefde, aanvaarding en 
vergeving).  
 
Onze visie op de pijlers zijn verwoord in een visiedocument, zodat we vanuit deze visie meer 
aandacht kunnen geven aan de vorming van onze gemeente.  
De gemeente wil een plaats innemen in de stad waar het koninkrijk van God liefde manifest en 
zichtbaar is voor de iedereen.  
We verwachten een positieve groei in de gemeente van bezoekers en betrokkenen en zien uit wat de 
groei gaat brengen in de gezamenlijke bediening aan elkaar en aan de stad.  
 
Activiteiten: 
In 2020 zullen we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen. Deze activiteiten zullen in het verlengde 
liggen van onze identiteit en doelstelling. Onze aanvullende bediening in Meppel mag verder vorm 
krijgen.  
 
Middelen & organisatie 
De Kameel aan Zuideinde 31 is de thuisbasis van de gemeente. In partnertschap met de eigenaren 
van de Kameel, geeft het ons de mogelijkheid om ons te richten op de kernactiviteiten van gemeente 
zijn. Gericht op het gemeenschapsleven, bediening en andere activiteiten ontplooien voor onze eigen 
gemeenschap, interkerkelijke activiteiten, praktische hulp aan de inwoners van Meppel en omgeving.   
Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten.  
De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor 
onze gemeenschap.  
De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen en een vrijwilligersvergoeding. 
De begroting voor 2020 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde 
leden van de gemeenschap. 


