Beleidsplan 2020
In dit document wordt een zeer verkort beleidsplan uiteengezet voor 2020 voor
Christengemeente De Rots op het gebied van Organisatie, Onderwijs, Zending en
Evangelisatie en Gemeenschap.

Organisatie
De OR(oudstenraad) en de CO(coördinatorenoverleg) zullen nauw met elkaar samenwerken
door elke twee maanden samen te vergaderen over ophanden zijnde bijzondere diensten,
gemeente activiteiten en gemeente thema’s.
De OR zal meerdere malen per jaar (ong. 4 keer per jaar) een visiedag organiseren om meer
tijd te besteden aan grote thema’s.

Onderwijs
Prediking en studie
Na de zomervakantie zal worden gestart met het thema “Relaties”. Hierbij zal aan de hand
van het boek Spreuken worden gepreekt over de vele aspecten van relaties. Parallel
daaraan zullen diverse verdiepende avonden worden georganiseerd voor verschillende
doelgroepen (Huwelijk, singles, jongeren etc.).

Fundamentenkring
De doelstelling is om elk seizoen tenminste één keer de fundamentenkring aan te bieden.

Introductieavonden
Er zullen 3 introductieavonden worden gehouden voor mensen die kennis willen maken met
de gemeente.

Zondagschool
Voor de zondagschool zal gebruikt gemaakt blijven worden van het materiaal van NBV
(Bijbel Basics). Het zondagschoolonderwijs wordt gegeven aan drie verschillende
leeftijdsgroepen.

Jongeren
Elke twee weken worden jongerenavonden georganiseerd waarbij en inleiding is aan de
hand van een bepaald thema waarna de interactie wordt gezocht door gesprekken.

Zending en evangelisatie
Elke maand wordt bij de avondmaalscollecte gecollecteerd voor een specifieke zendeling.
De bedoeling is om in de maand daar voorafgaand meer aandacht voor deze zendeling en
zijn werk te vragen door dmv gebedspunten, artikelen en andere media zodat de gemeente
zich een goed beeld kan vormen en meer betrokken kan zijn bij de zendeling.
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Gemeenschap
Huiskringen
Voor de huiskringen gaat onderzocht worden of een meer regionale indeling mogelijk en
wenselijk is met het oog op omzien naar elkaar.

Doopdienst
We willen dit jaar twee doopdiensten organiseren.

Gemeenteweekend
Het gemeenteweekend zal dit jaar in het Diekhuus plaatsvinden en zal de aftrap zijn van het
nieuwe gemeente thema: “Relaties”.

Mannenweekend/vrouwenweekend
Voor zowel de mannen als de vrouwen van de gemeente zal een weekend worden
georganiseerd om de gemeenschap te bevorderen.

Jeugdweekend
Voor de jongeren zal ook dit jaar een weekend worden georganiseerd met onderwijs en
groepsopbouw.

Discipelschap
De themakringen waar in 2019 een aanvang is gemaakt zullen ook in 2020 doorgaan. Rond
de zomer zal een evaluatie plaatsvinden. Daarnaast zal actief worden nagedacht om
jonggelovigen en dopelingen actief te gaan discipelen en coachen in hun groei.

Gebed
De bidstonden zullen meer regionaal (per dorpskern) worden georganiseerd. Deze zullen
elke twee weken in een huiskamer plaatsvinden en maximaal 3 kwartier duren. We hopen
hiermee dat de drempels (tijd en afstand) zo laag mogelijk worden waardoor meer mensen
betrokken zullen raken bij het eenparige gebed.
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