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Beleidsplan 2022 
In dit document wordt een zeer verkort beleidsplan uiteengezet voor 2021 voor Christengemeente 

De Rots op het gebied van Organisatie, Onderwijs, Zending en Evangelisatie en Gemeenschap. 

Organisatie 
Om het team van oudsten te versterken zal de oudstenraad dit jaar worden uitgebreid naar 5 

personen.  

De OR zal maandelijks een visie-dag organiseren om meer tijd te besteden aan grote thema’s. 

Tijdens de corona periode was het contact met de coördinatoren erg beperkt. Dit contact zal dit jaar 

worden geïntensiveerd .  

Onderwijs 

Prediking en studie 
De serie over de brief aan de Thessalonicenzen met het thema “Geloof, hoop en liefde” zal 

doorlopen tot half mei. Na de zomervakantie zal vermoedelijk een OT boek worden behandeld. Het 

gemeenteweekend zal weer de aftrap vormen. 

Introductieavonden 
Er zullen in februari en juni weer 3 introductieavonden worden gehouden voor mensen die kennis 

willen maken met de gemeente. Bij voldoende interesse is zal er in het najaar nog een sessie worden 

gehouden. 

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. Er zullen ook gezamenlijk 

activiteiten worden georganiseerd om de band tussen de jongeren onderling en met de leiding te 

versterken. 

Marriage course 
Doorlopend zal een marriage course gegeven worden voor getrouwde stellen. 

Toerusting Huiskringleiders 
De kringleiders zijn de pastors van de huiskringenkringen. Door het jaar heen zullen daarom steeds 4 

toerustingsavonden worden georganiseerd over uiteenlopende thema’s gesprekstechniek, bekering, 

huwelijk en seksualiteit. 
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Zending en evangelisatie 

Avondmaalscollecte 
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 d.m.v. gebedspunten, artikelen en andere media zodat de gemeente zich een goed 

beeld kan vormen en meer betrokken kan zijn bij de zendeling. 

Evangeliscatie cursus 
In januari en februari zal een cursus worden gegeven over het belang van Evangelisatie waarbij ook 

praktische handvatten worden gegeven. 

Gemeenschap 

Huiskringen 
Voor de huiskringen is een nieuw beleidsplan in de maak. Hierbij zal de samenstelling plaatsvinden 

op basis van ‘klik’ waarbij deelnemers zelf kunnen aansluiten bij een kring waar ze zich thuis bij 

voelen. De zondagse preken vormen de inhoud van de door-de-weekse kringen. 

Doopdienst 
Net als vorige jaar willen we dit jaar twee doopdiensten organiseren. 

Gemeenteweekend  
Als aftrap van het nieuwe thema willen we weer een gemeenteweekend organiseren. Er zal 

onderwijs zijn door een externe spreker, aanbidding, een gezamenlijke maaltijd en een sportieve 

activiteit. 

Mannenweekend/vrouwenweekend 
Dit jaar wordt in juni weer een mannenweekend georganiseerd. Dit zal vermoedelijk weer worden 

gehouden op dezelfde locatie. 

Jeugdweekend 
Voor de jongeren is het streven dat  er dit jaar weer een weekend worden georganiseerd met 

onderwijs en groepsopbouw. 

Discipelschap 
De huiskringen worden actiever ingezet om discipelschap mee vorm te geven.  

Bidden en Vasten 
In de gemeente willen we op ten minste twee momenten in het jaar tijd nemen voor gebed en 

vasten. We zullen tijdens deze periodes (van 5-7 dagen) tijd nemen de Bijbel te bestuderen, onszelf 

te beproeven en elkaar te ontmoeten voor gebed. Het bidden en vasten staat ook open voor mensen 

buiten de Rots. Het bidden en vasten staat in het teken van het uitstrekken naar God, 

verootmoediging, bekering en geestelijke groei. 


