Onderwerp: Gast worden van Evangelische
gemeente Rafaël Goes.
Het doel van gast zijn:
Door het gast kunnen zijn geven we mensen de gelegenheid om ons als gemeente (nog)
beter te leren kennen, met het doel om een beslissing m.b.t. het wel of geen deel worden
te ondersteunen. We vinden het niet alleen belangrijk dat mensen zich thuis voelen, maar
dat ze zich ook thuis weten. Dit is samen met de Heer en met elkaar ook een
ontdekkingsweg gaan. Het gast zijn is dus een soort oriëntatiefase op het deel worden.
Voor een bepaalde periode:
We moedigen mensen aan de gastperiode af te bakenen tot in principe een jaar. Vaak
bezoeken mensen al een tijdje de samenkomsten (en soms ook de kleine groep avonden)
voordat men gast wordt.
In het gast jaar zal er tussentijds een gesprek zijn om eventuele vragen door te kunnen
spreken en op het einde van het jaar ook een gesprek vanuit de vraag: hoe verder in
relatie tot ons als gemeente.
Het gast kunnen zijn is dus niet bedoeld als een “vrijblijvender vorm” van deel zijn van de
gemeente.
De hierboven genoemde periode zal soms wat korter en soms wat langer zijn, afhankelijk
van de persoonlijke situatie van iemand.
Overige punten:
- Ieder die gast wordt van de gemeente kan een beroep doen op herderschap zoals
we dat binnen de gemeente kennen.
- Voor vragen kan een gast terecht bij zijn/haar contactpersoon.
- De gast is welkom op de kleine groep avonden en de Gezinsraden van de gemeente.
- We gaan er vanuit dat een gast in het oriëntatiejaar ook een introductiecursus volgt
(dit zijn 4 avonden over het ontstaan van de gemeente, de visie/roeping, het deel
zijn van Rafaël Nederland, de geloofspunten, de statuten, leiderschap en de
structuur)
- De gast krijgt ook alle informatie welke de leden krijgen, waarbij we uitgaan van
een vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
- De gast krijgt een inlogcode voor ons intranet (besloten deel voor gasten en leden)
- Een gast kan ook in bepaalde taken dienstbaar zijn. Dit biedt de gelegenheid om
het gemeente zijn meer ook van binnenuit te leren kennen.
- Als gemeente willen we gastvrijheid betonen en gaan we er vanuit dat een gast zich
ook als een gast gedraagt.

