TAAKVELDLEIDER DIENSTEN EN EVENTS
Missie van De Rank
Wij willen de Here God eren door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.
Visie van De Rank
Wij verlangen er naar een herbergzame, inspirerende en dienende gemeenschap van toegewijde
volgelingen van Jezus Christus te zijn, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in
hun omgeving, dat mensen God leren kennen.
Taakveldleiders
De organisatie van De Rank is onderverdeeld in zes taakvelden: Gemeentezorg, Toerusting &
Onderwijs, Missionair, Kind & Jeugd en Diensten & Events en Facilitair. De taakvelden bestaan uit
diverse teams met teamleiders. Het taakveld als geheel wordt aangestuurd door een taakveldleider.
Alle taakveldleiders hebben dezelfde algemene taken en verder taken toegespitst op hun specifieke
taakveld.
Taakveldleiders worden benoemd door de raad, werken in nauwe inhoudelijke afstemming en
samenwerking met de voorganger en leggen verantwoording af aan de raad.
Algemene taken taakveldleiders:
De taakveldleider
- is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het taakveldjaarplan binnen
het afgesproken beleid;
- is budgetverantwoordelijk voor het eigen taakveld;
- faciliteert, adviseert en stimuleert teamleiders binnen het taakveld tot het uitvoeren van hun
taken;
- bevordert goede communicatie naar en samenwerking tussen het taakveld, de
gemeenteleden en de raad.
Taakveld Diensten & Events:
Het doel van het taakveld Diensten & Events is de inhoud van de zondagse diensten en andere
samenkomsten zodanig te laten verlopen, dat alle aandacht en eer voor God is; mensen worden
opgebouwd en groeien in hun geloof. Binnen het taakveld vallen diverse teams die nauw
samenwerken:
- werkgroep prediking: overleg, roosters, sprekersklas
- werkgroep eredienst (nog op te richten)
- voordienstleiders
- muziekteam en zangleiders
- events
Binnen het taakveld Diensten & Events komen prediking, muziek en andere elementen van liturgie
(zoals dans, drama, zaalopstelling, etc.) samen. Deze onderwerpen komen ter sprake in het
taakveldoverleg. Hierdoor wordt de verbinding en betrokkenheid gewaarborgd.
In de voorbereiding en tijdens de dienst wordt nauw samen gewerkt tussen voordienstleider,
spreker, voorganger, TVL Diensten & Events, TVL Facilitair, multi-media team, etc.
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De taakveldleider Diensten & Events:
- is in staat te onderscheiden wat relevante thema’s zijn. Dit in nauwe afstemming en
samenwerking met de voorganger en relevante taakvelden.
- is communicatief vaardig
- kan de vastgestelde visie met creativiteit omzetten naar waardevolle diensten en
hoogtepunten in het (kerkelijk) jaar.
- is altijd op zoek naar nieuwe of bestaande vormen voor de opbouw en invulling van de
zondagse dienst die recht doet aan de diversiteit van bezoekers.
- heeft een open houding ten opzicht van feedback op de inhoud en vorm van de zondagse
dienst of events.
- kan toerusting en begeleiding geven aan gemeenteleden die als vrijwilliger actief zijn binnen
het taakveld.
Persoonskenmerken
De taakveldleider Diensten & Events:
- heeft Christus centraal staan in zijn/haar leven; dit is zichtbaar in de omgang met mensen en
in het dagelijks leven.
- onderschrijft de Missie en Visie van de gemeente.
- is op belijdenis gedoopt lid.
- is (en staat bekend als) betrouwbaar.
- is geestelijk volwassen en stabiel.
- is een voorbeeld dat navolging waard is.
- open naar zichzelf en anderen; durft kwetsbaar te zijn in relaties en is samenwerkingsgericht
- is verbindend binnen en buiten het taakveld en heeft het belang van alle onderdelen van de
dienst voor ogen.
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