TAAKVELDLEIDER MISSIONAIR
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 Missionair
Het taakveld Missionair is erop gericht mensen in beweging te brengen om Gods Koninkrijk zichtbaar
te maken in deze wereld. Hierbij richt het taakveld zich op de verspreiding van het Evangelie binnen
en buiten de landsgrenzen en specifiek in de stad Utrecht, waarbij we aansluiten bij lokale
initiatieven en eigen initiatieven ondersteunen.
Daarnaast willen ook samen naar mensen toegaan en betrokken raken bij hun nood, door gebed,
betrokkenheid en liefde in de vorm van concrete actie.
Het taakveld Missionair bestaat uit een aantal deelgebieden:
- Zendingswerkgroep
- Gemeentestichting (Rivierenland, Persian Baptist Church)
- Utrecht stad
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De taakveldleider Missionair:
- stimuleert gemeenteleden op inspirerende en motiverende wijze om missionair te leven
- draagt via de zendingswerkgroep zorg voor hen die via een missionaire organisatie fulltime
werkzaam zijn in binnen- of buitenland.
- kan het proces begeleiden waarin het ontwikkelde beleid in de gemeente geïmplementeerd
wordt binnen de verschillende deelgebieden.
- heeft regelmatig overleg met de teamleiders van het taakveld.
- begeleidt de dochter-gemeenten in missionaire projecten tot de gemeente zelfstandig is.
- heeft goed zicht op de diverse onderdelen van het taakveld en weet verbindingen tussen
binnen en buiten te leggen waar dit mogelijk en nodig is.
- kan bruggen bouwen naar andere kerken of organisaties.
- staat open voor nieuwe ideeën en kan deze ideeën toetsen en beoordelen.
- is in staat vrijwilligers die actief zijn bij de diverse (lokale) initiatieven toe te rusten voor en te
begeleiden in hun taken.

Persoonskenmerken
De taakveldleider Missionair:
- 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.
- heeft een passie voor de verspreiding van het Evangelie en kan anderen hierin meenemen.
- heeft inzicht in en kennis van ‘nieuwe manieren van zending’ passend bij deze tijd, de stad en
de gemeente.
- 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
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
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