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Beleidsplan 2016 
 

Algemeen 
Het beleidsplan van 2015 werd vooral gekenmerkt door alle activiteiten rondom het thema 
‘uitreiken’ en de opvolging van het leiderschap. Met de geplande activiteiten hebben we een 
voorzichtig begin gemaakt en samen met de opvolging heeft dit alles een grote invloed op het 
reilen en zeilen van de gemeente en ook voor komend jaar zal dit zeker verder gaan en gevolgen 
met zich meedragen. 
 
Opvolging 
Op 29 november 2015 zijn Ad en Tineke van der Heiden ingezegend als nieuw voorgangers 
echtpaar van de gemeente.  
 
Nieuwe naam 
Er is voorgesteld de naam van onze gemeente te veranderen in Evangelische Gemeente Rafaël de 
Rivier. Ook dit zal met de gemeente gedeeld worden en in 2016 verder worden uitgerold. Er zal 
een nieuw logo ontwikkeld worden en tevens zal er een nieuwe site gemaakt worden. Deze site 
zal een frisse uitstraling krijgen en we gaan in deze site ook een inlogomgeving maken voor de 
oudsten en de gemeenteleden. 
 
Alpha en samenwerking Buurtwerk 
We hebben afgelopen jaar een succesvolle Alpha georganiseerd en voor het voorjaar 2017 staat 
een vervolg gepland. In 2015 hebben we meegewerkt aan de burendag, hieruit is ‘Huis van de 
Oosterflank’ ontstaan, een samenwerking met allerlei partijen die in de wijk werken, met de 
gedachte om ook meerdere activiteiten te gaan ontplooien. De burendag 2016 staat gepland, het 
is de bedoeling dat we als kerk ook bij andere activiteiten gaan aansluiten. 
 

De oudsten / het bestuur 
 Ad van der Heiden oudste / voorganger 
 Tineke van der Heiden oudste / voorganger 
 Melske de Vette oudste / secretaris 
 Bart Geleijnse oudste 
 Marja Geleijnse oudste 
 Arie Breukhoven oudste 
 Jan van Rossen oudste / penningmeester 
We stellen voor het rooster van aftreden als oudste als volgt: 
 Melske 2016 
 Arie 2017 
 Bart 2018 
 Marja 2019 
 Jan 2020 
De portefeuilles (verantwoordelijkheden) zijn als volgt verdeeld: 
 Ad : Woordbediening, Onderwijs, Contacten buiten de gemeente, Jongerenwerk ai., 
    Samenwerking Oriënt 
 Tineke : Pastoraat, Gastvrijheid 
 Arie : Facilitaire diensten 
 Marja : Catering, Vrouwenwerk 
 Jan : Penningmeester, Alpha, Israël, Zending 
 Bart : Aanbidding, Gebed 
 Melske : Secretariaat 
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Visie 
We zijn als oudsten ook bezig geweest met onze visie. We zijn van mening dat de visie iets is dat 
gaande ons proces continue kan en mag veranderen, het is immers een dynamisch proces. Er is 
een nieuwe visie ontwikkeld: 
‘Onze visie is mensen bij het Vaderhart van God te brengen, zodat iedereen kan ervaren wie God is 
en voor hen kan zijn en dat zijn liefdevolle Vaderhart uitgaat naar alle mensen. Wij mogen met 
elkaar erop gericht zijn om anderen te dienen en zo de liefde van de Vader te laten zien vanuit een 
eigen diepe ontmoeting met Vader. Als kerk staan we middenin de akker en daar willen we 
dienen, maar daarnaast vergeten we niet dat onze kerk onderdeel is van die akker en dat mensen 
moeten worden toegerust, klaargemaakt en persoonlijk worden opgebouwd, zodat ze zich kunnen 
toewijden aan wat God van hen vraagt.’ 
Om die visie te kunnen verwezenlijken en uit te kunnen dragen denken we de volgende pijlers 
nodig te hebben: 

1. Meer van de Heilige Geest 
We zijn een charismatische kerk en willen vanuit het charisma (de gaven van de Geest) 
werken. De Heilige Geest heeft de leiding in onze gemeente, dus zullen we ons ook op 
Hem en wat Hij wil moeten richten. Dit kan door specifiek onderwijs en door nieuwe 
activiteiten. Maar we willen hiervoor zeker in onze samenkomsten meer ruimte voor 
geven.  

2. Gebed 
Het gebed en de voorbede mogen een nog grotere plaats in onze gemeente krijgen. Wij 
zijn van mening dat het gebed de ademhaling van onze gemeente is. We willen het gebed 
dan ook stimuleren in de samenkomsten met o.a. het uitbreiden van activiteiten hierin. 

3. Onderwijs 
De gemeente heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer gestructureerder en 
diepgaander onderwijs. Hiervoor willen we zeker nieuwe activiteiten ontwikkelen, maar 
ook in onze samenkomsten op zondag en woensdag mag dit meer en gerichter naar 
voren komen. 

4. Evangelisatie en Zending (naar buiten treden) 
We proberen onze samenwerking met Buurtwerk, Pameijer en Oriënt verder vorm te 
geven en proberen vanuit deze samenwerking nieuwe activiteiten te organiseren (zie 
kopje activiteiten) 

5. Onderwijs leiders 
Ook de leiders van onze gemeente willen we graag toerusten. Dit kan in de reeds 
gemelde kwartaalontmoetingen en verder willen we het bezoek van de door RN 
ontwikkelde activiteiten stimuleren (Impacts, school voor theologie, conferenties, etc.) 

6. Huiskringen (opnieuw introduceren) 
We denken eraan om de huisgroepen weer in het leven te roepen. We zouden dit één 
keer in de twee weken kunnen doen (om en om met de AvO). De huiskring zal ook de 
intimiteit binnen de gemeenteleden onderling weer terugbrengen, of zeker versterken. 
De huisgroep is een plaats waar diepere vriendschappen en vertrouwensrelaties kunnen 
ontstaan, met alle positieve gevolgen van dien. 
We hebben besloten dit uit te stellen tot begin 2017 en dan opnieuw te bekijken of wij de 
huisgroepen opnieuw in het leven kunnen roepen. 

 
We hebben besloten om het eerste half jaar van 2016 te nemen om met elkaar verder na te 
denken over de koers van de gemeente, om daar met elkaar over te spreken en om zaken waar 
consensus over is verder uit te werken en de andere zaken te laten liggen, totdat ze aan de orde 
komen en/of zijn. 
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Tot slot 
We zijn vol verwachting wat de Heer verder zal gaan doen. We hebben met elkaar ervaren dat we 
middenin het kairos moment van God zitten, maar dat het wel veel tact en aanpassing vraagt om 
e.e.a. verder uit te werken. Voor sommigen zijn de alle veranderingen nogal ingrijpend en voor 
anderen gaat het allemaal niet snel genoeg. We willen elkaar in dit proces vasthouden en met 
elkaar die nieuwe weg inslaan. We zijn ervan overtuigd dat verandering Gods wil is, daarom 
willen we alleen maar luisteren naar Gods Geest,  Zijn stem verstaan en doen wat Hij van ons 
vraagt. We willen Hem eren in, met en wat we doen en zo in 2016 met elkaar aan Zijn Koninkrijk 
bouwen.  
 
Judas 1:20 (BGT): Vrienden, houd altijd vast aan het ware, christelijke geloof. Dan zullen jullie als 
kerk een steeds sterkere eenheid worden. En laat je bij het bidden leiden door de Heilige Geest. 
 
Mede namens de andere oudsten, 
Ad van der Heiden 
juli 2016 


