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Jaarverslag 2016 
 

Algemeen 
In 2016 zijn Ad en Tineke begonnen aan hun eerste jaar als voorgangersechtpaar. Dit is 
zowel voor hen als voor de gemeente een inspannende periode geweest, maar het is 
zeker ook een jaar geweest waarin we met elkaar hebben mogen genieten van de hand 
van de Heer. Hij was het die met ons mee is gegaan en dat nog steeds doet. 
 
In 2016 zijn we verder gegaan met de samenwerking met Pameijer en de Oriënt. 
Afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten gehad: 

• mensen van onze gemeente hebben geholpen bij diverse activiteiten in het 
Activiteitencentrum (AC) van de Pameijer zoals crea, klus en werk e.d. 

• we hebben meegewerkt met de organisatie van de burendag 

• we hebben een creamiddag georganiseerd in de Oriënt 
 

Specifiek 
Op zaterdag 6 februari 2016 hebben we een gemeentedag gehad. Op de gemeentedag 
hebben we de gemeente geïnformeerd over alle plannen en hebben zij ook op alles 
mogen reageren. Het was een dag waar iedereen zijn of haar zegje mocht doen en de 
dag is in alle rust verlopen.  
De gemeente heeft de nieuwe naam gekregen: EG Rafaël de Rivier. Er is, door een 
extern bureau een nieuw fris logo gemaakt en een nieuwe site ontwikkeld. Op deze site is 
ook een gedeelte gekomen dat, middels een inlognaam en wachtwoord, alleen 
toegankelijk is voor gemeenteleden. 
Het vervolg van de Alpha is een succes geweest. Ze hebben met elkaar over het gebed 
gesproken. De Alpha voor het najaar is, door het vertrek van Carla van den Bor uitgesteld 
naar 2017. 
In 2016 hebben we meegewerkt aan een lichtjesavond en aan de burendag. Beide 
activiteiten zijn een succes geweest. 

• De avonden in de AC van de Pameijer zijn niet langer mogelijk door een verandering 
van de tijden die ze daar hanteren. Het AC gaat nu ook op de avonden open. We zijn 
met de school in gesprek gegaan en zij hebben ons voor de woensdagavonden een 
lokaal beschikbaar gesteld. Doordat we nu op elke woensdagavond in de school bij 
elkaar kunnen komen is er besloten om op de ene avond een Avond van Ontmoeting 
(met Bijbelstudie) en de andere avond een Avond van Gebed te organiseren. 

• De beloofde studie over Israël, gegeven door Johan Zijlstra, start in februari 2017. 

• Onze zendingsactiviteiten zijn uitgebreid naar een gebied in centraal Roemenië, met 
kerken in de plaatsen Laslau Mic en Bahnea. Er zijn in 2016 twee reizen geweest, een 
kennismakingsreis en een reis waarin Ad in verschillende kerken gesproken heeft en 
waarin er verschillende voedselpakketten zijn uitgedeeld. 

• Er is op woensdagavond 13 april een ontmoeting geweest met alle bedieningsleiders. 
Het is de bedoeling om zo’n ontmoeting met enige regelmaat te organiseren. 

• Afgelopen jaar zijn verschillende leiders naar door RN georganiseerde studies geweest. 
Ook hebben we als leiders de Conferentie van RN in 2016 bezocht. 

• Het is de bedoeling dat het Kinderwerk wordt uitgebreid voor de groep van 12+. Doordat 
er geen leiders voor deze groep gevonden konden worden, is dit in 2016 niet van start 
gegaan. Het verlangen is de groep in 2017 te laten beginnen (1x per maand) en dat Arie 
Breukhoven zich hier voorlopig voor zal gaan inzetten. 

 

Activiteiten 
De centrale activiteit van de gemeente is natuurlijk de dienst op zondagmorgen. 
er is elke zondag een dienst die begint om 10:30 uur 

• voorafgaande aan de dienst is er van 10:00 - 10:15 uur een tijd van gebed 

• tussen 10:15 - 10:30 uur is er een kopje koffie/thee 
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• tijdens de dienst is er kinderdienst 

• tijdens de dienst is er verzorging van de peuters 

• na de dienst is er tijd voor koffie/thee en contact 
Rondom de dienst zijn veel mensen actief in de organisatie daarvan, zoals: 

• het klaarzetten en weer opruimen van de zaal 

• het klaarzetten, opruimen en regelen van het geluid 

• het leiden van de dienst 

• het leiden van het gebed voorafgaand aan de dienst 

• het leiden van de aanbidding 

• het ondersteunen van de aanbidding met muziek 

• het bedienen van de beamer 

• het verzorgen van de preek 

• het organiseren van de sprekers 

• de zorg voor elkaar 

• het organiseren en leiden van de kinderdiensten 

• het verzorgen van de peuters 

• het verzorgen van de agenda en andere informatie 

• het verzorgen van de koffie e.d. 

• het verzorgen van de bloemen 
Verder hebben het afgelopen jaar de volgende activiteiten regelmatig plaatsgevonden: 

• het mannenontbijt 

• pastoraat 

• Alpha  

• ouderenwerk Evenaar 

• praktische zorg; 
     diverse mensen hebben voedselpakketten en kleding gekregen 

• deelname aan HiP; 
     het gaat hier om enkele hulpvragen 

• financiën 

• secretariaat. 

• Gebed 

 
Hoogtepunten uit 2016 
Naast het hierboven al genoemde is over 2016 nog het volgende te benoemen. 

• we hebben de Emanuel gemeente in Turda financieel ondersteund 

• we hebben enkele jongelui uit Turda financieel ondersteund bij hun studie 

• we hebben in januari deel genomen aan de week van gebed samen met de EG 
Ommoord 

• we hebben enkele bijzondere diensten gehad: 
- op zondag 3 januari een getuigenisdienst 
- op zondag 6 maart de opdraagdienst van Daniël vd Brink 
- in de week voorafgaand aan Pasen zijn we elke avond bij elkaar geweest  
  rondom het thema 'lijden en sterven', op vrijdag avond hebben we een bijzondere  
  In His Presence gehad en hebben we met elkaar avondmaal gevierd, op  
  zaterdag hebben we een gebedswandeling gehad en op zondag de jaarlijkse  
  Paasdienst 
- op zondag 24 april zijn Jan van Rossen, Arie Breukhoven en Bart en Marja  
  Geleijnse ingezegend als nieuwe oudsten van de gemeente 
- op zondag 15 mei een dienst rondom Pinksteren 
- op zondag 11 september hebben we Nico van Rees en Bob Spits in het Auris  
  College (voor de eerste maal!) mogen dopen 
- op zondag 18 september hebben wij in een feestelijke dienst met elkaar het  
  25-jarig bestaan van onze gemeente gevierd 
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- op woensdag 21 september is Robert Schuilenburg (OM) bij ons geweest   
- op zondag 25 september hebben wij onze uitgestelde jaarvergadering gehad   
- op zondag 2 oktober een dienst met als thema Israël (spreker: Johan Zijlstra) 

• we hebben een collecte gehouden voor het zomerkamp van de Father’s House 
Movement 

• in oktober hebben we met leiding en 2 jongeren het kinderkamp van Rafaël 
Giessenlanden bezocht 

• op zondag 25 december hebben we als gemeente onze kerstviering gehad in het 
Auriscollege met een brunch 

 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de gemeente heeft plaatsgevonden op 25 september 2016. Deze 
vergadering werd gehouden na de dienst op zondag. Het was het laat in het jaar, maar dit 
had alles te maken met de perikelen rondom de overdracht van het leiderschap. Het was 
dan ook een beladen vergadering maar iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en we 
hebben er goed en in de rust en vrede van Gods Koninkrijk met elkaar over kunnen 
praten. Het was een constructieve en positieve vergadering waarin we met elkaar hebben 
afgesproken om vooral te werken aan een wederzijdse open en eerlijke communicatie. Er 
was een goede opkomst. 

 
 
Leden en bezoekers 
Aan het einde 2016 was de stand van zaken als volgt: 
aantal leden      62 
aantal bezoekers     23 
aantal leden en bezoekers 85 

 
Oudstenteam 
Het oudstenteam van de gemeente bestond in 2016 uit de volgende personen: 
 Ad van der Heiden*   voorganger/voorzitter 
 Tineke van der Heiden  voorganger 
 Melske de Vette*   oudste/secretaris 
 Jan van Rossen*   oudste/penningmeester 
 Bart Geleijnse   oudste 

Marja Geleijnse   oudste 
Arie Breukhoven   oudste 

 *dagelijks bestuur 

 
Tot slot 
Het was wederom voor de hele gemeente een bewogen en intensief jaar. Ook dit jaar trok 
de overdracht van leiderschap nog een zware wissel op de gemeente en de leiding, maar 
onder Zijn leiding hebben we mogen ervaren dat het zijn goedkeuring droeg en dat we 
met Hem op weg zijn en blijven. We geloven dan ook dat we dit in de toekomst met 
elkaar mogen  ervaren en we zien uit naar wat God nog allemaal gaat doen. 
 
 
Mede namens de andere oudsten,  
Ad van der Heiden 
januari 2017 


