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Beleidsplan 2018 
 

Algemeen 
Vorig jaar schreven we dat het jaar 2016, door de overdracht van het leiderschap, nog 
veel van de gemeente gevraagd had en dat we hoopten en verwachten dat 2017 wat dat 
aan gaat in wat rustiger vaarwater zou komen. En gelukkig is dit ook zo gegaan. Als we 
terugkijken mogen we de Heer dankbaar zijn voor alle rust en vrede die we als gemeente 
hebben mogen ontvangen en beleven. We zien dan ook met verlangen uit naar de 
ontwikkelingen van 2018 en de verwachtingen zijn eigenlijk hooggespannen. Het was de 
Heer zelf die aangaf dat Hij deuren gaat openen en wij mogen daar met elkaar op ingaan 
en die geopende deur ook daadwerkelijk door gaan. Misschien zal het soms nog lijken als 
een strijdend doorbreken, maar we gaan met elkaar aan de slag, vol vertrouwen in onze 
God dat Hij ons werk ook zal zegenen. Wat zeker belangrijk is, is dat we dit met elkaar 
moeten gaan doen, dat we er met elkaar ook de schouders onder gaan zetten, vol 
verwachting en vol geloof en vanuit de gedachte dat God er altijd bij zal zijn en ons met 
Zijn zegen zal bedekken. 
 

Alpha en samenwerking Buurtwerk 
• Het afgelopen jaar is er geen Alpha georganiseerd, maar voor het komedie voorjaar 

staat er weer een Alpha gepland. Het team heeft er heel veel zin in en er hebben zich 
ook al een aantal mensen voor deze cursus gemeld en dat blijft nog groeien. 

• De burendag 2018 staat weer op het programma en het is de bedoeling dat we ook dit 
jaar weer gaan meehelpen in de organisatie.  

• Margo van Rossen bezoekt namens onze gemeente nog steeds de creamiddagen van 
de Pameijer, maar verder zijn er op dit moment geen gezamenlijke activiteiten gepland, 
daarvoor ontbreekt het aan vrijwilligers. We hopen dit in de toekomst weer op te pakken. 

• Afgelopen jaar was de week voor Pasen een drukke week. We hebben besloten om de 
activiteiten in deze week wat te verminderen. Op woensdagavond organiseren we, net 
als vorig jaar, een Sedermaaltijd en op Goede vrijdag zullen wij ’s avonds weer een 
avond organiseren met zang en vieren we op een uitgebreide manier avondmaal met 
elkaar.  

 
Activiteiten 
De gebruikelijke activiteiten staan ook voor dit jaar weer op het programma: 
- de dienst op zondag met alle verzorgende taken daaromheen 
- de beamerdienst 
- de aanbidding 
- de tweewekelijkse Avonden van Ontmoeting 
- de tweewekelijkse Avonden van Gebed 
- het kinderwerk 
- de tieners 
- het mannenwerk 
- het vrouwenwerk 
- de zendingsactiviteiten in Turda, Laslau Mic en Bahnea (Roemenië) 
- de ondersteuning van twee studenten in Turda 
- Israël 
- Vervolgde Christenen 
- Pastoraat 
- de praktische zorg 
- gastvrijheid 
- de koffie en catering 
- de facilitaire dienst 
- de website en het Facebook 
- onze deelname aan HiP 
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- de wekelijkse mededelingen op de site 
- Het ouderenwerk 
- het ouderenwerk in de Evenaar 
 
Voor 2018 proberen we met elkaar de volgende nieuwe activiteiten te ontwikkelen: 
- In His Presence avonden 
- Een ontmoeting met alle bedieningsleiders 
- Onderwijs voor alle leiders (studies die door RN worden georganiseerd) 
- Bijbelstudies over het Evangelie van Johannes 
- Bijbelstudies over het Fundament van ons geloof 

 
De oudsten / het bestuur 
De situatie v.w.b. het oudstenteam ziet er op 1 januari 2018 als volgt uit: 
 Ad van der Heiden* oudste / voorganger 
 Tineke van der Heiden oudste / voorganger 
 Jan van Rossen* oudste / penningmeester 
 Marja Geleijnse* oudste / secretaris 
 Arie Breukhoven oudste 
 Bart Geleijnse oudste 
 Margo van Rossen** bestuurslid 
* Dagelijks bestuur 
**  Margo is, om ervaring op te doen, als bestuurslid toegevoegd aan het leidersteam. 
 
Het rooster voor het aftreden van de oudsten ziet er als volgt uit: 
 Bart* 2018 
 Marja 2019 
 Jan 2020 
 Arie 2021 
* Bart heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode. 
 
De portefeuilles (verantwoordelijkheden) zijn als volgt verdeeld: 
 Ad : Woordbediening, Onderwijs, Contacten buiten de gemeente,  
    Ouderenwerk, ICT ai., Samenwerking Oriënt 
 Tineke : Pastoraat, Gastvrijheid 
 Arie : Facilitaire diensten, Jongerenwerk 
 Marja : Catering, Vrouwenwerk, Secretariaat 
 Jan : Penningmeester, Alpha, Israël, Zending 
 Bart : Aanbidding, Gebed 
 

Visie 
‘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.’ 
 
In 2018 zullen we zeker ook vanuit deze visie in de gemeente en daarbuiten aan het werk 
gaan. We blijven daarin gericht op meer van de Heilige Geest. Dat was ook het afgelopen 
jaar ons uitgangspunt en ook het jaar dat voor ons ligt blijft dit voor ons als gemeente één 
van onze speerpunten.  
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Daarnaast zien we ook het grote belang van het gebed, dit kunnen en mogen we niet en 
nooit onderschatten. We doen dit voor het begin van de dienst en ook op woensdagavond 
is iedereen in de gelegenheid om zich bij het 2-wekelijkse gebed aan te sluiten.  
We proberen ook het gebed na de dienst verder de gemeente binnen te brengen, door, 
als het nodig is en erom gevraagd wordt, de voorbede in de gemeente voor de afsluiting 
van de dienst te doen. Op die manier kan elk lid hierbij betrokken zijn. Het gebed blijft de 
ademhaling van de gemeente.  
Ook het onderwijs binnen de gemeente krijgt dit nieuwe jaar een boost met een 
Bijbelstudie over het Evangelie van Johannes en een Bijbelstudie over fundamentele 
zaken van ons geloofsleven.  
We willen als gemeente ook graag naar buiten treden vanuit alle mogelijkheden die we 
van God mogen ontvangen. Er start een nieuwe Alpha cursus en ook willen we graag 
weer mee gaan werken aan de burendag. Ook met ons kerstfeest willen we, net als vorig 
jaar, er weer een feest van maken dat voor iedereen, dus ook de mensen uit onze buurt 
en omgeving, open staat en waar ook voor iedereen iets van zijn/haar gading in zit.  
Dit jaar willen we ook zeker aandacht besteden aan de ondersteuning van de 
bedieningsleiders in de gemeente. 
De huisgroepen zijn in onze ogen nog steeds niet aan de orde. Natuurlijk hebben we een 
kleine gemeente, maar er zijn ook al heel wat groepen waar we speciaal iets voor 
organiseren, zoals het mannenontbijt, de vrouwenochtend en de ochtend voor de 
ouderen. Op die manier geven we toch aandacht aan het concept huisgroep. 

 
Tot slot 
We zijn als EG Rafaël de Rivier met elkaar op weg en we ervaren dat we dit niet alleen 
doen, maar dat God met ons meegaat. De Rivier mag stromen en Hij geeft het hoe en de 
richting aan. We hebben grote verwachtingen voor 2018 en ons gebed is dat die Rivier 
zich mag verbreden en verdiepen. We zien uit naar nieuwe mensen die zich bij ons 
aansluiten en we zien uit naar een verdieping van ons geloofsleven.  
We hebben in 2017 Zijn rust en vrede mogen ervaren, en ook voor 2018 willen we heel 
graag die rust en vrede met elkaar vasthouden. Hij wil Zijn plannen met, voor en in ons 
verder ontvouwen en we zien er dan ook naar uit wat 2018 gaat brengen. Hij heeft ons 
een geopende deur beloofd, wij mogen die deur doorgaan en genieten van wat Hij achter 
die deur voor ons als gemeente klaar heeft liggen.  
We zijn nog steeds een redelijk kleine gemeente en vorig jaar heb ik dat ook al 
opgemerkt. Dat heeft zijn voordelen, je kent elkaar allemaal goed, maar er zijn ook 
nadelen; het werk in de gemeente komt neer op een kleine groep mensen. Ook dit jaar 
zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen, die ook hun schouders eronder 
willen zetten. Mag ik wat zaken noemen: het klaarzetten van de zaal, het kinderwerk, 
koffieschenken, de beamer, de Facebookpagina. Ik hoop echt dat het komende jaar zich 
hiervoor mensen zullen aanmelden. Maar ook het bezoek van de Avonden van 
Ontmoeting en Gebed. Dit zijn ook gemeentelijke activiteiten en het zijn geweldige 
avonden. Op die avonden leer je elkaar nog beter kennen en leer je God ook beter 
kennen. Ik hoop dan ook dat velen deze avonden gaan bezoeken en waarderen. 
Ons geloof, vertrouwen en aanbidding in God mag groeien. We hebben elkaar nodig, 
maar we zijn vooral afhankelijk van Hem en dat is niet erg, want Hij geeft overvloedig, ook 
in 2018. Voor 2017 hadden we een thema ontvangen en de Heer was duidelijk: laat dat 
ook maar staan voor 2018: 
Zacharia 4:6 (HSV): 6 Dit is het woord van de HEER: Niet door kracht en niet door 
geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. 
En van Zijn Geest mogen en kunnen we het ook verwachten! 
 
Mede namens de andere oudsten, 
Ad van der Heiden 
februari 2018 


