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Jaarverslag 2017 
 

Algemeen 
Ad en Tineke hebben hun tweede jaar als voorgangersechtpaar achter de rug. Dit was 
een jaar waarin rust en vrede de boventoon hebben gevoerd. Het heeft ook veel rust in 
hun persoonlijke leven gebracht. Het jaar 2017 wordt voor ons als gemeente ook 
gekenmerkt door het ernstige ongeluk dat Willem in ’t Hout aan het begin van 2017 in 
Roemenië gehad heeft. Willem was er zeer ernstig aan toe en heeft langs het randje van 
de dood gebalanceerd, maar gelukkig mocht hij het overleven en gaat hij in 2018 zelfs 
weer proberen zijn dagelijkse werk op zich te nemen. Het heeft ons als gemeente 
dichterbij elkaar gebracht, we hebben, juist ook in deze gebeurtenis, de Heer dichtbij 
mogen ervaren. Hij laat niet en nooit vallen wat Zijn hand begon! 
 

Specifiek 
Hieronder zullen we de voorstellen uit het beleidsplan van 2017 aanhalen en aangeven 
wat er van geworden is. 
 

• In 2017 zijn we gestopt met de (intensieve) samenwerking met Pameijer en de Oriënt. 
Er was gewoon te weinig man(vrouw)kracht om hier op een adequate manier invulling 
aan te kunnen geven. Op dit moment bezoekt alleen Margo van Rossen namens de 
gemeente nog de creamiddagen (kaarten maken). 

• In de tweede helft 2017 is er helaas geen Alpha geweest, er waren te weinig 
aanmeldingen. Maar voor het voorjaar 2018 staat er weer een Alpha cursus gepland. 

• Dit jaar hebben we meegedaan met de burendag en dat was een groot succes. We 
hebben voor de jeugd een creamiddag georganiseerd waar de kinderen een 
volgelhuisje mochten maken, er zijn er die middag bijna 90 gemaakt!. De melkpakken 
die hiervoor nodig waren werden door gemeenteleden gespaard! Ook was het fijn dat 
heel veel mensen uit de gemeente even die middag hun neus lieten zien. 

• De studie over de Bijbelse Feesten is een groot succes geweest. De avonden werden 
goed bezocht en er waren twee deelnemers van buiten de gemeente. De inhoud was 
degelijk en vernieuwend tegelijk. Het heeft ons als gemeente veel gebracht en we 
hopen hierin met elkaar ook door te gaan. 

• De Sedermaaltijd was voor ons als gemeente echt iets nieuws. We waren met een grote 
groep en het was ook geweldig om te zien dat iedereen zijn best had gedaan voor het 
liefdemaal dat in de pauze was georganiseerd. Het was een belevenis en zeker voor 
herhaling vatbaar. Ook in 2018 willen we graag een Sedermaaltijd organiseren. 

• De In His Presence avonden zijn, door de wisselingen van de bedieningsleiders in het 
aanbiddingsteam, nog niet van de grond gekomen. Voor dit jaar wordt er ruimte gezocht 
om aan deze avonden invulling te gaan geven. 

• De ontmoeting met de bedieningsleiders heeft door alle drukte afgelopen jaar geen 
doorgang gevonden, maar in 2018 willen we zeker iets gaan organiseren waarbij we 
elkaar kunnen ontmoeten en alle belangrijke zaken met elkaar kunnen bespreken. 

• Er zijn het afgelopen jaar verschillende momenten geweest waarbij het mogelijk was om 
een studiedag te volgen bij Rafaël Nederland. Komend jaar zullen we jullie op tijd 
informeren voor alle relevante studiedagen, zodat je zelf kunt beslissen of je hieraan 
mee zou willen doen. 

• De tienergroep voor 12+ is gestart en naast Arie heeft ook Emile zich als jeugdleider 
aangesloten. Zij komen nu om de week bij elkaar en er worden ook buiten de zondag 
activiteiten georganiseerd. 

 
 
 
 
 



 

 

EG RAFAËL DE RIVIER 2 

 

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 

• 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 organiseren en leiden van de kinderdiensten 

• het verzorgen van de peuters 

• het verzorgen van het tienerwerk 

• 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 verzorgen van de agenda en andere informatie 

• het verzorgen van de koffie e.d. 

• het verzorgen van de bloemen 
Het blijft voor bepaalde onderdelen wel moeilijk om mensen te vinden die daarbij kunnen 
en willen helpen. 
 
Verder hebben het afgelopen jaar de volgende activiteiten regelmatig plaatsgevonden: 

• het mannenontbijt 

• de Avond van Ontmoeting 

• de vrouwenochtend en vrouwendag 

• pastoraat 

• Alpha  

• ouderenwerk 

• ouderenwerk Evenaar 

• gebed 

• praktische zorg 

• Zending 

• deelname aan HiP 

• wekelijkse mededelingen 

• financiën 

• secretariaat 

 
Hoogtepunten uit 2017 
Naast het hierboven al genoemde is over 2017 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 

• eind februari zijn we op bezoek geweest in de gemeente van Bahnea en hebben daar 
de gemeente mogen dienen en voedselpakketten mogen uitdelen. Aan het einde van 
het jaar hebben wij ook nog een gezin kunnen helpen met het inrichten van een huis 

• we hebben in januari deel genomen aan de week van gebed samen met de EG 
Ommoord 
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• in januari hebben we ook een overleg gehad met alle sprekers uit onze gemeente 

• op 19 februari hielden wij onze gemeentevergadering 

• eind maart hebben Ad & Tineke en Bart & Marja deelgenomen aan de Rafaël 
Nederland 24-uurs leidersontmoeting 

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

• we hebben enkele bijzondere diensten gehad: 
- op zondag 8 januari een getuigenisdienst 
- in de week voorafgaand aan Pasen zijn we elke avond bij elkaar geweest rondom 
  het thema 'lijden en sterven', op woensdagavond hebben we een ‘sedermaaltijd’  
  georganiseerd, op vrijdag avond hebben we een bijzondere In His Presence gehad  
  en hebben we met elkaar avondmaal gevierd, op zaterdag hebben we een gebeds- 
  wandeling gemaakt en op zondag onze jaarlijkse Paasdienst 
- op zondag 4 juni een dienst rondom Pinksteren 
- op zondag 2 juli een gezinsdienst met het Poppentheater ‘Poppen en Meer’ 
- op zondag 1 oktober een dienst met als thema Israël 
- op zondag 5 november hebben we Elza de Vette op mogen dragen 

• in de nacht vrijdag 16 op zaterdag 17 juni hebben we deelgeenomen aan de Nacht 
van Gebed van Open Doors 

• begin juli hebben we als oudstenteam onze jaarlijkse heisessie gehad 

• eind juli zijn we nog een keer naar Bahnea gegaan. Dit was een reis samen met Ap 
en Anita Verwayen. Zij hebben daar ook onderwijs gegeven en wij hebben de 
gemeenten daar weer kunnen dienen en ondersteunen 

• 23 september hebben we meegedaan met de Burendag 

• op 30 september hebben wij, met een heerlijke barbecue, de start gehad van het 
nieuwe seizoen 

• in oktober heeft Arie Breukhoven het kinderkamp van Rafaël Giessenlanden bezocht 

• op zondag 17 en 18 november hebben enkelen van ons de Impact studiedagen van 
Rafaël Nederland gevolgd 

• op zaterdag 25 november is er een vrouwendag georganiseerd 

• op woensdagavond 6 december hebben we met elkaar de film ‘The Shack’ (De 
Uitnodiging) bekeken 

• op zondag 24 december hebben we als gemeente onze kerstviering gehad in het 
Auriscollege. We hadden een vol programma met voor iedereen iets. 

 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van de gemeente heeft plaatsgevonden op zondag 19 februari 2017. 
Deze vergadering werd gehouden na de wekelijkse dienst. Er was een goede opkomst. 
Tijdens de vergadering geeft Melske uitleg waarom zij stopt met haar werkzaamheden als 
oudste binnen de gemeente. Het was een constructieve vergadering en omdat de vorige 
vergadering pas in het najaar gehouden was, waren er ook geen echt nieuwe zaken te 
melden. Het was ook een rustige vergadering, waarin ieder die wilde aan het woord kon 
komen. 
 
Leden en bezoekers 
Aan het einde 2017 was de stand van zaken als volgt: 
aantal leden      69 
aantal bezoekers     15 
aantal leden en bezoekers 84 
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Oudstenteam 
Het oudstenteam van de gemeente bestond in 2017 uit de volgende personen: 
 Ad van der Heiden*   voorganger/voorzitter 
 Tineke van der Heiden  voorganger 
 Jan van Rossen*   oudste/penningmeester 
 Bart Geleijnse   oudste 

Marja Geleijnse*   oudste/secretaris 
Arie Breukhoven   oudste 

 *dagelijks bestuur 

 
Tot slot 
Het was het afgelopen jaar een jaar van groei en ontwikkeling in relatie tot elkaar en tot 
de Heer. We mogen weten en ervaren dat Hij erbij is en dat de gemeente onder Zijn 
leiding staat. Het is Zijn werk en wij mogen meewerken op de plaats die Hij ons geeft. We 
zien dan ook dankbaar terug op 2017 en geloven en verwachten dat Hij voor 2018 ook 
daadwerkelijk de deur voor ons zal openen! 
 
 
Mede namens de andere oudsten,  
Ad van der Heiden 
februari 2018 


