Beleidsplan 2019
Algemeen
We kunnen met elkaar terugkijken op een heerlijk en rustig jaar. We konden ongestoord
samenkomen en mochten ook veel nieuwe gasten begroeten. De Heer is aan het werk
dat kunnen we in alles ervaren. We hebben dit jaar de beloofde geopende deur beleefd,
we zijn dichter naar elkaar gegroeid en hebben ook een gezamenlijk verlangen om verder
te groeien en te ontwikkelen. Een aandachtspunt zijn en blijven de ouderen in onze
gemeente, zij vragen aandacht en die aandacht hebben we kunnen geven en blijven we
ook geven. Een kaartje van een gemeentelid als extra aandacht zal zeker gewaardeerd
worden. We zijn na de vakantie begonnen met een nieuwe visie, we hebben die visie de
afgelopen periode ook met elkaar besproken en Ad is begonnen met een serie preken
over de visie. In 2019 gaan we daar natuurlijk mee verder. Het begin is alvast heerlijk en
we zien uit naar wat gaat volgen. Samen optrekken, dat wordt van ons gevraagd en
natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest. Het thema blijft staan, daar zijn we blijkbaar
nog niet klaar mee: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest. Laten we dan ook
vol verwachting doorgaan. Hij die belooft zal het ook doen, Hij wil, ook in 2019, onze
beker laten overvloeien van het goede van Hem. Onze God is een goede God en Hij zal
ons dan ook geven wat we nodig hebben, een volle, gedrukte en overvloeiende maat.
Met dit in ons achterhoofd kunnen we toch alleen maar vol vertrouwen het nieuwe jaar
ingaan.

Alpha
Het afgelopen jaar is er twee keer een Alpha georganiseerd en ook voor het komende
voorjaar staat er weer een Alpha gepland, deze Alpha is zelfs al begonnen. Het team is
enthousiast en zij geloven dat nog meer mensen zich zullen aansluiten. Ook in het najaar
zijn er plannen om weer een Alpha te organiseren.
Arie Breukhoven (bedieningsleider Alpha a.i.) schreef:
Begin maart 2019 is de start van een nieuwe Alpha cursus ingepland. We maken reclame via o.a.
de website van Alpha Nederland en onze website. Ten tijde van dit schrijven hebben zich nog
geen deelnemers opgegeven. We hopen en bidden dat er nog aanmeldingen binnen komen. Ook
cursisten uit onze gemeente zijn van harte welkom om mee te doen. Voel je vrij om dan ook een
familielid, kennis, collega etc. mee te nemen. Het Alpha team bestaat uit Hans, Anneke, Jasper
en Arie. Je kunt ons altijd aanschieten als je informatie wilt hebben over de Alpha cursus.

Pasen
Afgelopen jaar hebben wij nog een Sedermaaltijd georganiseerd. Dat gaan we dit jaar
niet doen, tenminste niet zo uitgebreid als vorig jaar. Op woensdagavond voor Pasen zal
er geen activiteit zijn, dit om de stille week rustig te laten verlopen. Op Goede vrijdag zal
het aanbiddingsteam voor ons een ‘In His Presence’ avond organiseren en als afsluiting
vieren we dan Avondmaal met elkaar. Dit Avondmaal zal dan gecombineerd worden met
gebruiken uit de Sedermaaltijd. Oud en nieuw worden op deze manier met elkaar
verbonden.

Vasten tijdens de 40-dagen tijd
Wel hebben we als gemeente een vasten afgekondigd voor de 40-dagentijd, de tijd van
bezinning die voorafgaat aan Pasen. Pasen is een diep en ingrijpend gebeuren, een
gebeuren waar wij ons eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken, vandaar ook de
oproep tot vasten. Het vasten hoeft niet persé te betekenen dat je 40 dagen niet eet,
maar je kunt wel versoberen, je kunt je voor 40 dagen onthouden van bijvoorbeeld snoep
of alcohol, of je kunt besluiten om 40 dagen geen tv te kijken, of je IPad voor 40 dagen
weg te leggen. Dat geeft allemaal tijd, tijd die je kunt gebruiken om te reflecteren en na te
denken over wat Pasen nu werkelijk voor jou betekent.
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Activiteiten
De gebruikelijke activiteiten staan ook voor dit jaar weer op het programma:
- de dienst op zondag met alle verzorgende taken daaromheen
- de beamerdienst
Ed van Hemert (bedieningsleider Beamerteam) schreef:
Ideaal zou voor ons team zijn als er nog 1 of 2 personen zouden aansluiten om de beamer tijdens
de samenkomst te bedienen, je hoeft hiervoor niet over uitgebreide computerkennis te
beschikken. Met 5 a 6 mensen ben je maar één keer in de 5 of 6 weken aan de beurt en kunnen
we ook de vakanties beter opvangen. Het is ontzettend leuk om te doen en om zo het aanbidding
team te ondersteunen. Je kunt je aanmelden of info inwinnen bij Ed van Hemert

- de aanbidding
Hans Brouwer (bedieningsleider aanbidding) schreef:
Bij de start van het nieuwe jaar bestaat het team uit: Hans en Anneke Brouwer, Marieke van
Velzen, Lies Verhey, Seline van Hemert en Werner Mostert. Met de 1e oefenavond zijn Remko
Mulder en Daan van Velzen mee gaan doen met oefenen. Wij verlangen ernaar dat de geestelijke
groei verder zichtbaar zal worden in de gemeente. Met zichtbaar worden bedoelen wij dat wij
steeds meer durven uitstappen om samen met de gemeente Jezus te verheerlijken met onze
gezamenlijke aanbidding.
Geestelijk is hiervoor nodig:
Blijvend gebed binnen en voor het team;
Geestelijke dekking vanuit de leiding van de gemeente.
Praktisch is hiervoor nodig:
Elke 4 weken met elkaar oefenen om elkaar te bemoedigen en op te bouwen;
De avond van Goede Vrijdag zal weer door het team worden ingevuld;
We zien uit naar uitbreiding van het team, wat nu al gebeurt.
Tot slot:
Als team zouden wij graag zien dat de ‘oefenavonden’ open zullen staan voor iedereen die met
ons Jezus willen aanbidden zonder dat dit betekent dat diegenen ook deel zullen worden van het
team. Deze opzet is meer bedoeld om extra aanbiddingsavonden in de gemeente te introduceren.

- de tweewekelijkse Avonden van Ontmoeting
Lies Verheij schreef:
Voor 2019 hoop ik dat iedereen veel ontmoetingen met God (Jezus) mag hebben. En als de
avonden daaraan mee mogen dragen ben ik dankbaar. Johannes en de Psalmen zullen in 2019
de leidraad zijn om te ontmoeten. Dus als je elkaar en de Heer wil ontmoeten ben je hartelijk
uitgenodigd.

- de tweewekelijkse Avonden van Gebed
Ed van Hemert (bedieningsleider Gebed) schreef:
Dit jaar willen we tijdens de avonden van gebed regelmatig een thema avond verzorgen om op
deze avond voor een specifiek doel te bidden en te vasten. Het vasten is overigens geheel
vrijblijvend en is géén vereiste om deze avonden te bezoeken. Je hoeft ook niet persé te vasten
door niet te eten maar je kan bv ook vasten door je telefoon een dag niet te gebruiken of om niet
te snoepen o.i.d. wees daar volkomen vrij in a.u.b.
De bedoeling is om één keer in de twee maanden een thema avond te organiseren .In februari
hebben we dit jaar onze eerste thema avond inmiddels gehad en het thema was bidden voor de
kinderen die niet (meer) geloven of naar de kerk gaan. Wij staan open voor suggesties voor de
thema avonden en deze ideeën kun je inleveren bij Ed van Hemert.
Afgelopen jaren heeft Gerda om de beurt met Marieke de avonden geleid, en het zou fijn zijn als
meer mensen op toerbeurt deze avonden zouden willen leiden/voorbereiden. Op deze manier
worden er meer mensen betrokken bij het gebed en krijgen we op deze manier ook meer variatie
omdat iedereen het invult op zijn eigen wijze. Ik vind het ook belangrijk dat deze ruimte er is voor
iedereen om zich op deze manier te kunnen ontplooien en zijn of haar bijdrage te leveren aan het
gebed. Als er mensen zijn die zich daar toe geroepen voelen meld je dan aan bij mij (Ed) en ik zal
een rooster maken zo dat iedereen weet wie er wanneer aan de beurt is. Je hoeft voor deze taak
geen diploma’s te hebben want die heb ik ook niet, het is voor mij ook allemaal nieuw en best wel
spannend maar met elkaar en onder leiding van onze Heer die ook centraal staat bij onze
gebedsavonden komt het allemaal goed.
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- het kinderwerk
Kitty Franken (bedieningsleider Kinderwerk) en Hanneke Mostert schreven:
(Basiskids) Op dit moment zijn we bezig met de lessenserie De Schepper en Zijn schepping
waarin we vooral de Schepper leren kennen !
Debora is gestopt (tijdelijk) waardoor de nood voor leiding hoog is. Er zijn nu 2 vacatures !
14 juli komt het Vrolijk Theater van Jan-Marcel Vellinga een optreden verzorgen.
(Peuters) De kinderen die bij ons komen, worden wat groter. We willen ze wat meer uitdaging
bieden, door een paar keer hetzelfde verhaal uit verschillende kinderbijbels te lezen. We doen
daarbij een passende verwerking, dat kan iets creatiefs zijn of een spelletje. We hebben een
liedjesmap gemaakt, en zijn begonnen met het oefenen van 5 kinderliedjes. We willen de
kinderen ook stimuleren om met ons mee te bidden. We hebben dit opgestart in 2018 en gaan
ermee verder in 2019.

- de tieners
Arie Breukhoven (bedieningsleider Tienerwerk) schreef:
Er zijn tienerdiensten op elke 1e en 3e zondag van de maand. We hebben een fantastische groep
tieners die trouw de ochtenden bezoeken. Op één zondag waren er zelfs 7 tieners (met
gastkinderen). Ook dit jaar trachten we het programma zoveel mogelijk te variëren met Bijbelse
onderwerpen, films en activiteiten buiten de zondagmorgen. Neem deze jonge mensen mee in
jullie gebed!

- het mannenwerk
Lies Verheij (bedieningsleider Mannenontbijt) schreef:
Voor 2019 willen we meer verdieping zoeken door meer onderwerpen te laten kiezen door de
groep, dus wat gerichtere onderwerpen. “Eten, praten en bidden voor elkaar” blijft natuurlijk de
leidraad samen met broederschap en natuurlijk staat ook Jezus Centraal.
En tot slot: Alle mannen zijn op elke eerste zaterdag van de maand van 08:00 – 10:00 uur
hartelijk uitgenodigd om in De Stal samen het mannenontbijt te beleven!!

- het vrouwenwerk
Margo van Rossen en Jannie Vooijs (bedieningsleiders Vrouwenwerk) schreven:
Ook het nieuwe jaar zal er weer iedere 1e woensdag morgen van de maand een vrouwenochtend
worden georganiseerd. De ochtenden zijn leerzaam en gezellig en bedoeld om elkaar nog beter
te leren kennen, om elkaar te bemoedigen en om met elkaar ‘gemeente’ te zijn. Het zijn ook
ochtenden waarin we met elkaar voor elkaar biddend op de bres kunnen staan. Iedere vrouw uit
de gemeente is van harte welkom om de vrouwenochtend een keer te bezoeken, ook als je niet
elke 1e woensdag ‘acte de presence’ kunt geven.
Dit jaar worden er ook weer twee vrouwendagen georganiseerd. Op deze dagen is er ook de
mogelijkheid om vrouwen van buiten de gemeente uit te nodigen. Ik wil alle vrouwen uitnodigen
om volgende keer onderdeel uit te gaan maken van het team dat deze dagen organiseert en
allemaal iemand uit te nodigen om dit ‘vrouwenfestijn’ mee te maken, zodat het echt een
‘gemeente-activiteit’ wordt. Thema eerstkomende vrouwendag: “Komt allemaal en breng iemand
mee!!”

- de zendingsactiviteiten in Bahnea, Laslau Mic en Ormenis (Roemenië)
Jan van Rossen (bedieningsleider Zending) schreef:
Er zijn mooie contacten met deze gemeenten in Roemenië. Er is veel armoede en gebrek aan
middelen en woningen. Een woninkje voor een klein Roma- gezin is al voor € 3.500 te realiseren.
We hebben de gemeente middels een actie opgeroepen daar een maandelijks bedrag extra voor
over te maken. Daarnaast is er ook een actie in het leven geroepen, ‘Koop een steen voor een
Roemeen’, waar gemeenteleden aan mee kunnen doen, maar door middel van extra formulieren
is het de bedoeling om mensen van buiten de gemeente (buren, collega’s, familie, etc) te
interesseren om mee te doen. Het is immers een heel goed doel, een huisje voor een arm Romagezin. We hopen natuurlijk heel veel ingevulde formulieren van jullie allemaal terug te mogen
ontvangen. Bij alle overboekingen voor de huisjes in Roemenië graag rubrieknummer Ru140
vermelden.

- Israël
Jan van Rossen (Bedieningsleider Israël) schreef:
In het gebed voorafgaand aan de dienst wordt wekelijks voor Israël gebeden. De meeste
informatie gaat via het magazine van Christenen voor Israël, dit blad ligt ook op de boekentafel.
Ook dit jaar zullen we in de eerste zondag van oktober, Israël zondag, extra aandacht aan Israël
besteden.
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- Vervolgde Christenen
Jan van Rossen (Bedieningsleider Vervolgde Christenen) schreef:
Voor deze groep medechristenen wordt elke zondag voorafgaand aan de dienst gebeden.
Eveneens liggen hiervan verschillende informatiebladen op de boekentafel.
Dit jaar willen we tijdens de ‘Zondag voor de vervolgde kerk’ bijzondere aandacht besteden aan
onze vervolgde broeders en zusters.

- Pastoraat
Marja Geleijnse (Bedieningsleider Pastoraat) schreef:
Het oudsten team heeft zich voorgenomen alle gemeenteleden het komende jaar te bezoeken.
De ouderen (de grens ligt op 75 jaar) krijgen minimaal tweemaal bezoek. Als pastoraal team
willen we graag mee leren denken over ethische dilemma's. Euthanasie, abortus, vragen rond het
levenseinde en het levensbegin, homoseksualiteit. Niet om hier een absolute oplossing voor te
hebben, maar om te weten waar we staan, zodat we niet reageren vanuit onbekendheid en we
van daaruit liefdevolle ondersteuning kunnen geven bij vragen hierover. Bij dit soort vragen blijft
de verantwoordelijkheid voor beslissingen altijd bij de vragensteller, we willen meelopen en naast
iemand staan. Het zou fijn zijn hier als gemeente breed over na te denken, bijvoorbeeld n.a.v.
een spreker van de NPV. Ook willen we als team weer een aantal keren bij elkaar komen.
Zoals jullie zien is dit letterlijk het zelfde voornemen als vorig jaar. Ik hoop dat we het komende
jaar toekomen aan vele zaken die in 2018, door allerlei oorzaken, zijn blijven liggen. Verder heeft
het oudste team het verlangen dat het pastorale team wordt uitgebreid met mensen uit de
jongere generatie zodat zij kunnen leren en groeien. Zodat het team toekomstbestendig wordt.
Verder is mijn verlangen dat we als gemeente, als gezin van God, oog hebben voor elkaar, zorg
willen geven aan elkaar en er willen staan voor elkaar als dat nodig is. Zodat we als gemeente en
individueel kunnen herstellen en groeien naar geest, ziel en lichaam. En dat dit leidt naar herstel,
versterking en uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde.

- de praktische zorg
Lies Verheij schreef:
Ook in 2019 willen we, zoveel als nodig is, helpen en ondersteuning bieden in praktische zin.
Voor elk afzonderlijk geval zullen we kijken wat de beste hulp is

- gastvrijheid
Marja in ’t Hout (Bedieningsleider Gastvrijheid) schreef:
Bij de ingang van het Auris college tref je een gemeentelid aan die je welkom heet. Hiermee
willen we invulling geven aan zowel gastvrijheid bij de ingang, als veiligheid. Enerzijds heeft dit tot
doel om gemeenteleden en bezoekers persoonlijk te begroeten bij binnenkomst, anderzijds is er
de wens invulling te geven aan veiligheid voor en tijdens de samenkomst. De invulling hiervan is
als volgt: Vanaf ca. 10:15 tot 10:30 uur wordt iedereen welkom geheten bij de ingang; om ca.
10:30 uur wordt de deur op het dagslot gedaan. Na 10:30 uur wordt de deur in de gaten
gehouden voor eventuele laatkomers. Inmiddels hebben we een aparte deurbel bij de ingang. We
hebben in het verleden aanbevelingen uitgewerkt die ondersteunend kunnen zijn bij het voeren
van gesprekken met gasten. Wil je hier meer informatie over, schiet mij dan even aan.

- de koffie en catering
Marja in ’t Hout (Bedieningsleider Koffie en Catering) schreef:
De koffieploeg bestaat momenteel uit 5 personen. Het streven is dat er 6 personen meedraaien.
Er is afgesproken dat we de catering bij vieringen en speciale gelegenheden voortaan op
projectbasis willen organiseren. Dit houdt in dat we per project kijken wie de organisatie van de
catering op zich neemt, dus rouleren bij speciale vieringen betreffende de coördinatie ervan. Dit
lukt gedeeltelijk. In de praktijk is het meestal zo dat we als koffieploeg de catering gezamenlijk
oppakken bij speciale gelegenheden en vieringen. Als er iemand is die mee wil gaan draaien met
de koffieploeg dan kan diegene (mogen ook mannen zijn!) zich bij mij aanmelden. Ook als je
bijvoorbeeld alleen op invalbasis mee wilt draaien, ben je van harte welkom. Of als je incidenteel,
bijvoorbeeld bij een doopdienst of tijdens andere gelegenheden, een handje wilt helpen met de
catering dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij mij.

- de facilitaire dienst
Arie Breukhoven (bedieningsleider Facilitairteam a.i.) schreef:
Wij vinden het belangrijk dat de inrichting van de zaal bijdraagt aan de zondagse erediensten.
Afgelopen jaren is hiertoe geïnvesteerd in o.a. banners en zonsverduistering. Heb je ideeën die
hierop aanvullend kunnen bijdragen, laat het dan weten.
Na héél veel jaren van trouwe dienst is Lies afgelopen jaar gestopt met deze taak. We bedanken
hem voor zijn inzet.
Het team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Lijkt het je wat of wil je meer info, schiet Arie dan
even aan.
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- de website en het Facebook
Ed van Hemert (bedieningsleider ICT) schreef:
Dit jaar zullen de software licenties weer moeten worden verlengd en voor OPS wordt er in mei
weer een uitbreiding van de Opwekkingsbundel uitgebracht die we ook zullen aanschaffen, om
ook de nieuwste liederen te kunnen spelen.
Het ziet er naar uit dat de laptop het de komende jaren, voor hetgeen wij er mee doen, nog prima
zal voldoen.
Het zou leuk zijn om op de Facebook pagina wat meer inbreng te plaatsen van onze gemeente
leden wij denken b.v. aan het delen van een getuigenis, als je dit leuk lijkt om dit te delen op onze
pagina neem dan contact op met Ed van Hemert. Je kunt zelf aangeven of je dit openbaar
gepubliceerd wil hebben of alleen voor de volgers van onze pagina. Ook zou het fijn zijn als alle
gemeenteleden die Facebook gebruiken onze pagina zouden willen ‘liken’ en volgen, zo blijf je
altijd op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.

- onze deelname aan HiP
- de wekelijkse mededelingen op de site
Ad van der Heiden schreef:
Dit jaar gaan we ook weer iedere maand ons maandblad uitgeven, met daarin alle relevante
gemeentezaken, de verjaardagen van die maand, een bijdrage die verzorgd wordt door Ad en
een inbreng van iemand uit de gemeente. Heb jij iets wat je met iedereen in de gemeente zou
willen delen, een getuigenis, of een stukje over een activiteit uit de gemeente, neem dan even
contact met Ad op (ad@rafaelderivier.nl).

- Het ouderenwerk
Margo van Rossen (bedieningsleider Ouderenwerk) schreef:
Voor het dit jaar staan er ook weer 4 Ouderenochtenden op het programma. Het is een ochtend
voor en met de ouderen. De ouderenochtenden zijn zeer kostbaar, we beleven met elkaar echt
“de gemeenschap der heiligen”. Het betreft ouderen vanaf 70 jaar. De zondagse eredienst kan
niet altijd meer bezocht worden en ook deze ochtenden moet men weleens overslaan wegens
lichamelijk ongemak of een bezoek aan dokter of ziekenhuis. Laten we als gemeente deze broers
en zussen eens opbellen of een kaartje sturen, dit wordt zo gewaardeerd!
(Voor het maken van kaarten bestaat geen schema, maar vindt incidenteel plaats, na afkondiging.
Kom ook eens meedoen, als je een gezellige dag wilt beleven!)

Voor 2019 proberen we met elkaar de volgende nieuwe activiteiten te ontwikkelen:
- In His Presence avonden (buiten Goede Vrijdag om)
- Speciale Gebedsavonden met vasten
- Uitbreiding van de straatevangelisatie
- Een Flash Mob op zaterdag 11 mei (georganiseerd door Jan van Rossen)
- Bijbelstudies over de Psalmen

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
Margo van Rossen
oudste
Marja Geleijnse*
oudste / secretaris
Arie Breukhoven
oudste
Bart Geleijnse
oudste
* Dagelijks bestuur
Het rooster voor het aftreden van de oudsten ziet er als volgt uit:
Marja
2019
Jan
2020
Arie
2021
Margo
2022
Bart
2023
* Marja heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode.
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We zijn met elkaar bezig met het opnieuw verdelen van de verschillende portefeuilles
(verantwoordelijkheden) en zijn daar nog niet klaar mee. Je kunt natuurlijk bij vragen altijd
bij een oudste terecht:
Ad
: Algemeen, Woordbediening, Onderwijs, Contacten buiten de gemeente
Tineke : Pastoraat, Gastvrijheid
Arie
: Facilitaire diensten, Jongeren- en jeugdwerk
Marja : Catering, Secretariaat, Praktische hulp
Jan
: Penningmeester, Alpha, Israël, Zending
Bart
: Aanbidding, Gebed
Margo : Vrouwenwerk en ouderzorg

Visie
Onze nieuwe visie voor de komende jaren:
Wij stellen Jezus Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige
Geest. Wij doen dit in gemeenschap met God (genade), met elkaar (gemeente) en met
de omgeving (getuigen).
Christus centraal stellen, dat is wat we als gemeente hoog in het vaandel hebben staan.
We zijn ook een biddende gemeente en leven vanuit Gods genade. De onderlinge
gemeenschap geven we vorm in een open omgang met elkaar, we willen er graag voor
elkaar zijn. En dat Jezus Christus belangrijk voor ons is, kunnen en willen we niet voor
ons houden. Iedereen in onze omgeving mag weten dat Jezus Christus mensenlevens
aanraakt, verlost en verandert.
Christus Centraal
Wij verlangen er met elkaar als gemeente naar om steeds meer te ontdekken hoe
onmisbaar, uniek, verheven, heerlijk en uitnemend de Zoon van God is. En we ontdekken
meer dat dit ook werkelijk een realiteit is, dat we alles wat we nodig hebben alleen in Hem
kunnen vinden! We kunnen niet zonder Jezus Christus, we zijn helemaal afhankelijk van
Hem en daarom moet Hij alleen centraal staan, zodat wij, individueel en als gemeente,
het leven kunnen leven dat God voor ons bedoeld.
De openbaring van God, Zijn Heilige Schrift, maakt ons duidelijk dat er maar Eén is die in
het middelpunt staat van en in het leven van zijn volgelingen: onze Heer Jezus Christus,
Die gekruisigd werd om onze zonden en Die is opgestaan om onze rechtvaardiging! De
Bijbel is in zijn geheel zeer christocentrisch, alles draait om Hem! Zo mogen wij als
gemeente ook christocentrisch zijn, dat mag tot in onze poriën doordringen. Jezus
Christus staat centraal in alles wat we doen en laten en dat willen wij aan iedereen laten
weten. Hij is het middelpunt van ons denken, van ons spreken, van ons hele leven, van
alles wat ons bezig houdt.
Filippenzen 2:9-11 (NBV): 9 Daarom heeft God Hem (Jezus Christus) hoog verheven en
Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal
belijden (door de Heilige Geest): “Jezus Christus is Heer”, tot eer van God, de Vader.
Bidden
Bidden is een belangrijk onderdeel binnen onze gemeente. Met elkaar beseffen en
ervaren we hoe krachtig gebed is, het is ons contact met Vader, Zoon en Geest. Ons
bidden mag ook verwachtingsvol zijn en wordt gedragen door ons geloof. Voor ons als
gemeente is het gebed noodzakelijk, waardevol en het geeft ons ook zicht en ruimte om
de weg te zien die God voor ons heeft mogelijk gemaakt. Wij willen hier dan ook serieus
en consciëntieus mee omgaan en mee bezig zijn. En zeker niet alleen voor onszelf, maar
ook voor onze omgeving, omdat we weten dat God een God is voor alle mensen.
Relatie
Als gemeente vinden we drie vormen van relatie belangrijk:
• De relatie met God (Boven / Genade)
• De relatie met elkaar (Binnen / Gemeenschap)
• De relatie met de wereld (Buiten / Getuigenis).
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Boven: Genade
Vanuit onze relatie met God, die boven ons staat en ons leidt en corrigeert, hebben we
contact met het hemelse en hebben we deel aan Gods genade. Genade is dat God altijd
de Eerste is die naar ons toekomt. Hij wil gemeenschap met ons en wil ons laten zien hoe
groot Zijn liefde voor ons allemaal is. Genade maakt ook duidelijk dat we altijd eerst
aangewezen zijn op ontvangen, ontvangen van God onze Schepper. Genade laat je
afhankelijkheid zien en de noodzaak om stil te zijn en aan de voeten van Jezus te zitten
om alleen maar te ontvangen. Zo blijven wij erop gefocust dat in onze gemeente genade
de eerste plaats moet hebben en houden.
Binnen: Gemeenschap
God gaat niet om het individu heen, maar Hij brengt in zijn Zoon Jezus Christus de
mensen bij elkaar, mensen die in de gemeente samen Jezus willen volgen. Dit is zo
belangrijk in ons gemeente-zijn: met elkaar op weg zijn, het naar elkaar omzien, het
elkaar meenemen achter Jezus aan, het elkaar bemoedigen, troosten, vermanen,
vasthouden. En deze gemeenschap met elkaar mag ook een spiegelbeeld zijn van de
gemeenschap die er is in God, want onze God is drie-enig: Vader, Zoon en Geest, met
elkaar verbonden in een liefdevolle band.
Buiten: Getuigenis
Als getuige van Jezus Christus is het zaak om, in alle situaties waarin jij verkeert, openlijk
uit te komen voor Jezus. Er is echt maar één weg, en dat is Jezus! Hij is de weg, de
waarheid en het leven. Voor ons als leden van de gemeente zit er ook een heel
persoonlijke kant aan: “Ik ben gegrepen door Jezus en dat vind ik zo geweldig dat ik niets
liever wil dan dat de ander Jezus ook leert kennen.” Dat is getuigen: laten zien dat
Christus Jezus waarlijk is opgestaan, en vertellen dat Hij het grootste geluk in jouw leven
is. Al zijn we hier niet alleen voor onszelf, maar we leven ook om in de wereld te getuigen
van de hoop die er is in de Zoon van God.

Tot slot
Tijdens het schrijven van dit stuk las ik ook het ‘Tot slot’ van vorig jaar en ik bedacht me
dat ik dit met wat kleine aanpassingen zo kon overnemen. Betekent dit dan dat er geen
ontwikkeling was in 2018 en dat we niet nieuws te vertellen hebben? Dat betekent het in
geen geval. Het beleidsplan 2019 staat vol met ideeën en ontwikkelingen. God is aan het
werk en dat merken we en wij mogen meewerken. In ons toilet hing een klein plaatje met
een kleine jongen en de volgende tekst: “Heb geduld, God is nog niet klaar met mij!” Ik
denk dat we dit ook over elkaar en over de gemeente kunnen zeggen. Het glas is niet
halfleeg, maar halfvol! Hij is bezig en dat mogen we zien, die ontwikkelingen zijn er, maar
Hij is nog niet klaar. Dus ik plaats de tekst van vorig jaar, een beetje aangepast, hieronder
weer. Gewoon, maar wel vol geloof!
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 2019 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 2018 Zijn rust en vrede mogen ervaren, en ook voor 2019 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 2019 voor ons allemaal zal gaan
brengen.
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.
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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 2019. Voor 2017 en 2018 hadden we een thema ontvangen en de Heer was duidelijk:
laat dat ook maar staan voor 2019, Hij is immers nog niet klaar met ons!
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 2019
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