
 

 

E – Beloningsbeleid 
 
Alle bestuursleden en ook de andere leden van EG Rafael de Rivier verrichten hun 
werk onbezoldigd. Er is dus geen beloningsbeleid. 
 
 
F – Verslag activiteiten 2019 
 
Het afgelopen jaar is best enerverend geweest, maar gelukkig hebben we met elkaar 
de zegen van de Heer mogen ervaren. De nieuwe visie, ‘Jezus Christus centraal, tot 
eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest’ is verder uitgerold en we 
horen het ook regelmatig terugkomen in onze boodschappen. We kunnen terugzien 
op een heerlijk jaar, met al zijn ups en downs. We zijn de Heer dankbaar dat Hij ook 
in 2019 onze trouwe Gids is geweest, Hij was erbij! 
Er zijn allerlei activiteiten ontwikkeld die breed toegankelijk waren: 

• In het voorjaar hebben we een Alpha cursus kunnen houden. We hadden 6 
cursisten. De cursus in het najaar is niet doorgegaan.  

• Op 28 september hebben we als gemeente meegewerkt aan de Burendag 

• In 2019 is de tienergroep om de twee weken bij elkaar gekomen. Ook buiten de 
zondagen zijn er activiteiten geweest, zoals de EO jongerendag en een bezoek 
aan een tentoonstelling over reizen in Israël in het Centrum voor Israël in Nijkerk.  

• Op Goede Vrijdag hadden we een aanbiddingsdienst met een avondmaalsviering 
zoals de Pesachviering 

• We hadden een avond met de bedieningsleiders om ze te bemoedigen en te 
kijken waar we elkaar kunnen helpen. 

• We hebben studies gevolgd bij Rafaël Nederland 

• We hebben Nelu Cocos, Pastor van de gemeentes in Bahnea, Laslau Mic en 
Ormenis, financieel ondersteund 

• Nelu en Anca hebben twee kinderen van de straat in hun huis opgenomen en 

daarin ondersteunen wij hen ook met een maandelijks bedrag 

• In 2019 zijn we twee maal op bezoek geweest in de gemeentes van Bahnea, 

Laslau Mic en Ormenis. Van dinsdag 11 t/m dinsdag 18 juni en van donderdag 26 

september t/m donderdag 3 oktober. Tijdens beide reizen hebben wij door een 

collecte ook weer voedselpakketten mogen uitdelen. We hebben mogen dienen in 

het woord.  

• Op eerste Paasdag hadden wij een feestelijk samenkomst met een speciale 

inbreng van onze jongeren 

• Elke maand hebben wij een mannenontbijt georganiseerd 

• Er was ook elke maand een ochtend voor de vrouwen 

• Voor de vrouwen is er een vrouwendag georganiseerd 

• We zijn elk kwartaal samen gekomen met de ouderen uit onze gemeente 

• We hebben een gezinsdienst gehouden met een poppentheater 

• We hebben als leiding ook onze jaarlijks ‘hei-sessie’ gehad 

• We hebben met onze kinderen het kinderkamp van Giessenlanden bezocht 

Het bestuur bestond dit jaar uit 
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