
 
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 2020  
Het afgelopen jaar is door de coronamaatregelen voor ons allemaal een bizar jaar geweest. 
Heel veel zaken die op de rol stonden hebben door de coronamaatregelen geen doorgang 
kunnen vinden.  
Zondag 15 maart konden wij, door de coronamaatregelen, als kerk niet samenkomen. En de 
zondag daarop, zondag 22 maart, zijn we vanuit het huis van Ad van der Heiden (voorganger) 
livestreamdiensten uit gaan zenden. De woonkamer werd op een eenvoudige manier 
omgebouwd tot ‘studio’ en tot en met zondag 21 juni hebben we dit met elkaar volgehouden. Er 
werden Opwekkingsliederen afgespeeld en elke zondag bracht Ad een boodschap. We voelden 
ons als gemeente betrokken bij elkaar, we wisten ons met elkaar gedragen door onze Heer en 
ook onderling ondersteunden wij elkaar. Met Moederdag kregen alle vrouwen een kaartje met 
een zakje bloemenzaad en met Vaderdag alle mannen met een geurtje. 
De Paasdienst werd ook via een livestream gevierd en dat was wel even wennen. Maar Hij was 
erbij en liet zien dat Hij ook voor ons overwonnen had. Voor deze dienst ontving ook ieder lid 
van de gemeente een kaartje om te bemoedigen. Voor de Pinksterdienst gold hetzelfde, het 
werd via de livestream gevierd en iedereen kreeg een kaartje ter bemoediging. We wilden elkaar 
graag laten weten dat we elkaar niet vergeten waren! 
Aan de ouderen werd regelmatig gedacht door middel van het sturen van een bloemetje en de 
alleenstaanden ontvingen allemaal een fruitmandje. Op deze manier hielden we het gemeente-
zijn gaande en bleven we met elkaar verbonden.  
Wat waren we blij toen we op zondag 28 juni weer met een groepje van 30 personen fysiek bij 
elkaar konden komen, het was een feest.  
Op 18 oktober konden we eindelijk de verzoeningsdienst samen met Peter en Irene de Jong 
organiseren. Het was een beladen, maar tegelijk ook geweldige dienst. We zijn God intens 
dankbaar dat dit herstel heeft kunnen plaatsvinden. 
De fysieke diensten waren niet voor lange tijd, want de regels werden weer aangescherpt en we 
besloten om vanaf zondag 8 november weer via de livestream te gaan uitzenden. Alleen werden 
de diensten niet meer vanuit het huis van Ad en Tineke uitgezonden, maar live vanuit de school. 
Bob Spits overleed na een ziekbed op zaterdag 31 oktober. Op zaterdag 7 november hebben 
we in een dienst afscheid van Bob genomen, waarna we hem met de familie begraven hebben. 
Jos blijft alleen achter en het verdriet is groot. 
Met Kerst besloten we toch samen te komen. We organiseerden twee diensten, één op 
Kerstavond en de andere op 1e Kerstdag. Bij beide diensten waren zo’n 30 man aanwezig en 
het waren geweldige diensten. Voor iedereen was er een high-tea-pakket en gemeente-zijn 
werd intens met elkaar beleefd. 
We zijn God enorm dankbaar dat Hij ons, als een goede Herder, door dit jaar heen heeft geleid. 
We hebben mogen ervaren dat, wat er ook gebeurd, al staat de hele wereld op z’n kop, dat Hij 
erbij is. En dat is een geweldige ervaring.  
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