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Bezoekers 
Gastvrijheid staat voorop. Iedereen is van 
harte welkom om onze bijeenkomsten te 
bezoeken. Gelovig of ongelovig, jong en oud 
verwelkomen wij graag in ons midden. 
Mensen die niet geloven zijn juíst welkom 
omdat we ze graag kennis willen laten maken 
met onze God, Die wil ‘dat alle mensen 
behouden worden en tot erkentenis van de 
waarheid komen’ (1 Timotheüs 2:4-5). 
 
 
Gasten 
Dit zijn de mensen die de samenkomsten 
regelmatig bezoeken. Wanneer deze mensen 
dat willen, kunnen zij hun naam en adres 
doorgeven. Wij willen iedereen die daar prijs 
op stelt namelijk graag op de hoogte houden 
van activiteiten en ontwikkelingen via het (e-
mail) adres dat zij doorgeven. 
 
 
Deelnemers / leden 
Mensen die zich willen verbinden aan “De 
Rivier” kunnen deelnemer worden. Deelnemer 
worden betekent: lid worden van de 
gemeente zoals de bijbel dat ziet.  
 
De mensen die Jezus geloven en volgen zijn 
immers als leden van één Lichaam. We willen 

samen voor iedereen graag een gastvrij 
geestelijk thuis vormen. 
Wanneer iemand overweegt om lid te worden, 
dan raden wij aan om eerst een aantal maanden 
de bijeenkomsten en gebedsmomenten te 
bezoeken. Daarna kan een kennismakings-
gesprek worden aangevraagd. In dit gesprek 
kunnen wederzijds zaken ter sprake worden 
gebracht die van belang zijn. 
Als mensen nog niet gedoopt zijn, bieden wij de 
mensen die lid willen worden, de mogelijkheid 
om zich te laten dopen. Voor onze visie op de 
doop verwijzen wij naar folder 3 of het boekje 
over ‘dopen’. 
Wanneer mensen willen ‘overkomen’ uit een 
andere gemeente, is het belangrijk dat men 
eerst met de ‘eigen’ gemeente en het 
leiderschap van die gemeente de situatie heeft 
besproken. 
 
Mensen die deelnemer/lid willen worden van De 
Rivier zijn mensen die hun leven aan Jezus 
hebben gegeven. Zij kiezen er voor om in de 
plaatselijke gemeenschap hun plek in te nemen 
binnen het Koninkrijk van Jezus. Daarbij zullen 
de leden vanuit De Rivier zo veel mogelijk hulp 
en ondersteuning krijgen waar dat nodig is. 
Pastorale hulp, advies en gebed worden altijd 
geboden wanneer de behoefte daaraan kenbaar 
is gemaakt. De Rivier wil een plek zijn waar 
mensen worden uitgedaagd en begeleid in hun 
geloofsgroei. 
De Rivier wil een ieder helpen zijn of haar 
talenten en gaven te ontdekken en vruchtbaar in 
te zetten voor het werk in het Koninkrijk van 
God.  
Deelnemers kiezen ervoor zich aan deze  

gemeente toe te wijden in onderlinge liefde en 
dienstbetoon en zich te voegen naar het 
leiderschap van de gemeente. 
 
Missie 
De Rivier wil uitdrukkelijk geen gemeente zijn 
die op zondag samenkomsten organiseert ‘van 
christenen, voor christenen door christenen’. Zij 
ziet haar missie bijvoorbeeld verwoordt in: 
 
Jacobus 1  
27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de 
Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in 
hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld 
bewaren.  
en in Jesaja  58  
7 Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood 
breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, 
ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt 
en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? 
8Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en 
uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u 
uit gaan, de heerlijkheid van Jhwh zal uw 
achterhoede zijn. 9 Als gij dan roept, zal Jhwh 
antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij 
zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden 
het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het 
spreken van boosheid nalaat, 10 wanneer gij de 
hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de 
verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw 
licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de 
middag.  (NBG ’51) 
De Rivier wil een gemeenschap zijn van mensen 
die mensen in nood op wil zoeken en onder hen 
het evangelie wil delen in woord en daad. 
Hiertoe wil zij zich 7 dagen in de week inzetten.  



Het is haar overtuiging dat zij dit alleen kan doen 
wanneer zij haar werk fundeert in voortdurend 
gezamenlijk gebed, en zich laat leiden door de 
Heilige Geest.  Daartoe is er iedere dag van de 
week (behalve op zaterdag) een gebedskring 
waar we bij elkaar komen om met elkaar en voor 
elkaar te bidden. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat zij de doelstelling van De Rivier en 
‘Wat wij geloven en belijden’ (zie folder 1) 
onderschrijven en daar naar willen leven.  
Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat 
zij lid worden om de visie van de gemeente te 
helpen uitdragen zo veel zij kunnen. 
 
Kinderen 
De kinderen nemen binnen de Rivier een 
belangrijke plaats in. Niet alleen in het 
kinderwerk maar ook tijdens de diensten vinden 
we het belangrijk om met hen het geloof te 
delen. Op feestdagen en anderen gelegenheden, 
zijn er familiediensten waarin we met jong en 
oud, van 4-120 jaar de diensten samen vieren, 
en waarin kindergroepen vaak een eigen 
bijdrage leveren. 
Aan het begin van het schooljaar worden alle 
kinderen in de samenkomst persoonlijk 
gezegend. 
 
Bijdragen 
Het helpen opbouwen en uitdragen heeft zowel 
praktische als financiële kanten. 
Daarom wordt er van de deelnemers ook een 
financiële bijdrage verwacht, hierbij verwijzen 
wij o.a. naar de Bijbelse visie van het geven van 
tienden in de folder 4: ‘Geven’ (nog in de maak). 
Deelnemers kunnen hun bijdragen daartoe 
overmaken via de rekening van het Evangelisch 

Centrum. In de diensten zelf wordt niet 
gecollecteerd. Wel staat er voor de bezoekers en 
gasten een offerkist bij de uitgang waarin een 
geldelijke bijdrage kan worden gedaan om het 
werk van De Rivier te ondersteunen. Zo kunnen 
ook zij desgewenst een financiële bijdrage 
leveren aan De Rivier. 
 
Medewerkers  
Voor al het werk wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van de vele medewerkers. Een aantal 
deelnemers is aangesteld voor bepaalde taken. 
Bijvoorbeeld de leiding van het kinderwerk en 
jeugdwerk. Deze worden aangesteld door het 
leiderschap van De Rivier. Het streven is dat zij 
zich hebben laten dopen zoals de Bijbel ons dat 
aanreikt: na een bewuste keuze vóór Jezus 
Christus. 
 
Leidinggevenden 
De twee voorgangers, Carin en Coen van 
Hoogstraten, staan samen fulltime in de 
bediening van het Centrum. Daarnaast zijn ook 
oudsten en diakenen aangesteld om leiding te 
geven aan de gemeente. Kees Kool, Klaas de 
Hoop en Lianne van Sprang zijn als oudsten 
aangesteld. Hans  Schouten en Wilbert Jansen 
hebben als diakenen een plek gekregen. 
 
Bestuur 
Het centrum is als stichting opgericht op 9 
oktober 2007 door het bestuur bestaande uit: 
Klaas de Hoop, Hans Schouten, Kees Kool, Coen 
van Hoogstraten en Carin van Hoogstraten. 
 
 
 

Tot slot: Onder de indruk van Jezus  
In alle dingen die wij met elkaar mogen doen, 
staat die ene vraag bij ons centraal: Raken wij en 
anderen door wat wij met elkaar doen onder de 
indruk van de Heer Jezus? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten;  
zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de 
woestijn maken, rivieren in de wildernis.  Jesaja 43:19 

 
 
Als u overweegt lid te worden, laat het dan 
even weten, dan maken we graag een 
afspraak: 
 

T:  06-30199759 
E:  info@ecderivier.nl 
W:  www.ecderivier.nl 

 
U kunt ons ook aanspreken rond één van de 
samenkomsten. 
 

http://www.ecderivier.nl/

