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En Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: 
Effata, dat is wordt geopend! 

Marcus 7:34 
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1. Doelstelling  

In de bijbel, het boek Genesis 1: 2,3 staat geschreven: 
“De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed,  
en de Geest Gods zweefde over de wateren.  En God zeide: er zij 
Licht; en er was licht.” 

Deze verzen beheersen de bijbel. De Geest en het woord gaan hand 
in hand en openbaren het licht en de werken van de Vader en Zoon.  
Het nieuwe testament laat ons een wereld zien in diepe geestelijke 
duisternis. We zien hier ook het spreken van God en het vervolg hier-

van is dat Jezus Christus wordt geboren. Deze uiting van de werken 
van de Vader en Zoon is ook duidelijk merkbaar bij het ontstaan van 
de eerste gemeente ten tijde van Pinksteren. Zie Handelingen 2  
De gemeente van Jezus Christus werd op die dag uit de Geest gebo-
ren en uitgezonden om het licht te verspreiden in een duistere we-
reld.  

Tot dat doel is ook de Volle Evangelie Gemeente Effata geroepen; 
om het licht te verspreiden onder leiding van de Geest en het Woord. 

Het doel van de Volle Evangelie Gemeente Effata staat beschreven in 
Matteüs 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipe-
len en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen 
Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 

Om het doel steeds voor ogen te houden is het uitgangspunt  
van de Volle Evangelie Gemeente Effata het onfeilbaar woord; de 
Bijbel. Romeinen 11: 36 “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 
alle dingen; Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” 

Als gemeente (lichaam van Christus ) moeten we beseffen  
dat hetgeen we willen ondernemen om tot het doel te komen  
uit Hem moet voortkomen en door Hem geïnspireerd moet zijn  
en uiteindelijk tot Hem terug moet keren, omdat Hem de Heerlijkheid 
en eer toekomt.  

Daarom zijn er in de VEG Effata activiteiten om ons als leden toe te 
rusten. 
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Efeziërs 4 : 12 “Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,  
tot opbouw van het lichaam van Christus.” 

Handelingen 2: 42 “En zij bleven volharden bij het onderwijs der 
apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebe-
den.“  
 

In deze tekst staan 4 pijlers (activiteiten) die aanwezig behoren te zijn 
in de Gemeente en welke verder in deze gids uitgewerkt worden bij 
hoofdstuk 7 - Activiteiten: 

1. Onderwijs                     (Het Woord/Bijbelstudie) 

2. Gemeenschap                  (Samenkomsten) 

3. Gebeden    (Bidstonden) 

4. Heilig Avondmaal 

5. Evangelisatie 

6. Zending 

7. Jongeren / tieners 

8. Financiën 

 

 

 

 

 



 5 

2. Visie VEG Effata  

De visie is gebaseerd op onderstaande Bijbelteksten en richtingge-
vend bij het leven en werken van VEG Effata en uitgangspunt voor 
het te voeren beleid. De visie is in 2019 geëvalueerd en als volgt op-
nieuw vastgesteld onder het gezag en leiding van de Heilige Geest: 
 
Ezechiël 34: 15,16 Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zal ze doen 
neerliggen, luidt het woord van de Here Here; de verlorene zal Ik 
zoeken en de afgedwaalde terug halen; de gewonden zal Ik verbin-
den en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdel-
gen. 
 
De verlorenen zoeken, de afgedwaalden terug halen, de gewonden 
verbinden en de zieken versterken. De gemeente is een plaats van 
herstel en opbouw. Als gemeente zijn we in ontwikkeling en strekken 
we ons meer en meer uit naar de gaven van de Geest overeenkom-
stig: 
 
1 Korintiers 12: 7-10 De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot 
welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder 
woorden, door de Geest; de ander geeft blijk van Gods kennis, door 
dezelfde Geest.  De een krijgt ergens geloof voor en de ander de 
gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet 
wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet de duivelse 
geesten van Gods Geest en Zijn engelen te onderscheiden, de ander 
spreekt allerlei vreemde talen en weer een ander legt uit wat in die 
talen gezegd wordt.          
 
Zodat we met hart en ziel afgestemd mogen zijn op de gaven van de 
Geest.  We meer en meer open staan voor de leiding van de Geest 
opdat ons persoonlijk geloofsleven zal  groeien en we hier de vruch-
ten van zullen zien in de Gemeente.  God de Vader is een sprekende 
God en de Geest zal ons leren Zijn stem te verstaan, opdat we kana-
len mogen zijn van de gaven (uitingen) van de Geest. 
De naam van onze gemeente is Effata wat betekent wordt geopend 
(Mark 7:34)!  Moge deze visie hieraan bijdragen zodat vele ogen en 
oren geopend mogen worden, opdat Christus gezien en gehoord zal 
worden.   
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3. De ontstaansgeschiedenis  

De Gemeente is begonnen in 1996 op de eerste zondag van de 
maand Februari in Moordrecht.  

Amos 3:7,8  Voorzeker, de Here Here doet geen ding of Hij openbaart 
zijn raad aan zijn knechten, de profeten. 

De leeuw heeft gebruld,-wie zou niet vrezen? De Here Here heeft 
gesproken,-wie zou niet profeteren? 

In de maand juli 1995 herinnerde God onze voorganger middels een 
dienstknecht, aan de roeping die Hij in zijn leven gelegd heeft jaren 
geleden. De roeping waarmede God hem riep is om zijn gemeente te 
herderen. Het wanneer en waar de gemeente zich zou vestigen zou 
God zelf bekend maken. 

Deze dienstknecht zei dat hij enkele broeders om zich heen moest 
verzamelen, om God in gebed aangaande deze zaak ( roeping) in-
dachtig te maken. 

Na een half jaar gebeden te hebben openbaarde God zowel tijd als 
plaats. Volle Evangelie Gemeente Effata is geboren te Moordrecht. 
Geboren, omdat God het zaad jaren geleden heeft gepland in onze 
voorganger zijn hart en tot leven geroepen heeft op de door Hem zelf 
bepaalde tijd. God heeft hem geroepen om zorg te dragen voor de 
gemeente. De verantwoording om een gemeente te herderen is in de 
voorgaande jaren middels profetieën over het leven van onze voor-
ganger uitgesproken.  

God heeft- nadat zij in 1981 hun harten hebben gegeven aan Hem- 
een bewogenheid geplant in het voorgangersechtpaar, om zorg te 
dragen en te geven aan verwonde zielen.  

Zij zijn dankbaar dat zij dit mogen doen in die zelfopofferende Liefde 
van Jezus Christus en wetende geroepen te zijn door God de Vader 
onder Leiding van God de Heilige Geest.  
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Dit ten zeerste vanuit het besef zoals Paulus zegt in 2 Korintiers 3 
vers 5 ; De nieuwe Bijbel vertaling   

Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen 
werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan 
God.  
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4. Gemeentestructuur  
 
Leiding  
De leiding van de gemeente bestaat uit:  
 
Voorganger: Hij houdt het algemeen overzicht en zorgt voor de 
dagelijkse leiding van de gemeente. Naast de coördinatie van alle 
gemeentezaken heeft hij een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en 
uitwerken van de visie van de gemeente en bij het aangaan en on-
derhouden van externe contacten.  
 
Oudsten: Hun taken zijn o.a.: goed leiding geven (1 Tim. 5:17); het 
hoeden van de gemeente (1 Petrus 5:2) en het gebed en de verkon-
diging van het Woord (Hand. 6:4). De bedieningen en talenten van de 
oudsten vormen uitgangspunt voor een onderlinge verdeling van ta-
ken en verantwoordelijkheden.  
Diakenen: Voor het uitvoeren van allerlei inhoudelijke taken in de 
gemeente is een aantal diakenen aangesteld. Zij zijn elk verantwoor-
delijk voor bepaalde taken binnen de gemeente.  
 
Voorganger, oudsten en diakenen vormen gezamenlijk het leiders-
team.  

  
Teamleiders: Verschillende mannen en vrouwen zijn leider bij het 
kinder-, tiener- of jeugdwerk, het aanbiddings-/audioteam en diverse 
taken. 
 
Daarnaast is er een groep vrijwilligers in de gemeente die zich bezig 
houdt met allerlei inhoudelijke en praktische taken. Het doel is voor 
ieder gemeentelid een taak te vinden die bij hem of haar past. Want 
dat is wat we willen zijn. Beschikbaar als levende stenen voor de 
bouw van een geestelijk huis!  
 

 
 

 
 
 

 



 9 

5. Wie is wie?  
Om een overzicht te krijgen van wie wat doet, hierbij een (beperkt) 
overzicht van een aantal taken met de daarbij behorende namen. 
Meer info op de website en/of de achterzijde van de nieuwsbrief. 

Voorganger echtpaar  Joop en Jolanda Risamasu 

Oudsten   Vacant 

Diakenen   Karin Duinkerken-Verhage 

Pastoraat   Pieter en Rosa Supusepa 

 
 

6. Kinder-, tiener- en jongerenwerk  
 
Kinderwerk  
De kinderen van 0 tot en met 12 jaar hebben hun eigen diensten. Dit  
gebeurt in leeftijdscategorieën van 0-3 jaar (Benjamins), 4-7 jaar 
(Esthers) en 8-12 jaar (Gideons). Iedere leeftijdsgroep heeft een ei-

gen verblijfruimte. Soms vinden de diensten gezamenlijk plaats.  
 
Tijdens de erediensten van de zondagmorgen komen de kinderen bij 
elkaar en beleven samen een fijne tijd. Praten, zingen, samen eten, 
lachen, spelen, knutselen, bidden en luisteren naar een (Bij-
bel)verhaal. Het komt allemaal voorbij. De kinderen blijven in de ere-
dienst tot er een zegen over de dienst is gevraagd en gaan tijdens de 
aanbidding naar hun eigen dienst.  
 
Tieners  
De gemeente kent ook een groep tieners. Speciaal voor hen worden 
regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd. Dat varieert van 
een op maat gesneden Bijbelstudie over een bepaald onderwerp tot 
het samen kijken van een film of sport- en spelactiviteiten.  
 
Jongeren 
De invulling van de avonden voor jongeren is heel wisselend. Regel-
matig worden er Bijbelstudies gegeven (door jeugdleiding of door de 
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jeugd zelf). Alle activiteiten zijn te vinden op de gemeenteagenda. 
Deze is te vinden op het maandrooster of op de site  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
7. Activiteiten – uitwerking Pijlers hoofdstuk 1 

1. Onderwijs  Hebreeën 4: 12,13 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan 

enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het 
vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is 
voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en bloot 
voor de ogen van Hem, voor wie rekenschap hebben af te leg-
gen. 

2. Gemeenschap Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen samenkom-
sten niet verzuimen, zoals sommige dat gewoon zijn, maar el-
kaar aansporen, en dat des temeer, naarmate gij de dag ziet 

naderen. 

3.  Gebeden Handelingen4:31 En terwijl zij baden werd de plaats,  
waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen  

vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met 
vrijmoedigheid.  
Lucas 18: 1b, 7, 8a Dat zij altijd moesten bidden en niet ver-
slappen. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaf-
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fen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat Hij hen wach-
ten? Ik zeg u dat hij spoedig recht zal verschaffen. 

4. Heilig Avondmaal Johannes 6: 54-56 Wie mijn vlees eet en mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken te 
jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is 
ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij 
en Ik in hem. 

5. Evangelisatie Handelingen 5: 42 en zonder ophouden, iedere dag,  
leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het 
evangelie, dat de Christus Jezus is. 

6. Zending Lucas 10; 1,2 Daarna wees de Here er nog twee en zeven-
tig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle 
steden en plaatsen,  waar hij zelf komen zou. 

En hij zeide tot hen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn 
er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders 
uitzende in zijn oogst.   

7 Jeugd Psalm 119:9 Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewa-
ren? Als hij dat houdt naar Uw woord. 

8 Financiën Maleachi 3: 10 Brengt de gehele tiende naar de voorraad-
kamer, opdat er spijze zij in mijn huis;  beproeft Mij toch daar-
mede, zegt de Here der heerscharen, of Ik kan dan niet voor u 
de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed 
over u uitgieten. 

Gods onfeilbaar woord, de Bijbel, is en blijft ons leidraad en bron,  

waaruit we liefde, wijsheid en kracht mogen putten, om te trachten 
het doel te verwezenlijken door de Volle Evangelie Gemeente Effata. 

1 Korintiërs 12: 1-11 Vele gaven, één Geest 

1 Korintiërs 12: 12-31 Allen leden van één lichaam 
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Vers 7 Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 
welzijn van allen. 

Vers 12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden van het li-
chaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 

Het is door Zijn Heilige Geest in ons dat wij als leden kunnen functio-
neren van het lichaam, waarvan Christus het hoofd is. De gemeente 
wordt hier vergeleken met het lichaam. Wij allen zijn leden van het 
lichaam. Zoals het lichaam gehoorzaamt aan de opdracht van het 
hoofd, zo behoren wij ook te gehoorzamen aan het woord, welke 
door Jezus Christus ( Hij is het hoofd ) aan ons gegeven wordt. 

Efeziërs 1: 22,23 En hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld  
en Hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente,  
die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. 

 

Dopen   

Mattheüs 3:16 ‘toch wil Ik dat je Mij doopt”, antwoordde Jezus. ‘Want 
we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte 
Johannes Hem.  

In navolging van Jezus Christus houden wij doopdiensten door onder-
dompeling. Dit gebeurt over het algemeen bij een collega gemeente 
die over een doop bad beschikken of in het zwembad te Moordrecht.  

Wilt u zich laten dopen meldt u zich aan bij de voorganger of oudsten 
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Opdragen 

In de Bijbel staat dat ouders hun kinderen bij Jezus brengen en dat 
Jezus hen de handen oplegt en zegent (o.a. Matteus 19:13-15). 

Ook in onze Gemeente worden kinderen opgedragen, zij worden ge-
zegend in de naam van Jezus. God wordt gedankt voor de kinderen 
en de ouders. Er wordt gebeden om Gods nabijheid in het leven van 
de kinderen en om wijsheid voor de ouder(s) om hun kinderen op te 
voeden in de vreze des Heren.  

Wij geloven dat we als gemeenschap ook een collectieve verantwoor-
delijkheid hebben naar onze kinderen. Dat geven we gestalte door 
gebed en natuurlijk door het kinder- en jongerenwerk. 

 
 
Ad 1. Onderwijs  
Het is nodig dat we onderwijs krijgen vanuit het Woord van God. Niet 
alleen tijdens de zondagse erediensten, maar ook tijdens de diverse 
soorten kringen of andere doordeweekse activiteiten staat het Woord 

van God centraal. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook 
om de praktische toepassing daarvan.  
 
 
Ad 2. Gemeenschap  
Als gemeente willen we niet een instituut zijn of een organisatie. Na-
tuurlijk is er structuur en dus organisatie nodig, maar deze moet ge-
richt zijn op het laten functioneren van de gemeente als een gemeen-
schap.  
 
Een andere omschrijving van de gemeente is: huisgezin van God. Een 
veilige plaats waar liefde, aanvaarding en vergeving te vinden zijn. 
 
Tijdens de samenkomsten is er tijd om God te lofprijzen en aanbid-
den, met zang en (eigentijdse) muziek willen we Hem grootmaken. 
Het maakt de erediensten tot een geweldig feest van lofprijzing voor 
onze God.  
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Elke dienst leren we, door een specifiek gedeelte uit de Bijbel nader 
te bekijken en er uitleg over te horen, hoe wij in ons dagelijks leven 
geestelijke principes toe kunnen passen. Doel hiervan is altijd dat we 
groeien in geloof en liefde tot God en elkaar.  
 
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken met 
elkaar. 
 
 
Ouderen  
Eénmaal per maand komen de ouderen een ochtend samen waarbij 
er gezongen, gebeden en gedeeld wordt uit Gods Woord.  

 
Deze ochtenden worden met een gezamenlijke lunch afgesloten.  
 
 
Ad 3. Gebed - bidstonden 
Het gebed is de geestelijke graadmeter van de gemeente en de basis 
voor een krachtig werk van God binnen, maar ook door de gemeente 
heen naar buiten toe. Op dinsdag is de wekelijkse avond bidstond. 
Ook tijdens/na de erediensten en andere activiteiten is er tijd en 
ruimte voor gebed. 

 
 
Ad 4. Heilig Avondmaal 
Maandelijks vieren we het Avondmaal om daarbij te gedenken wat 
Jezus voor ons heeft gedaan. De wijn wijst op het vergoten bloed van 
de Here Jezus om ons te kunnen reinigen van onze zonden. Het 
brood wijst op het lichaam van Christus dat voor ons werd verbroken.  
 
 
Ad 5. Evangelisatie  

De Gemeente evangeliseert door middel van regelmatige deelname 
aan radio-uitzendingen.  
 
Daarnaast zijn wij actief op onze internet site www.veg-effata.com en 
social media. 
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Ad 6. Zending  
Als Gemeente ondersteunen wij Sala Tiga. In Sala Tiga is een zen-
dingsechtpaar werkzaam, Karel en Thalia Schubert. De giften worden 
oa gebruikt ten behoeve van gebouwen die bestemd zijn voor kinder-
activiteiten en alles wat daar mee samenhangt. Regelmatig versprei-
den zij nieuwsbrieven en zijn zij te gast in Nederland waarbij zij ook 
de Gemeente bezoeken om ons te informeren. Thalia is tevens voor-
ganger van de gemeente ter plaatse en Karel is oprichter van de Bij-
belschool en nog steeds actief betrokken. 
 
De collecte welke bij de kinderdienst wordt opgehaald is bestemd 
voor Samen4kinderen. 

 
 
Ad 7. Zie hoofdstuk 6 Kinder-tiener- en jongerenwerk 
 
 
Ad 8. Financiën  
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de financiën.  
 
VEG Effata is in het bezit van een geldige ANBI-beschikking en lid van 
de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (KvK 32146736) 

 
Bankrekeningnummer ten behoeve voor giften en tienden:  
NL75 INGB 0007 1991 74 tnv VEG Effata 
 
Wij zijn als Gemeente sinds 2014 aangesloten bij de VPE, Verenigde 
Pinkster- en evangeliegemeenten. Dit is een geloofsgemeenschap van 
autonome plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar 
het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen 
bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de 
kracht van de Heilige Geest. 
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8. Pastoraat  

Gesprek voorganger  Huisbezoeken en/of het Pastorale team 
De  VEG Effata wil de Bijbelse opdracht om de naaste lief te hebben 
als zichzelf concreet gestalte geven.   

Naast omzien naar elkaar, willen we als gemeente structuur aanbren-
gen in de zorg die we elkaar binnen en buiten de gemeente willen 
bieden zodat voor iedereen de weg naar hulp duidelijk is.  
 
Nog beter is het om te voorkomen dat iemand specifieke hulp nodig 

heeft. Aandacht en liefde voor elkaar kunnen soms voorkomen dat 
mensen in moeilijke situaties terechtkomen. Om onderlinge liefde en 
betrokkenheid te kunnen laten groeien moeten mensen elkaar leren 
kennen, contacten hebben in een vertrouwde en veilige omgeving.  
De basisstructuur hiervoor is op dit moment in de gemeente zelf. 
Zondagse samenkomsten, bidstonden en Bijbelstudie groep. Naast 
deze basiszorg zal er ook specifiekere zorg nodig zijn. 
 
Verschillende vormen van pastoraat zijn aanwezig, zoals:  

• onderlinge zorg in samenkomsten, bidstonden (basis-

pastoraat) 

• bezoekteam 

• pastorale gesprekken met een oudste en/of voorganger 

• gebedsteam                                                                                         

Wilt u een gesprek met de voorganger, oudste of iemand van het 
pastoraal team , dan zullen zij ten alle tijde voor u klaar staan. U kunt 
ook bij hen terecht voor een persoonlijk gebed. De gesprekken zullen 
altijd vertrouwelijk behandeld worden.  

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met  

Voorganger  :  Joop en Jolanda Risamasu (06-46111561)   
Pastoraat  : Pieter en Rosa Supusepa (06-44860992) 
Diaken   :  Karin Duinkerken (06-28942467)                      
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9. Overige informatie  
 
Lidmaatschap van de gemeente  
Als u nog geen gemeente heeft, is het heel goed te overwegen of te 
besluiten u nu aan te gaan sluiten. Want geloven is niet alleen een 
persoonlijke zaak tussen u en God, dat doen we ook met elkaar.  
 
Juist in de gemeente wordt u bemoedigd en geholpen om de weg van 
God te gaan. U leert de principes van het Woord van God toe te pas-
sen in het dagelijkse leven. U viert met elkaar het Avondmaal en tij-
dens de samenkomsten brengen we met elkaar God het offer van de 
aanbidding.  
 
Zo vormen we met elkaar het huisgezin van God.  
 
Privacy 
Binnen de Gemeente gelden de AVG richtlijnen. Hiertoe is een proto-
col opgesteld.  
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Locatie samenkomsten van de gemeente  
St Joseph Kerk 
Kerklaan 20 
2911 AD  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Bankrekeningnummer ten behoeve voor giften en tienden:  
NL75 INGB 0007 1991 74 tnv VEG Effata 
 
Postadres: Robertskruid 10  

2914 TM  Nieuwerkerk ad IJssel 
Email: info.vegeffata@gmail.com 
www.veg-effata.nl  

http://www.veg-effata.nl/

