Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren
gegevens door een kerkgemeente.
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Christengemeente Zeewolde

RSIN/Fiscaal nummer:

819957938

Website adres:

www.christengemeentezeewolde.nl

E-mail:

info@christengemeentezeewolde.nl

Adres:

Hoornseweg 23

Postcode:

3891 CW

Plaats:

Zeewolde

De Christengemeente Zeewolde is een kleine evangelische gemeente. In het statuut van de
gemeente is dit als volgt omschreven: .
“De gemeente aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende woord van God.
Daarom gelooft en belijdt zij:
Wij geloven in de God van Israël, Schepper van hemel en aarde, onze Almachtige Vader.
Wij geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus, door de Heilige Geest verwekt in de maagd Maria, in de
stamlijn van Juda zoals voorzegd door de profeten.
Jezus Christus heeft geleden onder de heerser Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven. Jezus stond op uit de dood op de derde dag, is opgevaren naar de hemel en zit op de
troon aan de rechterhand van Zijn Vader.
Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Hij gaat uit van de Vader en de
Zoon en heeft gesproken tot alle Bijbelse profeten. Hij getuigt van de Here Jezus, Zijn kruisiging,
dood en opstanding. Hij wordt de Trooster genoemd en onderwijst de gelovigen in de waarheid
van Gods Woord. Hij verkondigt de toekomst, overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en
oordeel.
De mens is geestelijk dood en verloren vanwege de zondige natuur en behoeft opnieuw geboren
te worden in geestelijke zin om eeuwig leven te hebben. Jezus stierf voor onze zonden om ons te
verlossen uit de macht van de boze en de dood.
Hij heeft de dood overwonnen en ons daarmee verlost, verzoend met God de Vader.
Door het vergieten van Zijn kostbaar bloed is er vergeving en verzoening tussen ons en onze
Schepper. Wij worden de vergeving deelachtig door berouw over onze zonden en het/ons geloof
in Jezus Christus, door Hem te aanvaarden als onze Here en Heiland.
Als getuigenis dat wij deel hebben aan de dood en opstanding van Jezus Christus laten wij ons in
zijn Naam dopen door onderdompeling.
Wij verwachten de wederkomst van de Here in de eindtijd en onze eeuwige vereniging met Hem,
als Hij alle gelovigen die Hem verwachten tot Hem trekt in de hemel en allen die in Zijn Naam
gestorven zijn doet opstaan uit de dood. Volgens Gods Woord zullen we met Hem als koningen
mogen heersen.
In die eindtijd komen er zware gerichten over de wereld als geboorteweeën van het Koninkrijk
Gods. In die tijd zal Israël verlost worden van alle vijandschap en zal Jezus Zich aan Zijn volk
openbaren. Dan zal Hij zitten op de troon van Zijn voorvader David te Jeruzalem. De wet zal
uitgaan vanuit Jeruzalem over de hele aarde.
Jezus Christus staat centraal in ons leven. Wij willen dat Hij zichtbaar wordt in ons leven en in
onze samenleving. Zijn boodschap brengt Leven en is van levensbelang voor individu en
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gemeenschap. Als christenen willen we ons daarom actief openstellen voor al het goede dat God
door de Bijbel wil geven.
Wij zien de Gemeente als een huisgezin van God. Een gemeenschap waarin we vanuit de
ontmoeting met God elkaar willen bemoedigen en ondersteunen en het goede nieuws in onze
maatschappij bekend willen maken.
Als Gemeente hebben we een nauwe hartsrelatie met Gods volk Israël. We zijn op een
bijzondere manier met Israël verbonden door ons geloof in de Joodse Messias, Jezus Christus
onze Here (Romeinen 11:16-24 en Efeziërs 2:11-13).
Wij geloven in het herstel van Israël als voorbereiding van de wederkomst van Jezus Christus
naar de aarde en de noodzaak van de plaatselijke Gemeente om het Joodse volk moreel,
geestelijk en praktisch te ondersteunen (Genesis 27:29. Numeri 24:9).
Gods Woord voorzegt de terugkeer van het Joodse volk uit de ballingschap (de verstrooiing van
duizenden jaren over de hele aarde) en ook hoe de hele wereld zich tegen het herstelde Israel
zal keren.”
De Christengemeente Zeewolde heeft van de Belastingdienst een ANBI-beschikking gekregen.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de oudstenraad en wordt gevormd door de
oudsten en diakenen van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden (2
oudsten en 2 diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de Christengemeente.
Op dit moment (mei 2019) is de raad bezig met het zoeken van nieuwe leden en uitbreiding van
de raad. In de loop van 2019 hoopt de raad te bestaan uit 3 oudsten en 3 diakenen.
De oudsten kiezen een voorzitter uit hun midden en benoemen een secretaris en
penningmeester.

C. Doelstelling/visie.
De gemeente heeft tot doel:1
- Mensen te brengen tot het geloof in, en toewijding aan, Jezus Christus;
- Mensen tot een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren, elkaar te dienen en op
te bouwen;
- Een getuige in de wereld te zijn van Gods liefde, genade en kracht.
Afgeleide doelstellingen zijn
De Gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door in Zeewolde en
omgeving volgens Bijbelse maatstaven te organiseren en te stimuleren:
a. het prediken van het Woord van God;
b. het houden van samenkomsten;
c. het geven van Bijbelonderwijs;
d. kleine groepen voor gebed, Bijbelstudie en -onderwijs, gemeenschap en zorg voor elkaar;
e. kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk;
f. evangelisatie- en zendingswerk;

Bron: statuten kerkgenootschap Christengemeente, 14 oktober 2008
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g. het voorzien in diakonale en pastorale nood;
h. het onderhouden van contacten met andere christelijke geloofsgemeenschappen en
organisaties;
i. het voorzien in haar eigen financiële behoeften;
j. andere wettige. passende middelen.
D. Beleidsplan.
De gemeente heeft een visiedocument 2018-2020 opgesteld en daarin de volgende speerpunten
benoemd:
Speerpunt 1: Gebed
Het doel van dit speerpunt is verdieping bewerken in het gebedsleven van de individuele
gelovige. Dat kan zijn het opstarten of het vernieuwen en verbeteren van het gebedsleven. In de
bijlage is de geestelijke onderbouwing van dit speerpunt te vinden.
Hoe werken we dit uit?
• In de zondagse diensten gaan we aandacht aan het onderwerp ‘gebed’ besteden. We vragen
dan gedurende een bepaalde periode gastsprekers, die dit onderwerp in hun preek meenemen.
• We behandelen het Onze Vader. In dit gebed zit namelijk alles. In de bijbel lezen we dat de
discipelen ook soms moeite hebben met gebed.
• We gaan met elkaar een gebedsketen vormen. Dit gebed is voor een nog nader te bepalen
doel. Een ieder kan zich inschrijven voor een half uur. Het gaat er om dat je een half uur bezig
bent en bidt voor dit onderwerp.
• De bidstonden op maandagochtend en dinsdagavond worden voortgezet.
• We werken eraan om een appgroep te maken waarin gebedspunten gedeeld kunnen worden.
• In de nieuwsbrief zullen we (als het onderwerp dat toelaat) gebedspunten opnemen.
Speerpunt 2: Pastoraat
Omdat we een kleine gemeente zijn, houden we ons bij het basispastoraat, dat houdt in:
• Gebed na de dienst, voor wie dat wil.
• Gesprekken voeren met mensen die het moeilijk hebben.
• Mensen die eenzaam zijn, bezoeken.
Dit speerpunt wordt in de tweede helft van 2018 uitgewerkt en wordt dan in de eerstvolgende
gemeentevergadering verder besproken.

E. Beloningsbeleid.
De gemeente kent geen vaste voorganger of predikant die een vast salaris ontvangt. De
gastsprekers ontvangen een sprekersvergoeding overeenkomstig het door de oudstenraad
vastgestelde bedrag (2019: 100,-) + reiskostenvergoeding. Uitzondering hierop vormen de
gastsprekers uit de eigen gemeente: zij ontvangen geen vergoeding.
Leden van de oudstenraad, en door hen aangestelde functionarissen, ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden
gedeclareerd bij de penningmeester.
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F. Verslag Activiteiten.
De activiteiten bestaan grotendeels uit:
- wekelijkse kerkdiensten in Open Haven, Kerkplein 8 Zeewolde; zaal de Kogge, iedere zondag,
10.00 uur. Kindercrèche, en kindernevendiensten voor onderbouw en bovenbouw zijn
aanwezig, meestal als aparte dienst en soms in de reguliere kerkdienst.
- iedere 1e zondag van de maand gemeenschapsdienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren
en na afloop van de dienst een gezamenlijke fellowshipmaaltijd houden, waarbij alle
deelnemers iets meenemen en uitdelen.
- Het houden van kringen waarbij de nadruk ligt op bijbelstudie en het delen van elkaars
geloofsleven.
- Het houden van wekelijkse bidstonden (maandagochtend en dinsdagavond).
- Het houden van bijbelstudies rondom een thema (1-2 jaar een serie bijbelstudieavonden).
- Het houden van bijeenkomsten voor jongeren van 12-16 en 16+ (1 x 2-3 weken).
- De gemeente ondersteunt enkele zendingsactiviteiten in binnen- en buitenland, zowel door
gebed, betrokkenheid als ook middels financiële bijdragen.
- In 2018 heeft de gemeente haar 10-jarig bestaan gevierd met een feestelijke kerkdienst en
activiteitenmiddag.
G. Voorgenomen bestedingen.
De jaarlijkse bestedingen bestaan voor het merendeel uit:
- huur van de kerkzaal van Open Haven en algemene kosten (50% van de uitgaven)
- vergoedingen voor de gastsprekers en bijbelstudies (20% van de uitgaven)
- ondersteuning zending (binnen- en buitenland) (20% van de uitgaven)
De overige 10% van de kosten betreffen voornamelijk kosten voor pastoraat, facilitaire kosten,
kinder- en tienerwerk en overige groepsactiviteiten.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het afgelopen verslagjaar.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting .
Toelichting
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project en dit is voor onze gemeente niet van
toepassing.
De gemeente streeft naar een eigen vermogen dat 1 jaaromzet bedraagt, mocht het vermogen in
een jaar daar bovenuit stijgen dan wordt in overleg met de raad gekozen voor een gift voor nader
te bepalen (zendings) doelstelling. In 2018 is daarvoor een gift bestemd voor het Tamar Korat
Centre in Thaliland, waar de gemeente ook contacten mee onderhoudt.
Onderstaande tabel is de verantwoording over 2018. Verantwoording over de jaren daarvoor is
beschikbaar en is op te vragen via het secretariaat.
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