EVANGELISCHE
GEMEENTE HEBRON
TE GEERDIJK

BELEIDSPLAN
Voor het jaar 2021

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1:

Inleiding

Pagina: 2

Hoofdstuk 2:

Doelstelling

Pagina: 3

Hoofdstuk 3:

Fondswerving

Pagina: 3

Hoofdstuk 4:

Beleid 2021

Pagina: 4

1

Hoofdstuk 1 - Inleiding
De Evangelische Gemeente Hebron is statutair gevestigd in Den Ham, behorend
tot de gemeente Twenterand. De gemeente heeft een bestuur dat uit minimaal
drie leden bestaat. Bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en
eventuele leden. Daarbij wordt voldaan aan het hieronder staande artikel.
Artikel 9 van de Statuten luidt als volgt:
1) Het boekjaar van de gemeente valt samen met het kalenderjaar.
2) In een vergadering, welke uiterlijk in de zesde maand na afloop van het
boekjaar wordt gehouden, legt de secretaris een jaarverslag aan het
bestuur voor. In dezelfde vergadering legt de penningmeester een
jaarrekening over aan het bestuur.
3) Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur, strekt de
penningmeester tot decharge over het door hem gevoerde financiële
beheer in het afgelopen boekjaar voor zover dit uit de boeken blijkt.
4) In een vergadering welke uiterlijk in de eerste maand van het boekjaar
wordt gehouden, legt de penningmeester een begroting aan het bestuur
voor.
5) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de gemeente
zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
6) Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien
jaar lang te bewaren.
7) Het bestuur doet jaarlijks verslag aan de gemeenteleden over het
gevoerde financiële beleid van het voorgaande kalenderjaar.
De bestuursleden en andere leden en/of vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor werkzaamheden voor de gemeente. De gemeente staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een fiscaalnummer en de
laatste Statutenwijziging dateert van 18 februari 2010.
Kamer van Koophandel te Enschede: 08221584.
RSIN/Fiscaalnummer: 8221 35 358.
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Hoofdstuk 2 - Doelstelling
De grondslag voor onze gemeente is terug te vinden in artikel 2 van de Statuten:
‘De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord
van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en norm voor het
functioneren van de gemeente.’
Onze missie of anders verwoord, het doel van de gemeente, komt overeen met
hetgeen beschreven in artikel 3 van de Statuten:
a) De veelkleurige wijsheid van God bekendmaken aan de gehele schepping
in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus
Christus.
b) Jongeren en ouderen brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het
beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
c) Een gemeenschap van gelovigen te vormen naar Bijbelse richtlijnen, die als
zodanig haar plaats in de samenleving inneemt.
Als gemeente hanteren wij bovendien Bijbelse maatstaven ten aanzien van
bekering, volwassen doop tot onderdompeling en stellen wij ons open voor de
werking van de Heilige Geest. Hiermee worden zowel de bedieningen als alle
gaven bedoeld. Vele gaven, één Geest. Daarbij streven wij er als gemeente naar
om verschillende waarden, zoals zij in het Nieuwe Testament worden benoemd,
te herontdekken.

Hoofdstuk 3 – Fondswerving
De fondswerving van de gemeente is op basis van hetgeen beschreven in artikel
6 van de Statuten:
‘De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen van leden,
erfstellingen, legaten, giften en overige baten.’.
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Hoofdstuk 4 – Beleid 2021
In het beleid van onze gemeente staan onze doelstelling en missie centraal. Op
verschillende wijzen wordt dit nagestreefd. Hieronder is een opsomming te
vinden van de verschillende activiteiten die wij als gemeente hiervoor inzetten.
a) Het organiseren en houden van samenkomsten;
b) Het toerusten van de gemeenteleden door het geven van Christelijke
vorming en onderwijs (Bijbelstudie/Bidstonden);
c) Het verlenen van pastorale- en diaconale zorg;
d) Het organiseren van evangelisatie-activiteiten;
e) Het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke voor het
bereiken van ons doel, bevorderlijk zullen zijn.
Dit beleid zal de komende jaren worden gecontinueerd.
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