Beleidsplan
Naam van het kerkgenootschap:

Kerk 2-20

Bezoekadres:

Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, 3515
EA Utrecht (ingang op zondag aan de zijkant van het gebouw)

Postadres:

Smaragdhof 5 3523CX Utrecht

Website:

www.samenkerk2.20.nl

Bankrekeningnummer:

NL49INGB0008028216

KvK-nummer:

77216148

RSIN:

860937318 (fscaal nummer)

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Evangelische Gemeente Kerk 2-20. Dit plan schetst op hoofdlijnen
de richtng die de gemeente wil aanhouden in haar ontwikkeling naar de toekomst. Daarbij blijven
we rekening houden met ontwikkelingen in de gemeente en de richtng die God ons gedurende deze
periode wijst.
Dit beleidsplan is tot stand gekomen vanuit een visie die geformuleerd is door het oudsten team,
gebaseerd op de gezamenlijke wens van de gemeenteleden om een hechte gemeenschap te vormen,
die Jezus Christus onze Verlosser en Heer dient in woord en daad.
Als we Gods aangezicht blijven zoeken in gebed, en Jezus blijven volgen op Zijn woord, en ons daarbij
laten leiden door de Heilige Geest, ons beloofd en gegeven, dan mogen we de zegen van God
verwachten in de concrete uitvoering van deze plannen.
Kerk 2-20 is een eigentjdse, multculturele, open en gastvrije gemeente. De deur staat voor iedereen
open, ongeacht geslacht, leefijd, ras of levensovertuiging. De een komt in zijn beste zondagse pak,
de ander in een spijkerbroek.

De boodschap naar de mensen is; kom niet om perfect te zijn - dat zijn wij ook niet - maar kom om
nieuwe mensen en God te ontmoeten. Het beleid van de gemeente is gericht op het vormen van een
geloofsgemeenschap waar liefde en zorg is onder elkaar en waar mensen tot bloei komen.

Grondslag
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Ze
aanvaardt het Oude en Nieuwe Testament als grondslag voor geloof en leven en voor het
functoneren van de gemeente.
1. De gemeente belijdt en geloof in een God, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en
Heilige Geest.
2. De gemeente belijdt Jezus als de Zoon van God, erkent Hem als hoofd van de gemeente en
als Heer en Redder van de in zonde gevallen wereld.
3. De gemeente belijdt en geloof dat God door de Heilige Geest de kracht geef tot
verandering als we op Jezus vertrouwen. Jezus zegt: "De Geest maakt levend”.

Doel en middelen
De gemeente heef als doel:
1. Het dienen van God;
2. Mensen tot Jezus te leiden en hen bij Gods gezin te voegen, hen helpen tot volwassenheid te
komen en zo op Jezus te lijken en hen toe te rusten voor hun bediening in de gemeente en
hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods naam groot te maken;
3. Mensen te helpen in hun geestelijke, materiële en relatonele nood.
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
1. Het Woord van God te prediken en te onderwijzen;
2. Samenkomsten te houden voor onder andere lofprijs en aanbidding, voorbede, prediking, de
viering van het avondmaal voor gelovigen en de bediening van de doop op geloof door
onderdompeling;
3. Jeugd- en kinderwerk, Bijbelstudie, kleine groepen voor volwassenen voor o.a. gebed en het
betonen van onderlinge aandacht en zorg voor elkaar;
4. Gaven en talenten voor elkaar en ten dienste van God in te zeten;
5. Te getuigen en doelgerichte actes te organiseren, om mensen te helpen in hun geestelijke
(ze kennen Jezus niet), materiële (armoede) en relatonele (eenzaamheid) nood.
6. Alle andere wetge en passende middelen.
De gemeente ontleent bovenbeschreven doel en middelen aan de volgende Bijbelteksten:
Lukas 10:27: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”.
Matheus 28: 19-20 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld”.

Matheus 5:16: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer
bewijzen aan jullie Vader in de hemel”.
Jacobus 1: 22: “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen”.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen. Het bestuur draagt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het zakelijke bestuur van de gemeente. Het bestuur bestaat tenminste uit
een oudste, aangevuld door twee of meerdere personen welke de grondslag en het doel van de
gemeente onderschrijven.
In het bestuur hebben tenminste zitng:
a) de voorziter
b) de penningmeester;
c) de secretaris;
Het bestuur verricht zijn werkzaamheden pro deo. Meer informate over o.a. de taken,
verantwoordelijkheden en het benoemingsbesluit van de bestuursleden, staat beschreven in Artkel
6 van de statuten van ‘Kerk 2-20’.

Het oudstenteam
Het oudstenteam is belast met het geestelijk bestuur van de gemeente. Meer informate over o.a. de
taken, verantwoordelijkheden en het benoemingsbesluit van de oudsten, staat beschreven in Artkel
7 van de statuten van ‘Kerk 2-20’.

Financieel
De gemeente heef (en voelt) de verantwoordelijkheid om mensen te helpen in hun geestelijke (ze
kennen Jezus niet), materiële (armoede) en relatonele (eenzaamheid) nood. Door fnancieel
verantwoord met de geldmiddelen van de gemeente om te gaan bieden we fnanciële contnuïteit
waarmee de doelstellingen van de gemeente kunnen worden gerealiseerd.
De geldmiddelen van de gemeente worden verkregen uit:
1. Vaste vrijwillige bijdragen van de leden en vaste bezoekers;
2. Erfstellingen, legaten, schenkingen;
3. Overig wetg verkregen baten;
4. Nalatenschappen kunnen door de gemeente slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving;
5. Subsidie van de gemeente Utrecht.
Middels deze geldmiddelen kunnen we wekelijkse diensten organiseren, grats actviteiten en
diensten aanbieden, zendelingen ondersteunen en hulpbehoevenden fnancieel ondersteunen.

De penningmeester werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en is belast met de uitvoering
van het fnanciële beleid van de gemeente.
Overige uitgangspunten inzake het fnancieel beleid:
1. Afgezien van de noodzakelijke voorzieningen, zoals huisvestng, wordt de besteding van de
fnanciële middelen geheel gericht op het verwezenlijken van de bovenvermelde doelen.
2. De penningmeester stelt in samenwerking met het oudstenteam een conceptbegrotng op.
Vervolgens parafeert het voltallige bestuur de begrotng voor akkoord.
3. Voor het aangaan van een verplichtng van leveringen en/of diensten dient de
Penningmeester vooraf toestemming te verlenen.
4. De Penningmeester is bevoegd om goedkeuring te verlenen voor opdrachten van leveringen
en diensten welke in de defniteve begrotng zijn opgenomen en passen binnen het
vastgestelde budget.
5. Opdrachten voor leveringen en/of diensten, welke niet vooraf in de begrotng zijn
opgenomen en/of niet passen binnen het vastgestelde budget, dienen vooraf, voor het
aangaan van de verplichtng, door het voltallige bestuur te worden goedgekeurd.
6. De fnanciële administrate zal een keer per jaar, steekproefsgewijs door twee
gemeenteleden tezamen worden gecontroleerd. De uitkomsten van deze jaarlijkse controle
zullen aan het bestuur worden gecommuniceerd. De bewijslast zal adequaat worden
vastgelegd waarmee deze controle volledig reproduceerbaar is
7. De Christelijke gemeenschap wereldwijd kent vele goede doelen, die om steun vragen.
Voordat besloten wordt om een organisate te steunen, stelt het bestuur van ‘Kerk 2-20’ zich
zorgvuldig op de hoogte van de doelstellingen van de betrefende organisate.
8. Mensen worden in de gelegenheid gesteld en gemotveerd om een (altjd vrijwillige) bijdrage
te leveren aan de bijeenkomsten van de gemeente.
9. Mensen die fnancieel bijdragen ontvangen na afoop van het kalenderjaar een overzicht van
de gegeven gifen.

Administrate
De secretaris werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en is o.a. belast met de bewaring
van de archieven. De secretaris houdt een database van het ledenbestand bij.

Actviteiten
Het beleid van de gemeente is volledig gericht op het realiseren van de doelstellingen van de
gemeente. Een actueel overzicht van Kerk 2-20 actviteiten is terug te vinden op onze website.

Public Relatons
De gemeente promoot haar actviteiten via de website, door persberichten, artkelen of andere
publicates, hetzij schrifelijk of via de nieuwe media. Middels de website zullen ook de statuten, het
beleidsplan en ieder jaar het Financieel Verslag worden gepubliceerd.

In de komende periode zal een website ontwikkeld worden. Via deze website kunnen mensen zich
informeren over de kernpunten van het evangelie van Jezus Christus en tegelijk ook kennismaken
met Kerk 2-20. Deze website zal uiterlijk 1 april 2020 in de lucht zijn, zij het nog incompleet met
vermelding dat deze nog in ontwikkeling is.

ANBI
Doordat Kerkgenootschap Kerk 2-20 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heef, kunt
u fscaal voordelig schenkingen doen aan onze gemeente. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is
dat u de gif geheel of gedeeltelijk in afrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.

Samenwerking
De Gemeente streef en strekt zich zoveel mogelijk uit naar (interkerkelijke) samenwerking.

Overige informate
Meer informate vindt u op onze website, waaronder:
– visie & missie;
– geloofsbelijdenis;
– statuten;
– fnancieel verslag;
– actueel actviteitenoverzicht;
– contactgegevens.

