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Doel
De Volle Evangelie Gemeente in ’t Goudse is een kerk die, statutair, is gevestigd te
Moordrecht. Zij wordt in het vervolg van dit document omschreven als ‘de Gemeente’ en stelt
zich ten doel:
1. De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, binnen en buiten de Gemeente.
2. Het verlenen en bevorderen van wederzijdse hulp en steun tussen alle leden van de
Gemeente.
3. Het ondersteunen van personen en organisaties buiten de Gemeente voor zover dat bij
de belangrijkste, eerste, doelstelling aansluit.

Doelgroepen
De doelgroepen van de Gemeente worden onderscheiden naar leeftijd en (mate van)
lidmaatschap en zijn de volgende:
• Volwassenen vanaf ca. 25 jaar
• Tieners en Jeugd in de leeftijd van 12 tot ca. 25 jaar
• Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
• Gedoopte leden
• Hun kinderen
• Ongedoopte leden en bezoekers

Activiteiten
Ter realisatie van de doelstelling organiseert de Gemeente een groot aantal activiteiten. Deze
activiteiten nemen, meestal, de vorm aan van regelmatige bijeenkomsten. De belangrijkste
daarvan zijn:
• De Kerkdiensten die elke zondag één maal plaatsvinden.
o Van elke Kerkdienst maken een aantal Kinderdiensten en een crèche deel uit.
• De Bijbelstudies en Bidstonden die elke woensdagavond plaatsvinden van september
t/m mei.
• De Jeugd- en Tieneravonden die elke zaterdagavond plaatsvinden van september t/m
juni.
Jaarlijks organiseert de Gemeente een drietal bijzondere evenementen:
• Het Gemeenteweekend rond Hemelvaartsdag

•
•

De Kinder-, tiener- en jeugdweek in de zomervakantie
De Kinderaktie in de herfstvakantie.

Daarnaast vinden vele, ondersteunende, bijeenkomsten plaats zoals bestuursvergaderingen en
muziekoefenavonden.
De gemeente participeert in gemeenschappelijke overleggen en samenkomsten met andere
gemeenten en andere denominaties met als doel de samenwerking met andere kerken te
bevorderen.

Inkomsten en bestedingen
Het belangrijkste ‘middel’ waarover de Gemeente beschikt voor de uitvoering van haar
activiteiten is de inzet van de leden. De activiteiten van de gemeente worden uitgevoerd door
vrijwilligers zonder bezoldiging.
In financieel opzicht worden de activiteiten van de gemeente mogelijk gemaakt door de
vrijwillige bijdragen van, voornamelijk, gemeenteleden. Gemeenteleden kunnen, binnen de
vigerende wet- en regelgeving, onkostenvergoedingen ontvangen 1.

Begroting
Hieronder vindt u een inschatting op hoofdlijnen van de inkomsten en de bedragen die
jaarlijks worden besteed:
Inkomsten
Algemene vaste bijdragen
Collecten
Specifieke giften
Bijdragen deelnemers evenementen
Renten

1

€ 30.000,-€ 3.000,-€ 10.000,-€ 10.000,-€ 1.000,--

Uitgaven
Zondagsdiensten
Bijeenkomsten woensdag
Jeugdsamenkomsten
Evenementen
Zending
Secretariaat

Alleen (full-time) predikanten van buiten de gemeente komen in aanmerking voor bezoldiging.

€ 15.000,-€ 2.000,-€ 3.000,-€ 15.000,-€ 15.000,-€ 3.000,--

