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1.   Inleiding  

 

Voor u ligt het beleidsplan op hoofdlijnen van de Evangeliegemeente Groningen.  
Het beleidsplan omschrijft op hoofdlijnen.  
 

1.1   De Evangeliegemeente als kerkgenootschap  
 

De naam van de gemeente is: Evangeliegemeente Groningen en is opgericht op 15 
oktober 2001 bij notariële acte als Kerkgenootschap. (Mr. Willem Jan Velema, notaris 
gevestigd in de gemeente Noordenveld, zaaknummer 4430)  
 

De gemeente is gesticht voor onbepaalde tijd. De gemeente is gevestigd te Groningen, 
doch kan haar werkzaamheden ook buiten de burgerlijke gemeente Groningen 
uitstrekken, al dan niet in enigerlei vorm van samenwerking met elders gevestigde 
kerkelijke gemeenschappen.  
Het postadres is: Evangeliegemeente Groningen,  
p/a: P. Huttenga, Briljantstraat 251, 9743 NK te Groningen.  
 

1.2  Visie en doelstelling  
 

De Evangeliegemeente Groningen is een gemeenschap van toegewijde volgelingen van 
Jezus Christus, die vanuit een relatie met Hem en onder leiding van de Heilige Geest willen 
leven naar Bijbelse normen, door God op spontane wijze te verheerlijken, door zorgzaam 
te zijn voor elkaar en door een zodanige uitstraling te hebben, dat buitenstaanders 
getrokken worden naar Jezus Christus.  
 

De gemeente stelt zich ten doel:  
 

 1. De verkondiging van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.  

 2. De vorming tot het discipelschap van ieder gelovige in navolging van de  
 opdracht van onze Here Jezus Christus.  
 

Zij tracht dit doel te bereiken door:  
 

 1. Het houden van samenkomsten. 

 2. Het houden van gebedskringen.  

 3. Het verlenen van pastorale- en diaconale hulp.  

 4. Het geven van Bijbelonderricht.  

 5. Het evangeliseren.  

 6. Het uitzenden en/of ondersteunen van zendelingen.  

 7. Het uitgeven en/of verspreiden van lectuur.  

 8. Door andere middelen die dienstig zijn aan haar doel.  
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2.   Opdracht  

 

Onze opdracht als Evangeliegemeente Groningen is dat wij het evangelie verkondigen, 
mensen helpen en motiveren om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden; 
hen te dopen en hen te helpen, om alles toe te passen wat Hij bevolen heeft.  
(Mattheüs 28:19)  
 

2.1   Doelen  
 

- God verheerlijken en eren.  

- Elkaar en onszelf opbouwen in het geloof en groeien naar gelijkvormigheid aan 

Jezus Christus. 

- Getuigen in woord en daad, o.a. door evangelisatie en zending. 

- Verlenen van pastorale en diaconale zorg.  

- Zorg en aandacht voor eenzame ouderen binnen en ook buiten de 

geloofsgemeenschap. 

- Groeien in aantal, door gelovigen op te nemen, die door de Here toegevoegd 

worden. 

- Met verwante gelovigen samenwerken om het evangelie te verbreiden.  
 

 

2.2   Financiën om de bovengenoemde doelen te verwezenlijken  
 
- De Inkomsten van de Evangeliegemeente Groningen komen uit vrijwillige 

bijdragen via de bank en ook door zondagse collectes. De financiën worden 

beheerd door de penningmeester die in overleg met het bestuur de kas beheert en 

eventuele speciale uitgaven aan het bestuur voorlegt.  

Er is geen sprake van een vermogen, hoogstens een reserve, de lopende rekening 

dient om het in stand houden van de activiteiten mogelijk te maken. 

 

Strategie  
 

- Aansprekende samenkomsten houden. 

- Ontwikkelen van activiteiten om niet leden tot de gemeente te trekken.  

- Samenwerking met anderen, zoals met de Oosterkerk in Groningen in het project 

van Oosterlicht.  
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- Alle leden via kringen betrekken bij onderwijs, zorg, gebed, evangelisatie en 

zending.  

- Toerusten van leiders en medewerkers in alle taakgebieden.  
 

3.   Bestuur  

 

De bestuursfuncties zijn: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester.  
De bestuursleden zorgen onderling voor de verdeling van deze functies. 
Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen.  
 

3.1   Procedures bestuur  
 

Het bestuur komt in principe op iedere eerste maandag van de maand bijeen voor een 
bestuursvergadering. Indien nodig vaker. De voorzitter en secretaris stellen vooraf een 
agenda op, die vervolgens tijdig aan de overige bestuursleden wordt toegezonden. 
Minimaal eenmaal per jaar worden de leden uitgenodigd voor een ledenvergadering.  


