Beleidsplan
Artikel I – Naam en Zetel
A. De naam van de kerkelijke gemeente luidt: “Calvary Chapel Haarlemmermeer”, hierna
aangeduid als “de gemeente”.
B. Zij is gevestigd te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer.
C. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel II – Doel
Het doel van de gemeente is:
A. Om God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest te aanbidden (Johannes 4:24).
B. Om de gemeente van Jezus Christus op te bouwen door middel van het onderwijzen van het
Woord van God, de Bijbel en door de bediening van de Heilige Geest (2 Timotheüs 3:16-17; I
Korinthiërs12:4-7).
C. Om de Christelijke trouw van elk lid te doen toenemen als goede rentmeesters van de
veelvoudige genade van God (1 Petrus 4:10).
D. Om elk lid aan te moedigen tot volwassenheid in Christus (Efeziërs 4:13).
E. Om bewust getuige te zijn in de huidige samenleving en tot de naties teneinde mannen en
vrouwen (jong en oud) te leiden tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heer (Mattheüs
28:19-20; Johannes 3:16).

Artikel III – Geloofskenmerken
A. WIJ GELOVEN dat er één levend en waarachtige God is, die in de eeuwigheid bestaat als drie
Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, gelijk aan macht en
heerlijkheid; dat deze Drie-enige God alles geschapen heeft, alles staande houd en over alles
heerst.
B. WIJ GELOVEN dat de Heilige Schrift van het Oude en Nieuwe Testament het Woord van God is,
geheel geïnspireerd zonder fout in de oorspronkelijke manuscripten en is de onfeilbare regel
van ge-loof en praktijk.
C. WIJ GELOVEN in God de Vader, de oneindig persoonlijke Geest, volmaakt in heiligheid,
wijsheid, macht en liefde; dat Hij Zich genadevol bemoeid met de zaken van mensen; dat Hij
gebed hoort en verhoord; en dat Hij allen redt van de zonde en de dood, die tot Hem komen
door geloof in Jezus Christus.

D. WIJ GELOVEN in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest,
geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven hier op aarde, Zijn wonderen, Zijn leer, Zijn
vervangend en verzoenende dood, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn
eeuwigdurende voorbede voor Zijn volk en Zijn persoonlijk zichtbare wederkomst naar de
aarde.
E. WIJ GELOVEN in de Heilige Geest, wie voortkwam van de Vader en de Zoon om de wereld te
overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en om te doen herboren, heiligen en
bekrachtigen tot dienstbetoon, allen die in Jezus Christus geloven. Wij geloven dat de Heilige
Geest in elke gelo-vige in Jezus Christus woont en dat Hij een blijvende Helper, Leraar en Gids
is. Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest op aarde en in de
uitoefening van alle Bijbelse gaven van de Geest
F. WIJ GELOVEN dat alle mensen van natuur en door keuze zondig zijn. Derhalve zijn alle mensen
veroordeeld. Wij geloven dat God mensen vergeeft van zonde en dat Hij door de Heilige Geest
de mens doet herboren worden wanneer deze zich bekeren van zonde en Jezus Christus als
hun Verlos-ser en Heer belijden. Wij geloven dat Jezus de oprecht zoekende gelovige doopt
met de Heilige Geest waardoor deze in staat gesteld word tot dienstbetoon.
G. WIJ GELOVEN in de universele (wereldomvattend) kerk die het levend geestelijk Lichaam van
Christus is, waarvan Christus het hoofd van het Lichaam is, en dat alle wedergeboren
Christenen lid zijn van het Lichaam.
H. WIJ GELOVEN dat de Heere Jezus Christus twee verordeningen heeft gegeven aan de Kerk: 1)
de water doop, en 2) het Heilig Avondmaal. De doop geschiedt door onderdompeling op
belijdenis van het persoonlijk geloof. Wij geloven dat het Heilig Avondmaal bestemd is voor
alle gelovigen.
I. WIJ GELOVEN in het opleggen van handen voor de doop van de Heilige Geest, voor de
aanstelling van voorgangers, oudsten en diakens, en voor het ontvangen van de gave van
genezing van de Heilige Geest.
J. WIJ GELOVEN in de persoonlijk, zichtbare wederkomst van Christus op aarde en de vestiging
van Zijn Koninkrijk, in de opstanding van het lichaam, het laatste oordeel, de eeuwige zegen
van de gerechtvaardigde en het eeuwige lijden van de goddeloze.
K. WIJ GELOVEN in wat genoemd wordt “de Apostolische Geloofsbelijdenis”, dat deze
fundamentele feiten van het Christelijk geloof belichaamd.

Artikel IV – Werkzaamheden
A. Op de zondagen worden openbare samenkomsten gehouden waarin er gezamenlijk gezongen
wordt onder leiding van de zangleider, een Bijbelstudie gegeven wordt door de voorganger en
er gebeden wordt voor degenen die behoefte hebben aan nazorg. Tevens houden wij
zondagsschool voor de kinderen in de basisschool leeftijd en bieden kinderopvang in de vorm
van een crèche.

B. Op doordeweekse avonden worden openbare samenkomsten gehouden waarin de nadruk ligt
op diepgaande Bijbelstudie. De kennis dat opgedaan wordt d.m.v. deze Bijbelstudies helpt de
deelnemers om productieve burgers te zijn in onze samenleving. Het gevolg is dat relaties,
waaronder de huwelijken worden versterkt. Onze leden worden meer effectieve ouders,
werkgevers, werknemers, leerlingen, klasgenoten, buren, enz.
C. Om de week komen er diverse huisgemeenten (groeigroepen) samen waarin de nadruk ligt op
relaties, zorg voor elkaar en helpen/ondersteunen bij elke denkbare situatie waarin hulp nodig
is.
D. Er worden cursussen gegeven over o.a. het huwelijk, ouderschap, leren omgaan met financiën,
leiderschap, bijbels onderwijs e.d.
E. Wekelijks komen onze jongeren samen om elkaar te steunen in-en door gebed, bemoediging
en Bijbelstudie. Dit betreft jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Deze jongeren worden door de
voorganger zowel collectief als per individu begeleid in alle levenskwesties waaronder ook
relaties met hun ouders, broers/zussen, klasgenoten, docenten, werkgevers enz. Ook wordt
aandacht besteed aan hoe zij zich correct en volgens de Bijbelse normen en waarden horen te
functioneren in onze samenleving.
F. Overige werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van zieken en mindervaliden, praktische
hulpver-lening, behoeftigen voorzien van benodigdheden zoals kleding, witgoed, meubels, etc.
G. In de toekomst (2015-2020) zullen wij onze werkzaamheden uitbreiden met het volgende:
a. onderwijs en training in Bijbelse counseling, zending, church planting, bediening,
nazorg, evangelisatie;
b. jongeren klaarstomen voor bijbelschool;
c. discipelen uitzenden naar andere plaatsen in-en buiten Nederland;
d. koffiebar/jongerencafé opstarten;
e. evangelisatie/voorlichting campagnes (o.a. bij scholen, politie, gemeentelijke
instellingen);
f. acquisitie van eigen faciliteit/gebouw

Artikel V – Werving van geld
A. Wij kennen in principe twee manieren van het werven van geld. Beide zijn op vrijwillige basis,
echter wel conform de richtlijn welke de Bijbel ons voordraagt in 1 Korinthe 9:6-8. De twee
geldstromen die wij kennen zijn:
a. de wekelijkse collecte op de zondagochtend
b. giften via overboeking
B. Bovendien bidden wij voor Gods voorzienigheid in-en voor alle benodigdheden, waaronder
ook geld.

Artikel VI – Beheer van het vermogen

A. De financiën valt onder het beheer van de Penningmeester van de gemeente. Momenteel
heeft de gemeente één bankrekening (betaalrekening). Alle uitgaven boven twee honderd
euro’s worden in overleg gedaan met het bestuur, welke bestaat uit de voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee algemene bestuursleden.
B. Alle giften welke d.m.v. een bankoverschrijving binnenkomen worden geregistreerd. In januari
van het daaropvolgend jaar wordt een kwitantie van de giften van het voorafgaand jaar aan de
desbetreffende gever verstrekt.
C. Het collectegeld wordt direct na de opname door twee mensen geteld; de penningmeester en
een willekeurig iemand. Het totaalbedrag wordt geregistreerd op een collecteformulier,
ondertekend door de twee personen die het geteld hebben en vervolgens wordt het geld
overhandigd aan de penningmeester. Het collectegeld wordt vervolgens op de rekening van de
gemeente gestort.
D. Alle inkomsten en uitgaven worden gedekt door nota’s. De jaarrekening wordt jaarlijks door
een erkende accountant opgesteld en ter beschikking gesteld aan de Belastingdienst.

Artikel VII – Besteding van het vermogen
A. De besteding van het vermogen is zuiver en alleen ter bevordering van de algehele doelstelling
van de gemeente.
B. De huidige besteding bestaat uit:
a. huur faciliteiten voor samenkomsten
b. vergoeding van werkzaamheden voorganger
c. training en cursusmateriaal
d. liefdadigheid
e. giften aan derden (het streven is om minimaal 10% van onze inkomsten weg te geven)
f. evangelisatie
g. zending
h. aanschaf multimedia t.b.v. uitleenbibliotheek
i. operationele kosten

