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INLEIDING . 
Dit beleidsplan wordt geschreven in afhankelijkheid van onze Heer en Heiland die we als 

Meester erkennen . Zijn aanwijzingen willen we volgen ook in de aangegeven tijd . 

Als het Hoofd van de gemeente mag Hij corrigeren . 

Daarbij leven we in de verwachting van Zijn komst om wie bij Hem horen bij Zich te nemen . 

 

SAMENKOMSTEN. 
De huidige tijden van vaste samenkomsten : 

Zondag 9.30 u. Eredienst (Avondmaal) en 11.15 u. Woordverkondiging en 

Woensdag 20.00 u. bidstond en in de wintermaanden 1 x per 2 weken bijbelbespreking , 

voldoen . Er is geen behoefte aan wijziging . 

 

PLAATS VAN SAMENKOMSTEN. 
Voor de zondag huren we de kantine van korfbalvereniging ODIK in Barneveld. 

Er is geen behoefte aan wijziging en er zijn geen tekenen dat ODIK de huur zou willen 

opzeggen. Door vertrek van verschillende mensen is de huurprijs een punt van aandacht. 

 

EVANGELISATIE . 
Als groep treden we niet veel naar buiten . 

We ondersteunen Br. D.V. Scharrenburg uit ons midden ,die met de Evangelisatie Mobiel 

standplaatsen heeft in de omgeving .Dit willen we blijven doen . 

 

ZENDING. 
Door de maandelijkse collecte voor Stichting Nehemia dragen we bij aan het 

levensonderhoud van zendelingen. Door het blad berichten blijven we op de hoogte van hun 

werk. We streven er naar jaarlijks 1 of meerdere zendelingen op verlof uit te nodigen voor een 

presentatie van hun werk . Br. En Zr. Moorrees in Finland sturen we jaarlijks een kerstpakket. 

Br. Beekhuizen en Zr Elbers  uit ons midden doen regelmatig verslag van hun werk in het 

buitenland . Wij voelen ons extra betrokken en verantwoordelijk voor hen. 

Deze werkwijze voldoet en willen we graag voortzetten. 

 

FINANCIÈN . 
Voor de gelden zijn 3 bankrekeningnummers. 

1 :1e collecte (werk des Heren binnenland) en 3e collecte ( elke zondag met een speciaal doel)  

2 :2e collecte (Zorg Voor Anderen).  

3 : De kas Huishouding voor “huishoudelijke ”artikelen als koffie e.d., de huur en een 

cadeautje bij lief en leed.  

Iedere kas maakt jaarlijks een verslag van inkomsten en uitgaven. Dit verslag wordt door een 

kascommissie van 2 personen gecontroleerd en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het boekjaar loopt van januari t.e.m. december. De inkomsten komen van de brs. en zrs. 

zowel per bank als door de zondagse collecten . Aantoonbare giften zijn aftrekbaar van de 

belasting, omdat we ANBI zijn .Luisterend naar 1 Korinthe 16 :2 (Op elke eerste dag der 

week leggen ieder van u iets bij zichzelf weg ) willen we de zondags collecten in stand 

houden. In principe worden alle binnengekomen gelden besteed. 
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1e Collecte en 3e collecte wordt beheerd door 2 broeders die samen doelen bepalen waarvoor 

gecollecteerd wordt en de bestedingen van de 1e collecte. De collectedoelen worden door de 2 

kasbroeders  voorgesteld aan de brs. en zrs. die ook zelf doelen kunnen voorstellen. Speciale 

aandacht wordt gegeven aan brs. en zrs. in ons midden die voor de Heer werken. 

2e Collecte : dit is de kas Zorg Voor Anderen , beheerd door 2 broeders . De ontvangen gelden 

zijn in de 1e plaats bestemd voor noden bij individuen en gezinnen behorend tot de kring van 

de vergadering in Barneveld. Verleende bijdragen worden in de boekhouding anoniem 

vermeld ter waarborging van de privacy . Deze kas heeft een saldo van rond de 3000 euro. 

Voor de komende jaren wordt gestreefd naar een lichte verhoging van dit saldo. Dit moet 

ontstaan door hogere inkomsten , aan de kant van de uitgaven willen we blijven zorgen voor 

hen die dat nodig hebben .Indien mogelijk wordt jaarlijks een bijdrage gegeven aan het 

Landelijk Ondersteuning Fonds .  

KAS HUISHOUDING . 

Deze kas is bestemd voor alle lopende kosten, de kas wordt door 1 broeder beheerd . 

Inkomsten komen, als een vrijwillige bijdrage allemaal via de bank binnen .Er wordt geen 

collecte voor gehouden .Uitgaven worden allemaal via de bank gedaan . 

Er is steeds voldoende bijgedragen om de kosten te betalen. Door vertrek van mensen zal een 

hogere bijdrage nodig zijn de komende jaren. Daar is voldoende draagvlak voor, zodat er geen 

extra maatregelen hoeven genomen te worden . 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van oudsten op  00-00-2017  

 

R.v.d.Glind 

 

D.v.Scharrenburg  

 

B.v.d.Snoek 


