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Inleiding
HOPE (House Of Praise Ede) heeft haar zetel in Ede en de gemeente is gestart op 30
oktober 1995. Voorheen was HOPE bekend als Christengemeente Adelaarsnest. In
januari 2014 is de naam, middels een statutenwijziging, gewijzigd in HOPE.
Op 17 april 2009 heeft Hope de ANBI status gekregen van de Belastingdienst onder RSIN
820669428.
Dit beleidsplan is samengesteld door het oudstenteam (artikel 5.1 lid c. v/d statuten) en
de penningmeester en gezien door een extern financieel expert namelijk EH Financial
Services te Ede.
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Visie
Ambassadeurs van Christus

Als HOPE geloven wij dat we tot meer geroepen zijn dan alleen “kerkgangers”. Wij
geloven dat het Woord van God ons uitdaagt om te handelen en te wandelen als
Ambassadeurs van Christus.
“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij
smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Kor. 5:20)
Als Ambassadeurs (gezanten) van Christus hebben wij, dankzij het verzoenende werk
van Jezus Christus, de taak om Hem te vertegenwoordigen, in ons omgaan met elkaar,
het omzien naar de wereld om ons heen en in onze relatie met God.
Als HOPE bouwen we, met elkaar, naar geestelijk volwassen mensen, die Jezus Christus
hebben leren kennen, die wandelen in de kracht van de Heilige Geest en die het
verlangen hebben Zijn Liefde, Zijn Kracht en Zijn Koninkrijk kunnen én willen
bekendmaken.

Samen zoeken, samen veranderen, samen bekendmaken
Samen....
Het is altijd Gods verlangen en bedoeling geweest om een volk te hebben, niet allemaal
eenlingen, maar een volk, een natie.
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van
Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht: u, vroeger* geen
volk, nu Gods volk; vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.” (1 Petrus 2:9&10)
“En zo zal het verbond zijn dat Ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de
Heer: mijn wetten leg Ik in hun geest en Ik grif ze in hun hart: Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.” ( Hebr. 8:10 )
Samen zoeken
Als HOPE geloven wij dat we de opdracht hebben om in alles wat we doen éérst Zijn
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken.
“Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.”
(Mat. 6: 33)
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Deze zoektocht is iets wat we samen, als gemeente ondernemen en daarbij oog houden
voor ieders eigen ontwikkeling en tempo. Maar wel met het verlangen dat Gods
koninkrijk meer en meer gestalte krijgt in onze gemeente en in de persoonlijke levens
van de deelnemers.
Samen veranderen
Als HOPE geloven we dat we, als we samen op zoek gaan én leven vanuit het koninkrijk
van God, we allemaal veranderen. De tegenwoordigheid en liefde van God verandert een
ieder van ons naar Zijn beeld en wil. Dit is onvermijdelijk. Vanuit het woord van God en
vanuit eigen ervaring zien we dat een ieder die met God in aanraking komt, verandert.
“Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe
gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is,
welgevallig en volmaakt.” (Rom 12:2 )
Samen bekendmaken
Als HOPE hebben we het verlangen om de liefde van God, Zijn kracht en Zijn genade in
deze wereld bekend te maken. Samen als gemeente, maar ook individueel, op de unieke
plek in de wereld en maatschappij die ons is gegeven. Dit doen wij vanuit de overtuiging
die we hebben dat God de kerk een duidelijke opdracht heeft gegeven:
“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga,
en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben
met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” ( Mat. 28: 18-20 )
Door het werk van Jezus heeft Hij de wereld met God verzoent en ons de bediening der
verzoening toevertrouwd:
“En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de
dienst van de verzoening heeft toevertrouwd.” ( 2 Kor. 5: 18 )

5

Beleidsplan

Toelichting op de visie.
Als HOPE verwezenlijken we de visie door middel van:

Wekelijkse eredienst
In onze diensten nemen we de tijd voor:
• Aanbidding: Uitvoerig tijd vrij maken om God groot te maken door het zingen van
liederen en te genieten van Zijn aanwezigheid.
• Kinderdiensten: Samenkomsten voor de kinderen, die aansluiten op de beleving
van de volgende generatie.
• Preken: Begrijpelijk en relevant onderwijs vanuit het Woord van God.
• Bediening: Tijd en ruimte voor gebed, profetie, bemoediging en versterking.

Kidskerk
Toegankelijke diensten die zijn gericht op de kinderen om door deze dienst heen de
volgende generatie te wijzen op Wie God is en op een laagdrempelige manier de
boodschap van het Koninkrijk van God bij te brengen.

HOPE@Home
Elke eerst en derde dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar in een aantal
huisgroepsettingen om elkaar beter te leren kennen, voor elkaar te bidden en met elkaar
verdieping te vinden in onze relatie met God.

Women of strenght

Avonden voor en door de vrouwen in onze gemeente en daarbuiten om elkaar te
bemoedigen, te versterken en samen te zien wat God doet in ons leven.

Missionaire projecten/activiteiten
Meerdere projecten/activiteiten op jaarbasis welke zijn gericht op dienstbaarheid,
ondersteuning en bemoediging in de meest praktische zin; handen uit de mouwen. De
boodschap van het Koninkrijk van God en Zijn liefde te weerspiegelen door simpelweg
de daden bij de woorden te voegen.

Tienergroep en jeugdgroep
Op een ontspannen manier die aansluit bij de beleving van de tieners (vanaf de brugklas
tot en met 15) en jeugd (16 tot en met 18), avonden en/of activiteiten te organiseren om
ze een goed fundament en beeld te geven van Wie God is en wat het inhoudt om Hem te
volgen en te dienen.
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Jongvolwassenen
Elke eerste zondagavond van de maand komen de jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) bij
elkaar voor een tijd van studie, gebed, bemoediging en gezelligheid.

Gebedsavond
Elke tweede dinsdagavond van de maand bidden we als gemeente voor persoonlijke
noden, voor richting, voor een open hemel en voor doorbraak van Zijn Koninkrijk in de
gemeente en in de deelnemers.

Gastsprekers/bedieningen
Gasten van buiten onze gemeente die komen om vanuit hun bediening/gave de
gemeente te onderwijzen, te ondersteunen en te bekrachtigen.

Oudsten team
De oudsten komen op regelmatige basis bij elkaar om richting te geven, visie te
onderhouden en praktisch reilen en zeilen van de gemeente te bespreken.

Bestuur

Het bestuur komt regelmatig samen om de praktische en financiële kant te bespreken en
te bewaken van de gemeente en haar activiteiten. De hoofdpunten en afspraken van
deze vergaderingen worden op schrift vastgelegd.
Het verlangen is, om in de aankomende 3 jaar, de door God gegeven visie
“Ambassadeurs van Christus” door te ontwikkelen in de gemeente en dat het mag
leiden tot een duidelijke heldere structuur qua leiderschap en functioneren, het
de juiste mensen op de juiste plaats mag zetten in bediening en gave, en het
ontstaan van nieuwe bedieningen. Dit alles tot Zijn eer en groei van het
Koninkrijk van God in Ede en daarbuiten.
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Financiën
Geldmiddelen

Het geld voor het onderhoud van het werk van de gemeente en voor uitbreiding van het
koninkrijk van God wordt opgebracht door vrijwillige tienden en offergaven, legaten,
erfstellingen en overige baten. (artikel 8.1 v/d statuten)

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het bevoegd gezag bestaat uit het oudstenteam bestaande uit voorganger en oudsten
Het oudstenteam heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan de penningmeester.
Deze bevoegdheden houden in (artikel 8.3 t/m 8.5 v/d statuten)
• Het financieel beheer/penningmeesterschap van de gemeente berust bij de
penningmeester, die daartoe door het oudstenteam is aangesteld. De
penningmeester voert werkzaamheden uit als betalingen, bijhouden
administratie, enzovoorts.
• De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen welke minder
bedragen dan €3000,- (zegge: drieduizend euro) exclusief BTW. Bij betalingen
hoger dan €3000,- (zegge: drieduizend euro) exclusief BTW, is na overleg in de
vergadering van de oudsten een handtekening nodig van één van de oudsten.
Deze bepaling kan door en tegen derden worden ingeroepen.
• Onder verantwoordelijkheid van het oudstenteam wordt door de
penningmeester jaarlijs een balans en een staat van baten en lasten (tezamen
vormende de jaarstukken) over het geëindigde boekjaar opgemaakt.

Controle
Het financiële beheer wordt gecontroleerd door een extern administratie en/of
accountantsbureau, die daartoe door het oudstenteam is aangewezen, en die geen deel
mogen uitmaken van het oudstenteam. (artikel 8.6 v/d statuten)

Aanvullende afspraken
•
•

•

Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december
daaropvolgend. (artikel 8.2 v/d statuten)
Het is de verantwoordelijkheid van de penningmeester en van het oudstenteam
om eventuele financiële debacles c. q. missers, die niet in het belang zijn van de
gemeente, te melden en bespreekbaar te maken binnen de vergadering van
oudsten. (artikel 8.7 v/d statuten)
Bij grote financiële vraagstukken of transacties dient het oudstenteam zich goed
te informeren door bekwame en bevoegde professionals. (artikel 8.8 v/d
statuten)
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•

•

Giften kunnen d.m.v. Sepa machtigingen worden geïnd. De penningmeester draag
hier zorg voor. De procedure voor het tellen van het offer welke tijdens de
samenkomsten wordt opgehaald is als volgt; Het geld wordt geteld door een
persoon en gecontroleerd door een andere persoon. Per offer zal een telbriefje
worden ingevuld en ondertekend door beide personen. Daarna wordt het geld in
een gesloten envelop gedaan en aan de penningmeester overhandigd. De
penningmeester draagt zorg voor de storting op de rekening van de gemeente.
Er kan een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan met de gemeente
waardoor uw giften/tienden worden aangemerkt als periodieke gift. Formulieren
t.b.v. het aangaan van deze overeenkomst kunt u opvragen bij de
penningmeester.

Besteding van geldmiddelen
De gegenereerde inkomsten worden besteed aan de volgende zaken:
Wekelijkse samenkomsten
• Traktement voorganger
• Sprekersgelden gastsprekers
• Huisvesting
• Catering
• Worshipteam en apparatuur
Gemeenteactiviteiten
• Kinderwerk
• Tienerwerk
• Gemeenteweekend
• Events
• Diaconaal werk
Giften
• Stichting Roi
• Stichting Compassion
• Overige giften
• Diaconale hulp
Het batige saldo aan het einde van het boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve.

Beloningsbeleid

De voorganger ontvangt een traktement voor zijn werk als voorganger. Daarnaast
ontvangt hij een onkostenvergoeding voor de door hem gemaakte kosten zoals
autokoten, telefoonkosten enz.
Daarnaast ontvangen een aantal mensen een vrijwilligersvergoeding voor het
vrijwilligerswerk dat zij verrichten voor de kerk.
De bedragen van het traktement, de onkostenvergoeding en de vrijwilligersbijdrage zijn
bepaald door het oudstenteam en afgestemd met de deelnemers.
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