Identiteit, Visie & Missie.
Identiteit:
Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De
initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het
verlangen om in de eigen woonomgeving een kerkelijke gemeente te
hebben met een Evangelische identiteit. Na een periode van
voorbereiding zijn we in Sept 2014 gestart met het houden van
zondagse en doordeweekse samenkomsten.
De naam Christengemeente is gekozen omdat we de 1e
christengemeente, zoals in het bijbelboek Handelingen omschreven,
als voorbeeld willen stellen voor de manier van gemeente zijn. Deze
gemeente werd gekenmerkt door onderlinge liefde en vrijgevigheid
en stond goed bekend bij het volk.
Zoals de eerste gemeente een plaats was waar veel mensen tot
levend geloof kwamen, zich lieten dopen en vervuld werden met de
Heilige Geest, willen wij ook een plaats zijn waar deze basisprincipes
toegepast worden.
Naast het ruimte bieden voor gehoorzaamheid aan deze essentiële
basisprincipes willen we een plaats zijn van groei naar
volwassenheid in geloof. Ieder met zijn/haar eigen unieke gaven en
talenten op zijn/haar eigen unieke wijze.
We zijn er om met elkaar een harmonisch geheel te vormen, de bijbel
noemt dit “het lichaam van Christus” waarin we elkaars leden
(lichaamsdelen) zijn. Met Christus aan het hoofd van Zijn gemeente.
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Visie
De visie die we hebben is tweerlei, 1 Een plek zoals omschreven,
waar we elkaar tot zegen zijn en groeien in geloof. 2 Een plek waar
we anderen kunnen bereiken en mee mogen nemen in deze weg.
Wanneer we zelf enthousiast zijn over onze geloofsontwikkeling zijn
we ook aantrekkelijk voor onze omgeving en kunnen we de wereld
laten zien dat we iets te bieden hebben. Als Christengemeente willen
we een naar buiten gerichte gemeente zijn die wervend is, met name
naar diegenen die niet bij een kerk zijn aangesloten, of vervreemd
zijn van de kerk. Zodat zoveel mogelijk mensen deelgenoot mogen
zijn van het reddende, helende en genezende evangelie van Jezus die
zijn leven gaf voor de wereld.
Vanuit de liefde die God ons geeft zal dat ook betekenen dat we ons
willen inzetten voor de mensen aan de rand van de samenleving,
dichtbij of ver van huis.

Missie
Hoe geven we gestalte aan onze visie?
De onderlinge samenkomsten een essentieel onderdeel van
gemeentezijn.
We ontmoeten elkaar in eerste instantie in de zondagse dienst, maar
ook op doordeweekse avonden zijn er activiteiten.
De zondagse dienst:
Tijdens de zondagse dienst ontmoeten we elkaar, aanbidden we God,
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is er ruimte voor een persoonlijk getuigenis en gebed en luisteren
we naar een verkondiging. Regelmatig vieren we avondmaal en
tijdens de aanbidding is er ook een mogelijkheid tot het bijdragen
aan de collecte.
Zo nu en dan hebben we ook speciale diensten rondom bijvoorbeeld
een doop.
Rondom de diensten is er gelegenheid met elkaar koffie / thee te
drinken en zo nu en dan eten we met elkaar na de dienst.
Wekelijks is er opvang voor de allerkleinsten tijdens de dienst en
tweewekelijks is er jeugddienst voor kinderen tm 12 jaar.
Het officiële gedeelte van de dienst duurt ongeveer 1,5 uur (van
10.00-11.30h)
Doordeweekse avond
Twee wekelijks (volgens het rooster op de site beschikbaar) is er op
de woensdagavond of een andere geschikte avond een huiskring. De
huiskring bestaat uit 3 onderdelen: elkaar ontmoeten, samen bezig
zijn met een bijbels onderwerp / actueel onderwerp in het licht van
de bijbel en gebed.
Meer dan de zondagse dienst leent de huiskringavond zich voor
persoonlijke interactie.
In de week wanneer er geen huiskring is houden we op deze avond
een gebedsuur. We bidden voor uiteenlopende zaken, dat kunnen
actuele zaken zijn die spelen. Ook bidden we voor de andere
plaatselijke kerken en burgerlijke overheid.
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In principe worden deze doordeweekse avonden gehouden in de
huiselijke setting.
Naast de onderlinge samenkomsten staan we open voor
interkerkelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bijdragen aan een
Alpha Cursus, of projecten met een diaconale strekking zoals het
project “Schuldhulpmaatje”

Pastoraat:
Pastorale noden van kleine omvang worden veelal gedeeld binnen
de veilige setting van de huiskring, alwaar ook voor elkaar gebeden
wordt. Voor grotere noden kan een beroep worden gedaan op de
leiding van de gemeente. Indien er professionele hulp nodig is zal er
gezocht worden naar een passende begeleiding.

Zending:
Als Christengemeente Meerkerk strekken we ons uit naar
mogelijkheden om bij te dragen aan zending en evangelisatie.
Momenteel ondersteunen we een straatkinderproject in Kenia ,
genaamd stichting “Wana wa Mola”

Ontwikkeling:
Aangezien we als gemeente nog maar kort bestaan zal het beleid zich
in de toekomst ongetwijfeld gaan verbreden en verdiepen. Een en
ander zal afhankelijk zijn van de groei van de gemeente.
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Financiële middelen:
Inkomsten:
De financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen
van gemeenteleden en gastbezoekers van de bijeenkomsten.
Uitgaven:
Naast de noodzakelijke voorzieningen zoals de huurkosten van het
gebouw waarin we samenkomen, worden deze middelen aangewend
om het beleid van de gemeente uit te voeren.
De uitgaven bestaan zoals blijkt uit het jaaroverzicht met name uit:
• Huur van gebouwen.
• Vergoeding aan (gast)sprekers.
• Bijdragen aan zendings/evangelisatieprojecten.
• Onkosten m.b.t. koffie/thee festiviteiten.
• Aanschaf materiaal m.b.t. de diensten en kinderwerk.
• Aanschaf materiaal geluidsinstallatie etc.
Overige kosten ter ondersteuning van het beleid. Er is geen visie om
een groter eigen vermogen op te bouwen dan een buffer om de
kosten voor een half jaar te kunnen dekken.
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Aansprakelijkheid:
De bestuurders van Christengemeente Meerkerk zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor het financiële beleid van de gemeente.

Beloningsbeleid:
Er is geen sprake van enig dienstverband, bestuur en gemeenteleden
binnen doen hun werk pro-deo.

Giften:
De giften komen binnen via bankoverschrijvingen/machtigingen en
in contanten via de wekelijkse collecte in de samenkomst.

De kontante collectegelden worden in principe door 2
gemeenteleden (kascommissie) geteld en de bedragen worden
genoteerd op een overzicht dat separaat in beheer wordt gehouden
door de kascommissie.
De penningmeester draagt zorg voor deze gelden en zal er voor
zorgdragen dat deze rechtstreeks op de bank gestort worden.
Na afloop van een vol kalenderjaar is er een moment tot inzage van
de volledige boekhouding door iemand van de kascommissie en een
vrijwilliger, dewelke de ruimte krijgt verslag te doen op een de
gemeente vergadering.
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De uitbetalingen worden uitsluitend via de bank gedaan zodat de
bankafschriften tevens de complete boekhouding
omvatten. Hierdoor is een kasboek overbodig.
Financiële verantwoording:
Het financiele verslag van inkomsten en uitgaven van de
Christengemeente zal jaarlijks op de website gepubliceerd worden.
Doordat de gemeente groeiende is verwachten we dat de inkomsten
mee zullen gaan stijgen met de verhoogde uitgaven.
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