
 

Beleidsplan Evangeliegemeente Shekinah Dronten 

 

Algemene gegevens 

Statutaire naam:  Evangeliegemeente Shekinah 
Rechtsvorm:  Kerkgenootschap 
KvK nummer:  32159205 
RSIN:  821289937 
Post- en bezoekadres:  De Roef 1, 8251BJ Dronten 
 T 0321-311245 (contactpersoon mw. Wilma Huisman) 
 E info@shekinahdronten.nl 

 

Doelstelling Evangeliegemeente Shekinah 

1. De gemeente heeft als missie een plaatselijke gemeente te zijn die God liefheeft, die God 
dient en die Jezus Christus verkondigt en weerspiegelt. 

2. De gemeente heeft als doel mensen van de liefde van God te vertellen en hen alles te leren 
wat zij van Jezus heeft geleerd (Mattheüs 28 vers 19).  

3. De gemeente wil deze missie verwezenlijken door:  
- het houden van samenkomsten; 
- het stimuleren van gezamenlijk en individueel gebed;  
- pastorale en diaconale zorg; 
- evangelisatie en zending; en 
- alle andere daarvoor in aanmerking komende middelen. 

 

De hoofdlijnen van ons beleidsplan 

De gemeente heeft als doel mensen van de liefde van God te vertellen en hen alles te leren wat zij 
van Jezus heeft geleerd (Mattheüs 28 vers 19). 

In de praktijk betekent dit dat we als gemeente willen: 

1. werken aan een goed systeem van onderwijs aan gemeenteleden en belangstellenden, om 
hen verder te brengen in de kennis van het evangelie van Jezus Christus en het willen doen 
van Gods wil onder leiding van de Heilige Geest; 

2. er aan werken dat we in de gemeente lief en leed met elkaar delen, elkaar bemoedigen, 
helpen in elkaars noden door gebed, pastoraat en praktische hulp; 

3. manieren ontwikkelen en uitvoeren om ook aan niet-gelovigen het hoopgevende evangelie 
van Jezus Christus bekend te maken; 

4. stimuleren, bidden en praktische ondersteuning geven voor personen, die vanuit hun liefde 
voor God en mensen zich sociaal inzetten voor armen, verdrukten, rechtelozen en het milieu 
(de schepping) in Nederland en wereldwijd en op deze manier het evangelie uitdragen; 

5. bidden voor elkaar en voor de wereld, voor gewone burgers en voor overheden, plaatselijk 
en wereldwijd; 

6. bidden en praktische ondersteuning geven voor het werk van God voor Israël.  
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Beloningsbeleid 

Het leidersteam van Evangeliegemeente Shekinah bestaat uit maximaal 5 oudsten en 5 diakenen. Zij 
ontvangen geen beloning. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun 
bestuursfunctie worden aan hen vergoed op declaratiebasis.  

Evangeliegemeente Shekinah heeft geen werknemers. 

 

Activiteiten 

De gemeente wil haar doel bereiken door het organiseren van zondagse samenkomsten, kleine 
groepen (kringen) en activiteiten waarin aanbidding, pastoraat, onderwijs, gebed, geloofsgroei, 
persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan Daarnaast door overige wettelijk toegestane 
middelen, welke in lijn zijn met de doelstelling van de gemeente. 
 

Inkomsten 

De inkomsten gemeente komen uit giften en vaste vrijwillige bijdragen voor de gemeente, collectes 
tijdens de kerkdiensten en bijzondere collectes/acties zoals de kindercollecte en de 
zendingscollecte.  Overige inkomsten komen uit incidenteel verhuur van het gebouw en inkomsten 
van bruiloften en / of begrafenissen van leden van Evangeliegemeente Shekinah. 


