VISIE- EN BELEIDSNOTA
Datering

Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk

januari 2013 – verwachte geldigheid t/m het jaar 2018

Adres
Berensteinlaan 263
2542 JG ’s-Gravenhage
Postadres:
Postbus 52146, 2505CC ’s-Gravenhage

Emailadres info@egmexoduskerk.nl

Domeinnaam www.egmexoduskerk.nl

Inschrijving KvK 52672557

Fiscaal nummer 8187.37.852
BESTUUR
De Gemeente wordt bestuurd door een Oudstenraad. Deze bestaat uit ten minste drie leden.
Deze worden benoemd door de ledenvergadering. Voor de totstandkoming van de
benoemingen gelden procedures die in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn
opgenomen. De Oudstenraad kan voor specifieke taken ambtsdragers aanstellen
overeenkomstig de daarvoor in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde richtlijn. Voor
beleidsmatige zaken kan de Oudstenraad zich laten bijstaan door een Raad van Advies, welke
bestaat uit ten minste drie ervaren (ex-)gemeenteleiders uit het samenwerkingsverband van
Morgenstond-gemeenten. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en krijgen
hiervoor dus geen financiële tegemoetkoming.
BESTUURLIJKE FUNCTIES
Het bestuur, de Oudstenraad, kent een voorzitter en een secretaris. Ook is er voorzien in
een voorganger die zitting heeft in de Oudstenraad, maar voor dit bestuurlijke werk geen
honorarium ontvangt. De penningmeester wordt benoemd door de Oudstenraad, maar
maakt daarvan geen deel uit.
HISTORIE
De geloofsgemeenschap is opgericht in 1988 en ging oorspronkelijk van start in de Haagse wijk
Houtrust. In 2011 verhuisde de gemeente naar de Exoduskerk in de wijk Bouwlust en ging daar
verder onder de nieuwe naam Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk. Statutaire
formalisering kwam tot stand bij akte dd. 1 december 1989. De Gemeente maakt deel uit van
een kerkelijk verband van Morgenstondgemeenten.
LEDENTAL
De Gemeente telt circa 100 leden alsmede bezoekers zonder vaste registratie.
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GELOOFSBELIJDENIS
Wat wij als Gemeente geloven en belijden is verwoord in een geloofsbelijdenis. Deze is te
vinden op de website van de Gemeente.
DOEL
Mensen in onze omgeving de liefde van God, en de levensveranderende boodschap van het
Evangelie op eigentijdse wijze uit te leggen en te helpen beleven. Voorts bouwen aan een
dynamische, aanstekelijke christelijke geloofsgemeenschap, die maatschappelijk betrokken is
en openstaat, niet alleen voor gelovigen maar ook voor hen die zoekende of onderweg zijn. De
kerk dient present te zijn in de lokale samenleving, als een open huis, een gastvrije plek waar
men niet alleen de God van de Bijbel, maar ook elkaar kan ontmoeten. Hiertoe willen wij
samenwerken met andere geloofsgemeenschappen, wijkorganen, de lokale overheid etc.
IDENTITEIT
Wij willen herkend worden als een gastvrije, veilige plek en gemeenschap waar:
mensen liefde, aanvaarding, hulp, hoop, vergeving, advies en bemoediging ervaren;
de Blijde Boodschap van Jezus Christus wordt beleefd en gedeeld;
mensen tot geestelijke volwassenheid worden gebracht door Bijbelstudie, kringenwerk,
prediking etc.;
gelovigen worden toegerust tot bediening en geholpen hun gaven en talenten te
herkennen en te ontwikkelen;
gasten in principe onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.
DOELGROEP
Als gemeente willen wij toegankelijk zijn voor een ieder die God op ons pad brengt. Het uitdragen van
het Evangelie heeft prioriteit. We hebben daarbij oog voor het wel en wee van zowel gelovigen als
ongelovigen in de directe omgeving en daarbuiten.

MIDDELEN
De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:
Het houden van bijeenkomsten van leden van de Gemeente en bezoekers, waarin wij
gezamenlijk de Heer vereren en de prediking van het Evangelie van Jezus Christus centraal staat;
Een gemeenschap van gelovigen te vormen naar Bijbelse richtlijnen, die haar plaats in de
samenleving inneemt;
Het bedienen van de doop en de maaltijd des Heren;
Het toerusten van de gemeenteleden door middel van o.m. Bijbelstudies, bidstonden, jeugd- en
kringwerk;
Het verlenen van diaconale en pastorale hulp;
Het onderhouden van kontakten met zustergemeenten;
Het organiseren van eenvoudig toegankelijke gastendiensten. Gasten worden bij binnenkomst
warm verwelkomd. Men moet zich bij ons thuis kunnen voelen en gekend weten.
Het bijeenbrengen en beheren van middelen die nodig zijn voor het functioneren van de
Gemeente;
2/3
Evangelisatie en zending;

-

-

Het aanwenden van andere wettige middelen in het kader van de doelstelling.
Zorgen dat men in de omgeving bekend is met onze samenkomsten.
Deelnemen aan of organiseren van evenementen in de buurt. Waar mogelijk zoekt de gemeente
samenwerking met zustergemeenten en/of geestverwante organisaties.
Het geregeld geven van een Alfacursus binnen de gemeente.

GROEIVERWACHTING VOOR DE KOMENDE JAREN
Afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen, middelen en de mate waarin wij erin slagen de
doelstellingen in de praktijk te brengen, geloven wij in een constante groei van de Gemeente
gedurende de komende jaren. Onze goede God zal de wasdom geven.

HERKOMST FINANCIËLE MIDDELEN
De financiële middelen zijn afkomstig van:
donaties van leden
kerkelijke collecten
legaten
andere private personen en incidentele giftgevers
rente van spaartegoeden

UITGAVEN
-

Huur kerkgebouw
Honorarium voorganger
Ondersteuning zending
Diverse kleine kosten

ADMINISTRATIE, BESTEDING EN BEHEER FINANCIËN
-

-

De administratie is zo ingericht dat deze voldoet aan de vanwege de overheid geldende
wet- en regelgeving, zoals de fiscale eisen om aangemerkt te blijven als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
De beschikbare reserves worden zo gunstig mogelijk maar veilig bij de bank
gedeponeerd.
Er wordt toegezien op een redelijke verhouding tussen het beschikbare vermogen en de
voor de activiteiten en de continuïteit benodigde middelen.

VERWACHTE UITKOMSTEN BELEID
-

Versterkt en op haar taak berekend leiderschapsteam.
Bloei van het gavenpotentieel en werkzaamheid van de groeimechanismen die God in
de gemeente heeft gelegd.
Verhoogd inspiratiegehalte van de wekelijkse samenkomst.
Grotere bekendheid en zichtbare aanwezigheid in onze directe omgeving.
Duidelijke positionering en versterkte sociale binding met de wijk.
Gestage toename van ons ledenbestand.
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