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De Evangelische Gemeente Parousia-Almere is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en
CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de oudsten
van deze gemeente. In onze gemeente telt de raad momenteel 4 leden, die worden gekozen
door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad
is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en
de jaarrekening. Alle organisatorische zaken worden gefaciliteerd door het uitvoerend
orgaan dat uit minimaal vier leden bestaat.

Doelstelling en Visie
De gemeente stelt zich ten doel (zoals in de statuten vastgelegd) een plek te zijn waar
christenen worden opgebouwd en toegerust in hun geloof, samen God eren en Hem
aanbidden en het goede nieuws van nieuw leven in Jezus Christus in woord en daad bekend
maken in de stad Almere en wereldwijd.
Zij doet dit vanuit de visie dat de gemeente geroepen is om te functioneren als Gods gezin
zoals dat beschreven wordt in de brief van Paulus aan de Romeinen (hoofdstuk 12). Een kerk
die als gezin functioneert, waarin vreugde en verdriet worden gedeeld. De kerk als gezin dat
vanuit het diepe besef van afhankelijkheid en vertrouwen op God leeft. De kerk als gezin dat
liefde betoont aan elkaar en oog heeft voor de noden in haar omgeving. De kerk als gezin
dat vanuit dienstbaarheid aanwezig is. De kerk als een gezin dat gekenmerkt wordt door
genade; in het besef dat we allen vergeven zijn en vergeving nodig hebben. De kerk als gezin
dat leeft vanuit geloof; vertrouwend op God en Zijn plan met ons. De kerk als een gezin dat

blijvend geestelijk groeit, wetend dat God door de Heilige Geest mensen vernieuwt en
herstelt. Waarin ieder lid toegerust wordt om christen te zijn in de huidige moderne tijd.
Een kerk als gezin dat in woord en daad getuigt en tot zegen is in Almere en ver daar buiten.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de gemeente geeft invulling aan de doelstelling en visie op basis van de
kernwaarden van de gemeente.
De doelstelling van de gemeente worden gerealiseerd door:
1. De organisatie van samenkomsten – in groot verband in de wekelijkse kerkdienst – en in
klein verband in de kringen waarin mensen elkaar ontmoeten. Daarnaast pastorale
2. aandacht om er voor te zorgen dat iedereen ‘in beeld’ is.
De aanstelling van kerkelijk werkers (2 parttimers) die verantwoordelijk zijn voor
3. onderwijs, missionaire initiatieven, pastoraat en kringenwerk.
Het aanbieden van onderwijs – zowel tijdens de diensten als in specifieke modules –
waarin gemeenteleden worden toegerust om christen te zijn in de 21e eeuw.
4. Het aanbieden van geloofsopbouwende activiteiten voor specifieke leeftijdsgroepen;
a. Kinderen tot 12 jaar tijdens de wekelijkse diensten
b. Tieners tot +/- 18 jaar in het tienerwerk
c. 19+/jongvolwassen kringen
d. Senioren groep
5. Het toerusten en coachen van leiders en gaven gericht inzetten van gemeenteleden (o.a.
middels het aanbieden van de Netwerkcursus)
6. Het organiseren van ontmoetingsmomenten zoals gemeentedagen, gezamenlijke
maaltijden en ontmoetingsmomenten gekoppeld aan andere activiteiten.
7. Het toerusten tot en organiseren van gemeenschappelijk gebed gezamenlijk
(gemeentebidstond), in kringen en kleine verbanden (gebedsduo’s en trio’s).
8. Het organiseren van naar buiten gerichte activiteiten voor verschillende doelgroepen
zoals Alpha groepen en laagdrempelige activiteiten voor belangstellenden.
9. Het stimuleren van deelname aan lokale activiteiten met een diaconaal karakter zoals:
a. Voedselloket Almere (VLA) - http://www.voedselloketalmere.nl/
b. Het Poorthuis - http://www.poorthuisalmere.nl/
c. Het Adelaarsnest - http://www.hetadelaarsnest.nl/
10. Gastvrijheid naar - en actief contact leggen met mensen met (ex) TBS-ers (‘kerk met
stip’ - http://www.kerkenmetstip.nl/ )
11. Het ondersteunen van verschillende (zendings-) projecten en de zendelingen die daar
werken. Specifiek:
a. Thailand – fam de Koning (http://www.cama.nl/familie-de-koning/)
b. Filippijnen – Young Focus (http://www.youngfocus.nl/)
c. Afrika divers – Rhiza (https://www.rhiza.nl/nl/)

De gemeente is verbonden met de ABC gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA

gemeenten). Het beleidsplan van de ABC gemeenten is te vinden op:
http://www.abcgemeenten.nl/abc/anbi

Beloningsbeleid
Leden van de raad en uitvoerend orgaan krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De Evangelische Gemeente Parousia-Almere heeft één parttime kerkelijk werker in dienst
waarvan de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een beleidsdocument. Deze
arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn afgeleid van de jaarlijks door de NGK gepubliceerde
voorwaarden en tabellen. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verslag activiteiten
Het afgelopen jaar is op zondagochtend de wekelijkse samenkomst gehouden. Deze
samenkomsten zijn openbaar toegankelijk. In de diensten wordt met de aanwezigen, onder
begeleiding van een muziekgroep, gezongen. Naast het gezamenlijk zingen wordt tijdens de
dienst ook een preek verzorgd, waarbij de inhoud op de Bijbel gegrond is, maar ook de
relatie met de actuele ontwikkelingen wordt gelegd. Verder zijn het afgelopen jaar een
aantal gemeenteleden gedoopt, kinderen opgedragen en een uitvaart verzorgd.
Naast de wekelijke samenkomst op zondagochtend zijn er bijeenkomsten georganiseerd in
kleinere groepen. Zowel voor doelgroepen (kinderen, tieners, ouderen, mannen, vrouwen,
…) als voor geïnteresseerden (kringen, onderwijsavonden, gebedsavonden). Verder is er
afgelopen jaar een Alpha-cursus gegeven en zijn er lunches georganiseerd.
Daarnaast is er veel aandacht geweest voor zendingswerkers, de projecten waarbij zij
betrokken zijn en zendingsorganisaties, als ook voor diaconale organisaties binnen en buiten
Almere. Deze aandacht uit zich door het geven van informatie in de gemeente, financiële
ondersteuning en het meehelpen door gemeenteleden bij deze organisaties.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate
van continuïteit: de kerkelijk werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden
gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het
onderstaand overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultatenrekening

Begroting jaar
2017

Realisatie jaar
2017

Realisatie jaar
2016

108.000
0
2.000
1.200
17.885
1.720
130.805

108.054
180
2.743
1.520
25.262
1.122
138.881

106.952
325
3.075
930
25.545
5.220
142.048

36.000
4.800
55.012
0
7.945
7.300
3.600
1.310
3.700
150
1.940
0
19.885
141.642
-10.837

35.982
4.442
54.570
130
4.001
3.181
1.864
2.811
1.265
175
2.159
-7.288
28.004
131.295
7.585

43.769
5.125
54.231
220
6.112
4.666
1.171
2.517
3.395
588
1.626
0
28.620
152.041
-9.993

Baten
1 Bijdragen gemeenteleden
2 Bijdragen gebouwenfonds
Bijdrage zending algemeen
3 Bijdragen jeugdkampen
4 Project collectes zending
5 Overige bijdragen
Totaal baten
Lasten
6
7
8
9
10
11
12

Vergoeding/verloning
Administratie en organisatie
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Erediensten
Volwassenwerk
Kinderwerk
Jeugdwerk
Missionaire activiteiten
Pastoraat en diaconaat
Samenwerkingsverbanden
Correcties eerdere jaren
Project collectes zending
Totaal lasten
Resultaat

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van
de gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris
voor de kerkelijk werker, de huur van een samenkomstruimte en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.

