
 

Wie wij zijn 

Wij zijn een groep christenen die gegrepen zijn door God sinds wij een ontmoeting met Hem hebben 

gehad. Sindsdien zijn wij niet langer dezelfde en gefascineerd geraakt door wie Hij is en wat Hij 

allemaal doet. Wij hebben God leren kennen in Zijn Zoon, Jezus Christus, die ons de Vader liet zien 

zoals Hij is. Jezus maakt voor ons het verschil omdat Hij Gods spreken in Persoon is. Vandaag merken 

wij Zijn Aanwezigheid onder ons door de werkingen en kracht van de Heilige Geest die ons helpt 

Gods stem verstaan in Zijn geschreven Woord, en op andere manieren. 

Wat wij geloven 

Wij geloven dat God een volmaakte eeuwige Drie-eenheid is in wezen en in relatie, Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Wij geloven dat God nog steeds betrokken is bij wat Hij heeft gemaakt, en relatie met 

ons zoekt. Wij geloven dat God de wereld wil verzoenen. Jezus Christus is Zijn aanbod en uitnodiging 

tot echte vrede. Ken jij Hem al? Want er is meer dan wat wij zien. Er is een hogere bestemming dan 

wij zelf bedenken. Er is een eeuwig Plan, door God bedacht. Hij houdt van mensen, en Hij wil iedere 

dag intiem met ons zijn. Hij wil Zich laten kennen, en Zich steeds meer aan ons laten zien. Onze 

ervaring is dat niemand dezelfde blijft die Hem werkelijk ontmoet. 

Wat wij doen 

Wij komen op zondag en doordeweeks bij elkaar omdat wij Hem beter willen leren kennen, en willen 

ook graag anderen daarin meenemen. Dan willen wij Zijn gedachten verstaan en Zijn hart horen 

bonzen, elkaar opbouwen in geloof en als Zijn geroepenen elkaar ondersteunen. Meer dan een 

organisatie zijn wij verbonden met elkaar in relatie.  

Uitnodiging 

En ook jij kunt daar deel van zijn! Als je nieuw bent in de gemeente, nodigen wij jou uit om met ons 

op te trekken en met ons Jezus achterna te gaan. Want God verandert mensenlevens. Hij geeft leven, 

en niet een klein beetje. Hij maakt gelukkig, maar niet op de oppervlakkige zondige manier die de 

wereld ons biedt. En Hij wil ons gebruiken voor anderen.  
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Bestuur 

Het bestuur kent drie leden: 

 Voorzitter 

 Algemeen Bestuurslid 

 Secretaris 

Beleidsplan 

. Visie en missie van Christengemeente De Weg 

.. Identiteit van de gemeente 

 De gemeente baseert haar denken en doen op wat God heeft gegeven in Zijn geschreven 

Woord. De Schrift is de leidraad en agenda van de gemeente. 

 In haar praktijk identificeert de gemeente zich met de Pinkster- en charismatische beweging 

vooreerst in die zin dat de leiding en de leden van de gemeente zich uitstrekken naar de 

zichtbare werking van de Heilige Geest. 

 De gemeente is open voor relatie met gelovigen uit alle bestaande christelijke 

geloofsgenootschappen en stromingen, en actief naar buiten gericht om die relatie mogelijk 

te maken, omdat wij willen denken vanuit het Koninkrijk van God, meer dan vanuit eigen 

ideeën en cultuur. 

.. Visie en missie van de gemeente 

 In haar theologie gelooft de gemeente dat haar visie allereerst niet van zichzelf is maar van 

God, zoals geschreven in de Schrift. 

 De gemeente is zich van daaruit bewust van haar goddelijke taak en roeping om actief het 

Evangelie uit te dragen in woord en werk. 

 Onze roeping is vooreerst het prediken van de boodschap van verzoening en om te doen wat 

Jezus Christus Zijn eerste discipelen als opdracht gaf om te doen: het maken van discipelen. 

 Wij willen onze leden aanmoedigen hun bestemming in Christus te vinden: de expressie van 

God op aarde te worden vanuit een echte en levende relatie met God. 

 .. Waarden en praktijk van de gemeente (uitvoering) 



 In haar praktijk wil de gemeente een verlossende geloofsgemeenschap zijn waarin de 

verlossing en verzoening door Jezus Christus niet alleen wordt verkondigd in woord maar ook 

beleefd in echtheid door de Heilige Geest. Het doel is het herstel van de gehele mens en 

gelijkvormigheid aan Jezus Christus. 

 Meer dan een organisatie streven wij ernaar een goddelijk organisme te zijn waarin 

gelijkwaardige en open relaties kunnen bestaan, omdat wij geloven dat wat God doet tot 

uiting komt in de opbouwende relaties die wij onderhouden met elkaar. 

 Wij houden samenkomsten om de glorie van God te verkondigen en in aanbidding Hem te 

verhogen. In onze samenkomsten zoeken wij naar een ontmoeting met God en verwachten 

wij Zijn bovennatuurlijke Aanwezigheid. 

 Wij komen, daarnaast, regelmatig bij elkaar in kleine groepen om elkaar op te bouwen en 

aan te vuren tot een diepe wandel met God, karakter en heiligheid in persoonlijke 

levenswandel. 

 Wij bidden, in groepsverband en persoonlijk. 

 Wij lezen, bespreken en bestuderen de Bijbel. 

 Wij stimuleren elkaar in innerlijke gezondheid. 

 Wij zien naar elkaar om en staan elkaar bij waar nodig. 

 Wij zenden leden uit om de visie en missie van de gemeente gestalte te geven in Nederland 

en daarbuiten. 

. Beleidsplannen 

Christengemeente De Weg wil haar leden en vrienden van de gemeente stimuleren en ondersteunen 

bij het vervullen van hun taak in de Gemeente van onze God. Hiertoe: 

 Organiseert de gemeente trainingen op allerlei gebied die de deelnemer geestelijk toerust en 

weerbaar maakt. Deze trainingen zijn gericht op en worden aangeboden aan allen die daar 

behoefte aan hebben, zowel binnen als buiten de gemeente. 

 Ondersteunt de gemeente arbeiders in Gods Koninkrijk in India, Rwanda en Nederland. 

 Leden van de gemeente kunnen in geval van acute financiële nood een beroep doen op 

kortstondige financiële ondersteuning. 

. Fondsverwerving 

Gelden worden geworven uit twee bronnen: 

 Vrijwillige bijdragen door gemeenteleden; 

 Vrijwillige bijdragen door personen van buiten de gemeente. Deze laatste groep draagt vaak 

specifiek bij aan één van de activiteiten die de gemeente organiseert. 

  



. Beloningsbeleid 

Alleen de voorganger ontvangt een vergoeding voor werkzaamheden. Het salaris van de voorganger 

wordt jaarlijks door alle gemeenteleden vastgesteld in de gemeentevergadering. 

Vanaf 01-09-2017 is het gehele bestuur gewijzigd. De gemeente is voortgezet zonder voorganger. 

Overige gemeenteleden kunnen een vergoeding ontvangen voor werkelijk gemaakte kosten op basis 

van uitgaven die zijn gedaan op verzoek van het bestuur. 

Staat van baten en lasten 

Baten 

 

2018 2017 2016 

 

Bijdragen gemeenteleden € 20.000,00 € 32.832,00 € 60.567,00 

 

Baten uit onroerende goederen € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Baten uit renten en bezittingen € 4,00 € 4,00 € 4,00 

     Lasten 

 

2018 2017 2016 

 

Salaris Voorganger + onkostenvergoeding 

 

€ 18.047,50 € 33.740,00 

 

Gastsprekers € 3.120,00 € 3.075,00 € 2.250,00 

 

Nuts + Gemeentelijke lasten € 3.900,00 € 3.824,00 € 4.284,00 

 

Verzekeringen en bankkosten € 1.100,00 € 1.065,81 € 1.124,00 

 

Operationele kosten € 3.650,00 € 2.595,00 € 3.190,00 

 

Aflossing en Rente € 720,00 € 3.057,26 € 1.861,00 

 

Noodsteun € 500,00 € 0,00 € 0,00 

 

Evangelisatie in Heerenveen € 1.000,00 € 650,00 € 2.285,00 

 

Zendingswerk € 2.950,00 € 4.750,00 € 17.630,00 

     

  

€ 16.940,00 € 37.064,57 € 66.364,00 

 


