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1. Rechtsvorm, structuur & Grondslag
Rechtsvorm
De gemeente is een zelfstandig kerkgenootschap en draagt de naam: christelijke
gemeente “De Wegwijzer”, verder in dit beleidsdocument te noemen: “de gemeente”.
De gemeente is een kerkelijke rechtspersoon, die van rechtswege rechtspersoonlijkheid
bezit, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is
erkend naar Nederlands Recht.
De gemeente is gevestigd in Almere en heeft als correspondentieadres het kantooradres
van de gemeente
Structuur
De gemeentelijke structuur is opgebouwd volgens het Presbyteriaal stelsel.
De kerkenraad is de belangrijkste vergadering en wordt gekozen door de belijdende
leden.
Indien de gemeente, bij monde van de belijdende leden, vindt dat de kerkenraad niet
handelt in overeenstemming met de grondslag en het doel, dan kunnen deze besluiten
tot ontbinding van de kerkenraad. Hiervoor dient een gemeentevergadering
uitgeschreven te worden waarop viervijfde van de belijdende leden stemmen voor
ontbinding van de kerkenraad. Indien de kerkenraad ontbonden is, dient de voorganger
tezamen met de belijdende leden zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit te
schrijven voor een nieuw te vormen kerkenraad.
Besluiten van de kerkenraad worden gecommuniceerd via de erediensten en de
nieuwsbrief.
Besluiten van de kerkenraad kunnen alleen herroepen worden als drie vierde van de
belijdende leden hier op een gemeentevergadering tegen stemt.
Voor een verdere uitwerking van de structuur, zie ook het document Statuten van de
Wegwijzer.
Grondslag
De gemeente heeft het verzoenend werk van Jezus Christus als haar fundament. Zij
belijdt de gehele Bijbel (alle canonieke boeken) als het door Gods Geest geïnspireerde,
gezaghebbende en onfeilbare woord van God, opgeschreven door mensen. Zij
aanvaardt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven. Afgeleid daarvan,
en in overeenstemming daarmee, erkent zij drie oecumenische en drie Reformatorische
belijdenisgeschriften, te weten: De apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Christus),
de geloofsbelijdenis van Nicea (4e eeuw na Christus), de geloofsbelijdenis van
Athanasias (6e eeuw na Christus), de Heidelbergse catechismus (1563), de
Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse leerregels (1618/1619).
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2. Doelstelling
Het doel van de gemeente omvat vijf verschillende aspecten; te weten:
1. Aanbidding – wij willen God eren met onze woorden en levens;
2. Gemeenschap – wij willen elkaar liefhebben, opbouwen, bemoedigen en dienen in
zorgzame relaties;
3. Dienstbaarheid – wij willen God en mensen dienen met onze gaven, talenten, tijd en
bezittingen;
4. Evangelisatie – wij willen ongelovigen, zowel dichtbij als ver weg, bereiken met het
Evangelie zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Heere en Heiland;
5. Discipelschap – wij willen Jezus volgen in de dagelijkse praktijk van het leven

3. Fondsenwerving
De gemeente zal geldelijke middelen bijeenbrengen om in de financiële behoeften van de
gemeente te kunnen voorzien en dienstbaar te kunnen zijn aan allen in deze samenleving.
De financiële middelen van de gemeente bestaan uit bijdragen, giften, collecten tijdens
samenkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere wettige baten.

4. Het beheer van het vermogen
De bezittingen van de gemeente bestaan uit alle stoffelijke zaken die de gemeente heeft
verkregen via aankoop en/of schenking.
De kerkenraad heeft de uitvoerende taak rondom het beheer van de bezittingen en de
financiën van de gemeente gedelegeerd aan een commissie van beheer.
Deze commissie van beheer valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Het voorzitterschap van de commissie van beheer wordt gevormd door een van de diakenen
van de gemeente. Hij vormt tevens het aanspreekpunt tussen de kerkenraad en de
commissie van beheer.
De commissie van beheer stelt jaarlijks een kascontrole commissie in, die de boeken en
kasstukken controleert. De kascontrole commissie geeft haar goedkeuring aan de
commissie van beheer waarna deze verantwoording aflegt aan de kerkenraad.
De commissie van beheer legt jaarlijks verantwoording af over het voorafgaande jaar aan
de gemeenteleden.
De kerkenraad, bestaande uit de voorganger, ouderlingen en diakenen, is verantwoordelijk
voor de leiding van de gemeente, is bevoegd tot alle handelingen binnen de doelstellingen
van de gemeente voor zover niet in strijd met de statuten en dient zich jaarlijks in de
ledenvergadering te verantwoorden naar de leden van de gemeente.
De kerkenraad is in ieder geval bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke
rechtshandelingen en tot het voeren van juridische procedures (zowel eisend als verwerend)
en tot het vervreemden van roerende en onroerende goederen.
Privaatrechtelijke rechtshandelingen en/of vervreemding van roerende en onroerende
zaken met een belang boven € 25.000,- dienen te worden voorgelegd aan de
ledenvergadering die een dergelijk besluit met gewone meerderheid van stemmen moet
goedkeuren.
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De voorzitter van de kerkenraad en de scriba van de gemeente vertegenwoordigen de
gemeente in en buiten rechte. Bij ontstentenis of belet van één hunner worden zij vervangen
door hun vervanger die bij kerkenraadsbesluit is aangewezen. Voor het verrichten van
betalingen, het in ontvangst nemen van gelden en het geven van kwijting is de handtekening
van de voorzitter van de commissie van beheer voldoende.
Vanuit de Kerkenraad zijn de diakenen verantwoordelijk voor:
• De diaconale zorg in de gemeente;
• bestuurlijke zaken;
• juridische en financiële zaken;
• de zorg voor het onderhoud van de eigendommen van de gemeente.
Voor een verdere uitwerking van het beheer, zie ook het document Statuten van de
Wegwijzer.

5. De besteding van het vermogen
In de doelstelling van de gemeente past geen vermogens opbouw (zie hiervoor ook de
financiele jaarverslagen onder ‘ANBI’ op de website van De Wegwijzer).
Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld en een begroting. Lopende het jaar wordt de
werkelijkheid vs begroting gerapporteerd. En aan het einde van het jaar wordt alles
verantwoord in de jaarrekening.
Om de onder 2 genoemde doelstellingen te halen, wordt het vermogen van de gemeente
besteed aan de volgende middelen:
 Het vormen van een Bijbelse gemeenschap waarbij alle leden worden ingeschakeld;
 het houden van samenkomsten voor de hele gemeente;
 het stimuleren van gemeenschap in kleine groepen (kerngroepen);
 het stimuleren van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten culturele grenzen;
 het organiseren van kinder-, tiener- en jongerenwerk;
 het verlenen van pastorale zorg;
 het geven van diaconale bijstand;
 het geven van gericht onderwijs;
 alle andere passende middelen om de doelstellingen te halen, zoals het gebruik maken
van moderne media.
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6. Beleid en lange termijn strategie
Beleid
De gemeente kent bedieningen met verschillende niveaus van verantwoordelijkheden,
waarbij de kerkenraad verantwoordelijk is voor de lange termijn strategie. Om deze
lange termijn strategie te vertalen naar jaardoelen waarmee de bedieningsleiders aan de
slag kunnen, hebben we het volgende een beleidsmodel vastgesteld:

In dit model zal de kerkenraad voorafgaande aan het nieuwe seizoen een
gemeentebreed jaarthema vaststellen. In dit jaarthema komen een aantal
aandachtsgebieden naar voren waarvan de kerkenraad het belangrijk acht dat deze voor
het algemeen welzijn en de vitaliteit van de gemeente aan de orde komen.
Dit jaarthema wordt vervolgens voor de zomervakantie met de bedieningsleiders
gecommuniceerd. Hierbij krijgen deze bedieningsleiders de opdracht krijgen om dit
jaarthema met zijn corresponderende aandachtsgebieden te vertalen naar jaardoelen
die voor hun specifieke bediening relevant zijn.
Deze doelen worden vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen met de teams
gedeeld waardoor er binnen alle bedieningen gewerkt kan worden aan de realisatie van
deze doelstellingen. Gedurende het jaar zal de bedieningsleider middels overleg en
terugkoppeling met zijn teams kijken waar zij staan om dan vervolgens aan het eind van
het seizoen een terugkoppeling aan de kerkenraad te kunnen geven waarbij dan
specifiek gelet kan worden op de behaalde doelen, de knelpunten en de wensen voor
het komend jaar. Deze kunnen dan vervolgens weer door de kerkenraad meegenomen
worden in de bezinning voor het nieuwe seizoen.
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Lange termijn strategie
De gemeente gelooft dat het de opdracht van God heeft gekregen om het evangelie aan
zoveel mogelijk mensen in Almere te brengen. Wij baseren dit op de algemene oproep
die in het Nieuwe Testament van de Bijbel staat geschreven om het evangelie te
verkondigen, maar nog concreter voor Almere omdat bij de stichters van de gemeente
de volgende tekst uit Handelingen 18 vers 10 onder de aandacht is gebracht: ‘Wees niet
bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u
slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad’.
Met de belofte van ‘veel volk’ houden we er in onze toekomst strategie rekening mee dat
een percentage van ~10% van de bevolking van Almere voor God kiest en zich in meer
of mindere mate bij de gemeente aan sluit.
Om deze potentiele groei van de gemeente aan te kunnen denken wij niet aan de bouw
van een centrale mega kerk maar aan het starten van nieuwe projecten in de wijken. De
uiteindelijke visie is dan dat in elke wijk van Almere elke inwoner met een betrekkelijk
korte reistijd in contact kan komen met de gemeente.
Deze missionaire projecten staan onder leiding van een Wijk coördinator.
De Wijk coördinator geeft leiding aan een wijkteam van taakgebied leiders.
Voor expertise maken de wijkteamleiders gebruik van de kennis en materialen van de
centrale gemeente die momenteel in het Missie Centrum in Buiten gevestigd is.
De Wijk coördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling evangelisatie.
Er zijn op dit moment al 2 wijken waar de gemeente in een eigen gebouw s’middags
samenkomt: In Haven en in Poort. In Almere Stad Oost vindt de start van een nieuwe
missie plaats. Er ontstaan diverse wijk activiteiten zoals taalcursussen. Op zondag
vinden geregeld lunch samenkomsten plaats.
Met de hierboven beschreven visie dat er meer missionaire projecten zullen gaan
onstaan, zal ook de bestuurlijke organisatie zich hieraan moeten aanpassen. Samen
met de groei van de missionaire projecten in de wijken zullen ook de wijk teamleiders
mee gaan groeien in bestuurlijke verantwoordelijkheid en een zeker vorm van autonomie
gaan krijgen.
Waar zaken decentraal geregeld kunnen worden, zal dat in de wijk plaatsvinden. Zaken
die vanuit een centraal bestuur geregeld moeten blijven worden, zullen vanuit een
centraal bestuursorgaan plaats blijven vinden. Er is een commissie gevormd die deze
plannen verder uit aan het werken is. Als dit plan klaar is, zal het aan de kerkenraad ter
goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring zal de kerkenraad het aan de
gemeente presenteren en indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal een nieuwe
editie van dit beleidsdocument verschijnen.

