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Uitgevoerde activiteiten
In de statuten treffen we het doel van de Stichting aan :
(het bewerkstelligen van) de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus naar
het Woord van God aan het volk van Nederland en in heel de wereld, door middel
van:
-het gesproken en geschreven woord, via radio, televisie ,internet en andere sociale
media, alsmede door persoonlijke evangelisatie
-het werken voor het geestelijke welzijn van de mensen
-het oprichten en organiseren van plaatselijke gemeenten
-het dienen en opbouwen van de gelovigen

Daartoe hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
•
•
•

•

Deelname aan evangelisatie activiteiten in Tiel (Gospel4Tiel) ten behoeve van
de inwoners van Tiel en daarbuiten, in samenwerking met andere kerken.
Samenwerking tegen armoede in Tiel en omstreken met stichting TOV, met
aanbod van pastorale counseling, en gebedsgroepen.
Het houden van wekelijkse kerkdiensten in verschillende plaatsen waarbij de
gelovigen geestelijke gevoed worden en benodigde ondersteuning ontvangen.

Zaalhuur diensten

Voor alle kerkdiensten in vier woonplaatsen worden zalen gehuurd en betaald.
Uitgangspunt is dat de plaatselijke gemeenten in de eigen zaalhuur kunnen voorzien.
De Stichting heeft als beleid geen gebouwen in eigendom te hebben en zo
kostenbewust te zijn.
•

Pensioenen

Aan twee personen wordt pensioen uitgekeerd, die we grotendeels terugontvangen
van het hoofdkantoor in North Caroline, USA.
•

Diaconie

Diaconale hulp wordt in bescheiden mate versterkt aan behoeftigen, volgens het
opgestelde beleid.
•

Ondersteuning leden

Participatie bij feestdagen en activiteiten in de plaatselijke gemeenten wordt
financieel bescheiden ondersteund, alsmede wordt bijgedragen en actief bevorderd
aan lidmaatschap van plaatselijke evangelische organisaties.

•

•

•

Het beschikbaar stellen en onderhouden van drie websites voor de kerk,
waardoor “geinterreseerden” informatie kunnen vinden, met tevens aanbod
van cursus materiaal.
het aanbod via de website van Bijbelstudies en counseling

het samenstellen en layout verzorgen van een landelijke Kerkgemeentegids ten
behoeve van de leden, met nieuws, doctrines en evenementen en informatie
zoals over de privacywetgeving.
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