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Evangelisatie Lekkerkerk
Beleidsplan
inleiding
De Evangelisatie te Lekkerkerk werd in 1923 opgericht als reactie op de vrijzinnige prediking
in de plaatselijke Nederlands Hervormde Kerk. Het is een op zichzelf staande kerkelijke
vereniging. Er zijn geen organisatorische banden met andere kerkgenootschappen
In dit beleidsplan wordt nader aangegeven hoe de Evangelisatie met Gods hulp inhoud tracht
te geven aan de instandhouding van haar kerkelijke gemeenschap. De grondslag van deze vrije
gemeente is de Bijbel in de Statenvertaling en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften.
Bij de Kamer van Koophandel is de Evangelisatie ingeschreven als een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid.
In de statuten staan doel en werkwijze als volgt vermeld:
Art. 2 De evangelisatie beoogt in de Ned. Herv. Kerk te Lekkerkerk:
a. de bevordering van de prediking van de zuivere Gereformeerde leer (overeenkomstig
Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de jaren 1618 en 1619
te Dordrecht) en in het algemeen afschaffing van reglementen en besluiten, welke boven
Gods Woord in de Ned. Herv. Kerk worden gehandhaafd;
b. de ondersteuning van behoeftige Gereformeerde leden der Ned. Herv. Kerk of dezer
evangelisatie, zover de kas dit toelaat, nadat de kosten tot instandhouding der
evangelisatie zijn voldaan.
Art. 3 Zij tracht dit doel te bereiken:
a. door het houden van godsdienstoefeningen, !, waar alleen op mogen treden diegenen,
welke lid zijn van de Ned. Herv. Kerk, en de zuivere Gereformeerde leer, gegrond op
bovengenoemde schriften, en hun leerstof dienovereenkomstig bepalen;
b. door het houden van catechisaties en vergaderingen;
c. door persoonlijke levenswandel.
Met inachtneming van deze doelstelling zoekt de Evangelisatie de prediking van Gods Woord
in haar kerkdiensten voor zover van toepassing te doen plaatsvinden overeenkomstig de Dordtse
Kerkorde (DKO). Daarnaast wordt aan behoeftige leden financiële ondersteuning geboden.
Als ANBI moet de Evangelisatie een actueel beleidsplan hebben. Hierin wordt inzicht gegeven
hoe ze invulling geeft aan haar doelstellingen. De opzet van dit beleidsplan is meerjarig en
omvat een beknopte beschrijving van het realiseren van de activiteiten, inkomsten en
bestedingen.

2

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken. De
uitvoering van de werkzaamheden van koster, organist, interieurverzorging, geluidsopname e.d.
gebeurt zoveel mogelijk door de inzet van vrijwilligers.
activiteiten
De kerkelijke activiteiten bestaan uit het beleggen van twee kerkdiensten op zondag en circa
dertig weekdiensten meestal op donderdagavond. In de diensten op zondag wordt overwegend
gebruikt gemaakt van leespreken. In de weekdiensten gaat bijna altijd een predikant voor.
Uitgangspunt is dat de inhoud van de gesproken en gelezen prediking voldoet aan de
doelstellingen van de Evangelisatie.
De weekdiensten waarin een predikant voorgaat, worden aangemeld op Kerktijden.nl en tevens
geadverteerd in Vergadervaria van het RD. Daarnaast wordt door het bestuur per halfjaar de
zogenaamde Weekdienstagenda uitgegeven. De aankondiging van de zondagdiensten vindt
plaats op www.evangelisatielekkerkerk.nl.
Het doen van christelijke handreiking krijgt invulling door de financiële ondersteuning van
behoeftige leden en kerkelijk meelevenden. Daarnaast door het steunen van goede doelen en
noodhulpacties. De Evangelisatie onderkent het belang van instellingen met een
reformatorische identiteit, die zich bezighouden met zorg, hulpverlening, zending en behoud
en verspreiding van de Bijbel in de Statenvertaling. Financiële ondersteuning wordt geboden
aan organisaties als Woord en Daad, Kom over en Help, Adullam, Mbuma en GBS.
inkomsten
De Evangelisatie verkrijgt haar inkomsten uit de opbrengst van de collecten en de giften welke
door bankoverschrijving worden ontvangen.
De collecten worden na elke kerkdienst gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk,
de tweede voor de diaconie.
Bijzondere collecten voor goede doelen en noodhulp worden steeds vooraf aangekondigd. De
collecten op bid- en dankdagen zijn geheel bestemd voor de kerk.
Aan het eind van het jaar wordt de contributie van de vereniging geïnd en een ‘plaatsengeld’
collecte gehouden waarvan de opbrengst eveneens bestemd is voor de kerk.
collecten
Het collecterooster wordt in onderstaand schema als volgt weergegeven:
Collecten
Kerkdiensten
Bid- en dankdagen
1e Pinksterdag
PM kerkdienst zondag
Maand november
Laatste zondag december

Kerk
lasten
x
x
x

Diaconie

Goede
doelen

Nood
hulp

Contributie
‘ledengeld’

Plaatsen
geld

x
x
x
x

x

x
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bestedingen
De financiële middelen worden aangewend voor de instandhouding van de Evangelisatie. Te
weten de bekostiging van de uitgaven voor het kerkgebouw, de honoraria van de uitgenodigde
predikanten, het voorzien in de diaconale behoeften en de ondersteuning van goede doelen.
Van de in- en uitgaven van de Evangelisatie wordt door het bestuur een boekhouding
bijgehouden. De kascontrole commissie bestaande uit twee leden van de vereniging controleert
jaarlijks de boekingen. Van het resultaat doet de commissie verslag in de ledenvergadering.
tot slot
We achten het een groot goed dat we als Evangelisatie in alle eenvoudigheid nog mogen bestaan
in deze ernstige tijd van secularisering, kerkverlating en vervlakking van leer en leven in
godsdienstig opzicht. We trachten getrouw te blijven aan de leer zoals die ons door de vaderen
is overgeleverd en beproefd door Gods kinderen.
Het wezen van de Evangelisatie is erop gericht om dienstbaar te zijn aan de stichting en
uitbreiding van het Koninkrijk Gods. In biddend opzien tot Hem, de Koning der Kerk, Die alles
regeert en ons in Zijn Woord toeroept ‘Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.’
________________

