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Doelen:
Evangelische Kerk de Schuilplaats heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het
uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes.
De kerk tracht haar doel te verwezenlijken door:
 Het organiseren van Bijbelstudies en samenkomsten
 Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en
evangelisatie
 Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en
organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking,
voor zover in overeenstemming met de doelstelling.
Het speerpunt van kerk-zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar
en betrokkenheid bij elkaar (pastoraat).
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Beleid en strategie:

VISIE 2025 “Samen bouwen we Gods huis”
Wij hebben een droom voor Bergen op Zoom; de kerk als centrale plek in de
maatschappij, waar levens van mensen radicaal veranderen door een persoonlijke
ontmoeting met de levende God. Mensen met een missie om als Jezus te zijn voor
generaties die leven zonder God. De kerk als baken van hoop, beginnend in Bergen op
Zoom en directe omgeving.
Bouwstenen
Te midden van een gebroken wereld bouwen we aan Gods huis als;
• DE KERK DIE BLIJFT: we gaan door met nieuwe generaties (jonge) leiders,
geïnspireerd vanuit een door God gegeven visie en toegerust in een door God
gegeven taak.
• DE KERK IN BEWEGING: we bouwen aan een gezonde kern van Geest vervulde
discipelen door herstel, toerusting en onderwijs, zichtbaar werk van de Heilige
Geest en ieders waardevolle inzet.
• DE KERK NAAR DE MENSEN: we gaan voor een groot koninkrijk van God in Bergen
op Zoom en omgeving door het bereiken van kinderen, jongeren en mensen die
God nog niet kennen met een relevante, hoopvolle boodschap die aansluit bij onze
cultuur.
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Om de mensen in Bergen op Zoom beter te kunnen bereiken en meer zichtbaar aanwezig
te zijn voor hen, hebben we de wens om een eigen gebouw te hebben in Bergen op
Zoom.
BELEID 2016-2020 “Samen bouwen we Gods huis”
De Schuilplaats is een kerk, niet gebouwd met stenen, maar met mensen. Geen instituut
of rooster van in te vullen functies, maar een huis gebouwd van talent. Een kerk die
woont in de straten, leeft op de pleinen en dient in de wijken. Een kerk van elke dag, op
elke plaats, waar God zichzelf openbaart door doodgewone mensen.
1. Eén fundament voor alles wat we doen
Ons voorbeeld is de Here Jezus zelf. Ons werk begint met de Heer van het werk. Ons
fundament ligt in een tijd van gebed, aanbidding en het lezen van Gods woord. Om dan
pas te doen wat Hij tot ons zegt.
2. Sterke basis om te koesteren
Gedreven door de liefde van Jezus, zijn we een schuilplaats voor mensen die op zoek zijn
naar God. We verlangen ernaar iedereen een thuis te bieden, een plek waar ze er mogen
zijn en zich welkom voelen. We willen mensen herstellen en helpen groeien in een
gezond zelfbeeld vanuit onze identiteit in Jezus Christus.
3. Bouwen met passie en toewijding
We zien een kerk gebouwd op de inzet van velen, niet op de talenten van enkelen.
Iedereen is geroepen voor een unieke plek. We stimuleren nieuw en dienend
leiderschap. Leiders die anderen betrekken, hen vertrouwen geven en aanvuren om uit
te stappen in geloof.
4. Hoogste doel om als Jezus te zijn voor generaties zonder hoop
We zijn een kerk waar levens worden veranderd naar het evenbeeld van Gods Zoon. We
leren mensen hoe zij zelf de kerk in de wereld kunnen zijn, een zichtbare baken van
hoop. Wie komt, die ontvangen we. Wie we tegenkomen, die dienen we. Wie het horen
wil, die vertellen we.
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ONZE WAARDEN
Jezus heeft ons eerst liefgehad. Er is geen grotere liefde, dan je leven te geven. Dat is wat
Hij voor ons heeft gedaan. Dat heeft ons zo diep geraakt, dat we dat willen delen. We
hebben Hem lief boven alles en de mensen om ons heen als onszelf.
We zijn gastvrij
We zijn een warm en hartelijk thuis, een plaats waar liefde, aanvaarding en vergeving
boven alles uitstijgt. Met de bourgondische gezelligheid van een Brabantse stad; open,
toegankelijk en gastvrij.
We zijn relatie-gericht
We zijn door God voor elkaar gemaakt. Daarom hechten we veel waarde aan
vriendschap met elkaar en tijd voor elkaar als één grote familie. Zo weerspiegelen we de
liefde en veelkleurigheid van God.
We zijn daadkrachtig
We geloven dat we verschil maken op de plek waar we zijn. Geloof blijkt niet alleen uit
woorden, maar gaat hand in hand met daden. Daarom zijn we betrokken, dienstbaar aan
ieder die het nodig heeft.
We zijn van deze tijd
We zijn een kerk van jong en oud, zo veelkleurig als de inwoners van Bergen op Zoom
zelf. We staan middenin de maatschappij, en zoeken antwoorden op relevante vragen in
deze tijd.
We zijn bijbelgetrouw
We bouwen de kerk op het woord van God. Hij is onze inspiratie, onze weg, onze
waarheid en ons allergrootste voorbeeld. Daarom doen we niets zonder het te toetsen
aan de bijbel als het gezaghebbende Woord.
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Inkomsten:
De inkomsten (of baten) van Evangelische kerk de Schuilplaats ter dekking van de
uitgaven (of lasten) bestaan uit:
 Subsidies en donaties
 Collecten
 Bijdragen van leden uit de gemeenschap
 Hetgeen de gemeenschap door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei
andere wijze verkrijgt.
De baten worden hoofdzakelijk besteed aan die zaken die de gemeente in staat stellen
om haar statutaire doelen en haar visie te verwezenlijken, m.n. pastoraat, diaconaat en
zending.
Evangelische kerk de Schuilplaats heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Evangelische kerk de Schuilplaats kent de volgende samenstelling:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter (Voorganger)
Penningmeester
Secretaris
Overige bestuursleden:
Vicevoorzitter (kan penningmeester of secretaris zijn)
Algemeen bestuurder
Oudsten-bestuurder (één of meerdere)
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Beloningsbeleid:
Het bestuur van de Schuilplaats heeft besloten om haar beloningsbeleid voor het
voorgangersechtpaar te baseren op het arbeidsvoorwaardenmodel van de Protestantse
Kerk Nederland (PKN). Voor de actueel lopende overeenkomsten wordt daarbij gebruik
gemaakt van:
* De “Gids Arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de
Protestantse Kerk in Nederland” (GAPKN). Versie Januari 2014.
* De “ Generale Regeling Rechtspositie van Predikanten” (GRRP). Versie 9 November
2013, ingegaan 1 Januari 2014.
* De Uitvoeringsbepaling 2018-A d.d. 1 Januari 2018 (UVB).
Voor de overige bestuursleden is er geen financiële beloning.
Bevoegdheden bestuur & financieel administrateur:
De handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn in de statuten vastgelegd.
Tevens is er een functie/taakomschrijving voor de financieel administrateur (deze maakt
geen deel uit van het bestuur).
De Penningmeester legt verantwoording af aan het voltallige bestuur middels een
maandelijks Financieel overzicht. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de
leden.
Voor wat betreft bankgelden: De Financieel administrateur kan betalingen klaar zetten,
maar niet vrijgeven (2e handtekening is vereist). De Penningmeester kan wel betalingen
vrijgeven.
De boekhouding wordt gecontroleerd door een Kascommissie, bestaande uit 3 personen,
elk aangesteld voor 3 jaar waarvan steeds 1 lid per jaar wordt vernieuwd.

Financieel overzicht:
Hiervoor verwijzen we naar de gepubliceerde jaarcijfers 2017 en de begroting voor 2018.
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