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1. Algemene Gegevens
Evangelische Kerk De Schuilplaats
Halsterseweg 58a
4661 KP Halsteren
E: info@schuilplaats.com
W: www.schuilplaats.com
Fiscaal nummer (RSIN): 820663165
Statutaire naam
Statutaire vestigingsplaats

: Rafaëlgemeenschap de Schuilplaats
: Bergen op Zoom

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 door God gegeven talent. Een
kerk van elke dag, op elke plaats, waar God zichzelf openbaart door doodgewone mensen.

2. Doelen
Evangelische Kerk de Schuilplaats heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het
uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes, in overeenstemming met de
geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap
Rafaël Nederland. De manier waarop we ons doel willen verwezenlijken staat verwoord in de
statuten paragraaf 2.2 als ook meer concreet in ons Jaarplan.
De kerk tracht haar doel te verwezenlijken door:
•
•
•
•
•
•
•

het houden van openbare samenkomsten;
Het organiseren van themagroepen, bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere
samenkomsten
Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en
evangelisatie
het organiseren van jeugd- en kinderwerk;
het uitzenden en/of ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een
bediening;
het verlenen van diaconale- en pastorale hulp;
het ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met
soortgelijke of verwante doeleinden;
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En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor
zover in overeenstemming met de doelstelling.
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3. Beleid en strategie
Beleid 2021-2025 “We willen op God gericht zijn”
Geleid door de Geest, geleid door God’s Woord en met Gebed willen we ons steeds op onze
liefhebbende Vader richten. We willen een passie voor God nastreven, niet omdat het moet,
maar om wie Hij voor ons is. Om wat Hij voor ons over heeft. Omdat Hij van ons houdt!
“Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in
Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief” Johannes 15:15b-17

U - gericht

Geestgeleid

God’s Woord

Gebed

“Indien gij mijn geboden (God’s woord) bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.” Johannes 15:10
We geloven dat als we U-gericht zijn, dit ook terug werkt: dan zullen we door God’s Geest
worden geleid, dan zullen we meer verlangen naar God’s Woord en zullen we meer
verlangen naar Gebed, praten met God.
“…..en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.”
God vraagt ons in Zijn Woord om discipelen te worden en discipelen te maken. Dat is onze
roeping.
“Gaat heen en maakt alle volken tot discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest”
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God’s Woord

Geestgeleid

Gebed

Discipelschap /
discipelen
Genade

Geestelijke vruchten:

Uitreiken
Ontmoeting
Kerk naar de mensen
Liefde, aanvaarding, vergeving

“Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle
vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft
verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer”. Efeziers 3:10-11

Discipelschap /
discipelen

Vorm
samenkomst

Breder
leidersteam

Gebouw

Studiemateriaal
En?
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Om tot ons doel te komen, staan ons diverse instrumenten ter beschikking zoals hierboven
benoemd. Deze instrumenten willen we nadrukkelijk als een ‘middel’ zien en niet als een
doel.

Korte toelichting bij onze instrumenten (onze middelen)
Gebouw
Het hebben van een gehuurd gebouw of een eigen gebouw is een middel om samenkomsten
te organiseren, of een plaats van ontmoeting te bieden, of opvang te bieden aan mensen die
we graag willen ontmoeten uit onze stad. Het gebouw is dus geen doel op zich.
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.
Terwijl we concrete plannen maken voor de aankoop van of de investering in een eigen
gebouw, zorgen we voor voldoende financiele middelen.

Leidersteam
Een kerk kan niet zonder leiders. Als leiders willen we midden in de gemeente staan. Alhoewel de
kern van de gemeenteleiding bestaat uit bestuur en oudsten, zie hiervoor hoofdstuk 6, kan onze
gemeente niet zonder al haar andere leiders zoals leiders van kinderwerk, tienergroepen,
themagroepen, senioren, enzovoort.
Er wordt naar gestreefd om voor elk van de volgende leeftijdsgroepen aparte leiders aangesteld te
hebben:
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 25 jaar
60 jaar en ouder (senioren)
De leeftijden 25 tot en met 59 wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan
themagroepen, elk aangestuurd door een leiderskoppel.

4. Financiën
Inkomsten:
De inkomsten (of baten) van Evangelische kerk de Schuilplaats ter dekking van de uitgaven
(of lasten) bestaan uit:
•
•
•
•

Bijdragen van leden uit de gemeenschap
Donaties
Collecten
Hetgeen de gemeenschap door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere
wijze verkrijgt.
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Uitgaven:
De baten worden enerzijds besteed aan (noodzakelijke) kosten voor de samenkomsten
(zoals huur gebouw) en anderzijds aan die zaken die de gemeente in staat stellen om haar
statutaire doelen en haar visie te verwezenlijken, m.n. pastoraat, diaconaat en zending.
In het kader van “omzien naar elkaar en betrokkenheid bij elkaar” willen wij ook diaconaal
(zowel direct als indirect) ondersteuning bieden aan mensen, zowel binnen als buiten de
gemeenschap.
Het pastorale team en oudsten adviseren het bestuur hierin wat betreft mensen binnen de
gemeenschap.
Bestuur en oudsten besluiten welke diaconale initiatieven buiten de gemeenschap
ontwikkeld en/of gesteund worden, zoals bv Schuldhulpmaatje Brabantse Wal.
De Schuilplaats ondersteunt nationaal en internationaal zendingswerk. Dit gaat zowel om
door de gemeenschap uitgezonden zendelingen, zendelingen die op een andere wijze aan de
Schuilplaats verbonden zijn of zendelingen waarvan de doelstellingen passen in het beleid
van de Schuilplaats.
De leden van Evangelische kerk de Schuilplaats kunnen ook zelf het nationale en
internationale zendingswerk financieel ondersteunen.
Wanneer leden van onze gemeenschap individueel of als groep het doel van onze
gemeenschap uit willen dragen (“de kerk naar de mensen”, in Bergen op Zoom of elders),
dan bestaat er de mogelijkheid van financiële ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden
aan een Discipelschap Training School (DTS), zendingswerk, een Vakantie Bijbel Club, een
(jongeren)zendingsreis enz.
Evangelische kerk de Schuilplaats heeft geen winstoogmerk.

5. Leiding van de gemeenschap
De kern van het leidersteam van de Schuilplaats bestaat uit bestuur en oudsten. Samen
dragen zij de verantwoordelijkheid over het geestelijke en stoffelijke beleid. Het bestuur
draagt de formele verantwoordelijkheid en richt zich in de eerste plaats op bestuurlijke
taken. De oudsten richten voornamelijk zich op de herdelijke taken.
De formele samenstelling en zaken als het aantal leden van het leidersteam worden
beschreven in de statuten van de Schuilplaats.
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De leiders worden aangesteld op voordracht van het zittende leidersteam uit de
adviesgerechtigde leden van de gemeenschap, nadat het advies aan de gemeenschap is
gevraagd.
De leiders dienen de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafaël Nederland te
onderschrijven en na te leven.
Het bestuur van Evangelische kerk de Schuilplaats kent de volgende samenstelling:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter (Voorganger)
Penningmeester
Secretaris

Overige bestuursleden:
Vicevoorzitter (vanuit het bestuur dan wel het leidersteam aangesteld)
Algemeen bestuurder (facultatief)
Oudsten-bestuurder (facultatief)
Het bestuur vergadert gewoonlijk eenmaal per 6 weken.

Oudsten:
De oudsten richten zich in de eerste plaats op de herderlijke taken, de geestelijke zorg voor mensen.
Hieronder vallen pastoraat, diaconaat en mentoring.
De oudsten vergaderen gewoonlijk eenmaal per 6 weken.
Veel praktische onderwerpen hebben raakvlakken met geestelijke onderwerpen, zoals de locatie van
de samenkomsten, leiderschapsontwikkeling en gebedswerk. Al deze taakvelden zijn beschreven in
een ‘bestuur & oudsten model’ met daarop aangegeven wie voor welk (deel)taakveld
verantwoordelijk is.
Bestuur en oudsten vergaderen gewoonlijk eenmaal per 6 weken samen.

Beloningsbeleid:
In de situatie dat besloten wordt tot het verstrekken van een vergoeding aan het
voorgangersechtpaar, heeft het bestuur van de Schuilplaats besloten om haar
beloningsbeleid voor het voorgangersechtpaar te baseren op het arbeidsvoorwaardenmodel
van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Op dit moment ontvangen het voorgangersechtpaar, de bestuurders en oudsten geen
financiële beloning.
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Bevoegdheden bestuur
De handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn in de door het bestuur bekrachtigde
statuten vastgelegd.
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.

Financieel administrateur
Voor uitvoeren van financiele administratie is een financiaal administrateur aangesteld.
Hiervoor is een functie-taakomschrijving opgesteld. De financieel administrateur maakt geen
deel uit van het bestuur.

Kascommissie
De boekhouding wordt gecontroleerd door een Kascommissie, bestaande uit 3 personen,
leden uit de gemeenschap, elk aangesteld voor 3 jaar waarvan steeds 1 lid per jaar wordt
vernieuwd.

6. Financieel overzicht
De Schuilplaats hanteert een boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld alsmede een financiele begroting. Van
beide documenten wordt tevens een publieke versie gemaakt welke op de website van de
Schuilplaats wordt geplaatst.
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