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Wat is het doel van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.? 
Volgens de statuten heeft Stichting Evangelisatie Bunde e.o. het doel om “mensen in aanraking te brengen met de enige 
Naam die gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus, om langs deze weg te komen casu quo te geraken tot het stichten van een 
Christelijke gemeente in Bunde/Meerssen en omstreken, die dan Hervormd zal worden genoemd”. 
 
Wat is de missie van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  
In het Mission Statement is de missie als volgt verwoord: “Ongelovigen helpen een toegewijd volgeling van Jezus Christus te 
worden en gelovigen helpen te groeien in een levende relatie met Jezus Christus en in gemeenschap met elkaar.  
 
Hoe werft Stichting Evangelisatie Bunde e.o. haar fondsen?   
De gelden van de stichting worden verworven door: 

- bijdragen van kerken en/of particulieren; 

- donaties; 

- legaten; 

- rente. 
 
De fondsenwerving vindt plaats door een speciale nieuwsbrief, een jaarlijkse mailing, via advertenties en via ad hoc 
commissies.   
 
Hoe beheert Stichting Evangelisatie Bunde e.o. haar vermogen?  
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. 
Momenteel zijn er acht bestuursleden (vijf mensen maken deel uit van en zijn gekozen door de Christelijke Gemeente ‘Stem 
van de Goede Herder’ en drie externe bestuursleden). De externe bestuursleden worden gerekruteerd uit mensen met een 
reformatorische achtergrond.  
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting behoudens de beperkingen volgens de statuten. Het bestuur is 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is 
bevoegd personen te benoemen, te ontslaan en te schorsen. 
Het vermogen wordt besteed in overeenstemming met het doel van de stichting. Het vermogen van de stichting is nodig 
om de activiteiten van de instelling uit te voeren. 
Het wordt verder onder meer besteed aan de gewone bestuurskosten als vergader-, reis-, publicatie- en advieskosten en 
abonnementen en in het algemeen de bevordering van het doel van de stichting. 
 
Vaststelling vermogen 
Op basis van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 (artikel 41a, onderdeel d juncto artikel 41b) mag niet meer 
vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van doelstelling van de Stichting. 
 
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden kan worden verstaan: 

- vermogen dat krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking is verkregen; 

- vermogensbestanddelen die worden aangehouden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de 
doelstelling van de stichting;    

- activa en vermogen voor de voorziene aanschaf van activa voor zover de stichting deze activa ten behoeve van de 
doelstelling van de stichting redelijkerwijs nodig heeft; 

- vermogen dat noodzakelijk is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting. 
  
Hoe zit de organisatie van Stichting Evangelisatie Bunde e.o. in elkaar? 
Om haar doel te bereiken heeft de Stichting in het verleden een evangelistenechtpaar aangesteld. Het contract van dit 
evangelistenechtpaar is door omstandigheden op 1 september 2010 ontbonden. 
Op dit moment is er niemand meer werkzaam voor de Stichting. Getracht wordt om de ontstane vacature zo snel mogelijk 
weer in te vullen.   
Alle werkzaamheden voor de Stichting vinden op dit moment op vrijwillige basis plaats. 
Ten behoeve van de fondsenwering wordt tenminste drie keer per jaar een BUNDE-NIEUWSBRIEF rondgestuurd, waarin de 
Stichting en de Christelijke Gemeente verantwoording doen van hun activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt geheel door 
vrijwilligers verzorgd, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de eindredactie. 
 
Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ 
De Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ bestaat momenteel uit 27 pastorale eenheden, 22 belijdende leden, 
10 doopleden en 22 geboorteleden c.q. onbekend.  
De Christelijke Gemeente komt iedere zondagmorgen samen in Gemeenschapshuis “De Koel” te Rothem. Meestal zijn er 
zo’n 50 á 60 aanwezigen. 
In de zomervakantie zijn er twee kerkdiensten. In verband met vakantiegangers is het aantal bezoekers dan 200 á 300. De 
diensten worden gehouden in het gebouw “De Koel”, Past. Geelenplein 6 in Meerssen 
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In de diensten worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen uit de HGJB bundel “Op Toonhoogte”. De 
sprekers maken gebruik van de Herziene Statenvertaling. 
Op dit moment fungeert het Overleg Team van vijf gekozen gemeenteleden als kerkenraad. Officiële inzegening als 
kerkenraad zal plaatsvinden zodra de Christelijke Gemeente kerkelijk onderdak heeft gevonden.   
 
Wat is de grondslag van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.? 
De Stichting stelt zich bij haar werk op de grondslag van de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar Woord  als overgeleverd in de 
Herziene Statenvertaling en opgevat naar de Drie Formulieren van Eenheid, zoals die zijn vastgesteld op de Nationale 
Synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619. 
 
Waarom kerkelijk onderdak?  
De Christelijke Gemeente heeft momenteel formeel geen kerkelijk onderdak. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot 
een missionaire (streek) gemeente (te bereiken in 2012) en daarbij conform de statuten om kerkelijk onderdak verzoeken 
bij één of meerdere kerkverbanden die staan op het fundament van de gereformeerde belijdenis. 
Dit met behoud van de hiervoor genoemde grondslag. Daarmee ontstaat er ook een kerkordelijke basis voor de viering van 
de sacramenten e.d. 
De omliggende Protestantse kerken zullen worden gerespecteerd en/of daar waar dat op grond van Schrift en Belijdenis 
mogelijk en nodig is, zal worden samengewerkt. Er zal daarom worden gewerkt aan een goede verstandhouding met de 
omliggende protestantse gemeenten.  
 
Wij vinden het zoeken van kerkelijk onderdak van belang, omdat: 

- daarmee de continuïteit van het werk in de Christelijke Gemeente kan worden gewaarborgd; 

- er een kerkordelijke basis is voor de bediening van de sacramenten en het bevestigen van                                                                                                      
lidmaten; 

- de gemeente dan een volwaardige plaats inneemt in de kerkelijke omgeving; 

- een verdere gemeenteopbouw ter hand kan worden genomen. 
 
Hoe is de verantwoordelijkheid binnen Stichting Evangelisatie Bunde e.o. verdeeld? 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting daarom in en buiten rechte. Zij zal 
daarom ook de noodzakelijke contacten op bestuurlijk niveau onderhouden met de omliggende gemeenten, classis, PKV 
e.d. 
De uitvoerende werkzaamheden zijn (door het vertrek van de evangelist) gedelegeerd aan het Overleg Team van de 
Christelijke Gemeente. Deze geeft leiding aan het gemeenteleven.  
Het Overleg Team is belast met het uitzoeken van gastsprekers, pastoraat, evangelisatie, gemeente-zijn, diaconaat, vorming 
en toerusting. Daarnaast worden (nieuwe) leden aangemoedigd en toegerust om hun geestelijke gaven beschikbaar te 
stellen in de vorm van dienstbaarheid binnen de Christelijke Gemeente. 
 
Tenslotte wordt er onder verantwoordelijkheid van het Overleg Team in de Christelijke Gemeente tweemaandelijks een 
Gemeente-Nieuws verspreid met allerlei gemeentelijke informatie. 
 
Wat is belangrijk in de prediking van de Christelijke Gemeente?   

- De prediking vindt plaats vanuit de belijdenis dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, geïnspireerd door de 
Heilige Geest; 

- De prediking dient in overeenstemming te zijn met het belijden van de kerk, zoals dat verwoord is in de 
belijdenisgeschriften van de kerk te weten: de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de 
geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels; 

- De prediking dient het werk en het wezen van de Drie-enige God te verkondigen, namelijk van de Vader, de Zoon en 
Heilige Geest.  

- In de prediking moet duidelijk verkondigd worden dat er maar twee eindbestemmingen zijn (te weten: eeuwige 
zaligheid bij God voor de gelovigen en de eeuwige ondergang in de hel voor de ongelovigen). 

- Tenslotte is er in de prediking aandacht voor de Bijbelse drieslag: ellende-verlossing-dankbaarheid. 
 
Hoe is het pastoraat geregeld in de Christelijke Gemeente?  
Het Overleg Team is betrokken bij zieken-, welkomst- en huisbezoeken en kringwerk. 
Crisispastoraat, huwelijksvoltrekking, begeleiding bij overlijden/begrafenis/rouwverwerking wordt tijdelijk waargenomen 
door Dhr. Johan van Groningen en/of een spreker die regelmatig voorgaat in de samenkomsten en waardoor een 
wederzijdse band is ontstaan. 
Zoals eerder aangegeven is de Stichting Evangelisatie Bunde druk doende om een missionair werker te benoemen die ook 
het pastoraat voor een deel op zich kan nemen. 
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De Christelijke Gemeente is een missionaire gemeente 
Vanaf het ontstaan van de Christelijke Gemeente is ze een missionaire gemeente die sterk naar buiten gericht is. De 
evangelisatiecommissie van de Christelijke Gemeente is de initiatiefnemer en begeleider van het evangelisatiewerk. 
Daartoe legt ze (vervolg)contacten met buitenkerkelijken, nodigt hen uit voor activiteiten die speciaal gericht zijn op niet-
kerkelijken en/of voor de zondagse bijeenkomsten.   
 
Tenslotte 
Met het voorgaande is op hoofdlijnen een schets gegeven van de Stichting Evangelisatie Bunde e.o. en de Christelijke 
Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’. Voor meer achtergrondinformatie over het reilen en zeilen van de Christelijke 
Gemeente en haar Bijbelse uitgangspunten verwijzen wij u naar de Gemeente-Gids die aan te vragen is via de secretaris van 
Stichting Evangelisatie Bunde: Marc Dijk: marc.dijk@gmail.com.  
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d. ____________  
 
Het bestuur: 
 
 
Voorzitter, _________________  Secretaris, ___________________ 

mailto:marc.dijk@gmail.com

