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☒ DOELSTELLING VAN HET KERKGENOOTSCHAP 
ARTIKEL 3 (Stichtingsakte, afschrift rep.nr. 4755 ten kantore van mr. H.J.G. Beernink te 
Harderwijk 

 
Het Kerkgenootschap heeft ten doel: 

a. Christus erkennen als almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en het 
Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren; 

b. Alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Christus; 
c. De Apostolische zending te benadrukken, aan te moedigen en te bevorderen en 

gemeenten te vestigen, die een plaats zijn van aanbidding van de Almachtige God; 
een plaats die een christelijke gemeenschap verschaft aan alle personen, die 
hetzelfde kostbare geloof belijden en waar de Heilige Geest geëerd wordt; 

d. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen namelijk 
de verbreiding van het Evangelie en de volkeren tot Zijn discipelen te maken (Mat. 
28: 18); 

e. Eenheid en gemeenschap tussen de leden van het lichaam van Christus te 
bevorderen; 

f. De fundamentele waarheden, omschreven in artikel 4 van deze statuten, te 
onderschrijven; 

g. Diensten tot de Gemeente behorend op te richten, voor het verbreiden van het 
Evangelie en het werk zoals omschreven in de statuten; 

h. Kandidaten aan te stellen voor de bediening, zoals omschreven in artikel 6.1. En 
om dezen, na beproefd te zijn, vervolgens te bevestigen als opzieners naar de eisen 
gesteld in het Nieuwe Testament. 
  

☒ Actueel beleidsplan: 
a. In het licht van onze doelstelling verzorgen wij op wekelijkse basis erediensten. 

Daartoe huren we een ruimte en zorgen we voor alle randvoorwaarden, die deze 
bijeenkomsten mogelijk maken. Hierbij behoren ook het werk voor kinderen en 
tieners. 

b. We hebben doordeweekse samenkomsten voor Bijbelstudie, en ter bevordering 
van de onderlinge band. 

c. We ondersteunen zendingsgerichte activiteiten in binnen- en buitenland. Hiertoe 
behoren ook de bezoeken, waarmee we ter plaatse de vorderingen van ons werk 
en de besteding van onze investeringen kunnen volgen. 

d. We zijn bezig met de opleiding van de volgende generatie, zodat het werk, dat onze 
Doelstelling ons aangeeft, doorgang kan vinden, ongeacht de personele invulling 
ervan. 
 

☒ BESTUUR VAN HET KERKGENOOTSCHAP 
ARTIKEL 6.  

Artikel 6. Van de stichtingsakte omschrijft verschillende bestuursfuncties, 
gerelateerd aan wat de Bijbel hierover aangeeft:  

a. OPZIENERS/OUDSTEN (Artikel 6.1) 
Zij vormen het bestuur. 
Op dit ogenblik wordt deze taak vervuld door: 
Dik van der Pols 
Marja van der Pols-Overbeeke 
René Verburgt 
Elvira Verburgt-Tirion 
Claas Jan van der Haar 
Artikel 6.2 gaat uit van unanieme besluitvorming. Bij het ontbreken van 
eenstemmigheid, beslist de Voorganger, mits de meerderheid van de Oudstenraad 
daarmee instemt. 

b. VOORGANGERS (Artikel 6.3) 
Zij vormen het Dagelijks Bestuur binnen het raamwerk van de statuten en het 
reglement van het Kerkgenootschap. Zij kiezen personen, die na een proeftijd, 
worden bevestigt als nieuwe Oudsten. 



Op dit ogenblijk wordt deze taak vervuld door: 
Dik van der Pols 
Marja van der Pols-Overbeeke 

c. DIAKENEN (Artikel 6.4) 
Gekozen door de Oudstenraad zullen zij dienst doen als dienaren in de plaatselijke 
gemeente (1 Tim. 3: 8, 13). Te denken valt aan het (financieel) ondersteunen van 
mensen, die (praktische) hulp nodig hebben, op welk gebied dan ook. 
Deze taak wordt op dit moment vervuld door: 
René Verburgt. 

 
Alle medewerkers (Oudsten, diakenen, voorgangers, kinderwerkers, 
tienerwerkers, leiders van ontmoetingsgroepen, gastvrijheid, muzikanten etc.) 
werken letterlijk pro deo. Eventueel kan de Oudstenraad besluiten een 
vrijwilligersbijdrage te geven ter leniging van gemaakte onkosten. Dit laatste 
binnen de grenzen, die de Belastingdienst daarvoor aangeeft. 

  

☒ Naast de wekelijkse zondagse en doordeweekse samenkomsten, hebben we onze 
energie gestoken in zendingsprojecten in Kosovo, Oekraïne en Israël. Op die 
locaties worden lokale zendingswerkers ondersteund, maar in Kosovo heeft de 
inzet van het Kerkgenootschap voorzien in een betere behuizing voor een 
zigeunergroep in de buurt van Gjakova.  
Lokaal ondersteunt het Kerkgenootschap, in samenwerking met andere Kerken in 
Ermelo, de voedselbank en andere projecten, die gezamenlijk worden opgezet. 
Het Kerkgenootschap verzorgt regelmatig uitzendingen voor omroep Noord-West 
Veluwe. 

☒ De balans van de afgelopen 2 jaar staat al wel op de website onder: Financiën. 

 


