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Stichting Predik het Woord – Beleidsplan 2022 – 2026 (1.0)  
 

Opmerking vooraf: 

Dit meerjarenbeleidsplan is bedoeld voor een periode van vijf jaar. Daarom is het zodanig opgesteld 

dat wordt uitgegaan van een situatie zonder beperkende overheidsmaatregelen vanwege Covid-19. 

 

1. Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel te arbeiden tot verbreiding van het Evangelie in Nederland. De 

stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het houden van openbare samenkomsten, het 

bestuderen en verspreiden van publicaties en het steunen van die activiteiten welke aan het doel van 

de stichting bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. (Statuten, versie 

20 maart 2012, artikel 3, Doel en Middelen.) 

 

2. Missie 

Het Evangelie van zonde en genade, schuld en vergeving, wedergeboorte en bekering proclameren, 

zodat mensen tot hun bestemming komen en daardoor zingeving en gemeenschap ervaren en als 

leden van een christelijke gemeente leren omzien naar elkaar en naar anderen in hun omgeving.  

 

3. Ambities 

Het doel is het stichten van een zelfstandig functionerende christelijke gemeente, die in 

maatschappelijk opzicht van betekenis is voor haar omgeving.  

 

4. Activiteiten 

Om de doelstelling te realiseren voeren bestuursleden, de leden van de raad van advies, de 

gemeenteleden, de voorganger/coördinator en diverse vrijwilligers onderstaande activiteiten uit. 

Daarbij is de volgende tweedeling aangebracht: 

 

A. Activiteiten gericht op het realiseren van de doelstelling 

1. Samenkomsten 

Op zondagen worden er samenkomsten gehouden. Daarin staat de verkondiging van het Evangelie 

van Jezus Christus centraal en wordt gezongen en gebeden. Na elke samenkomst is er tijd voor 

ontmoeting en persoonlijke gesprekken. 

 

2. Bijzondere samenkomsten 

Op de christelijke feestdagen en andere bijzondere dagen, zoals de zogenaamde ‘bid- en dankdagen 

voor gewas en arbeid’ en de ‘Week van Gebed’ worden extra samenkomsten georganiseerd. 

 

3. Gesprekskringen 

Op doordeweekse dagen worden er diverse gespreksgroepen gehouden, zowel overdag als ‘s avonds. 

De boodschap van de Bijbel staat dan centraal. Ook is er gelegenheid voor persoonlijke gesprekken 

en aandacht voor vragen rond zingeving, sociale- en andere persoonlijke noden. 

 

4. Open Koffieochtenden 

Een keer per maand wordt een Open Koffieochtend gehouden. Via de lokale pers wordt hiervoor 

breed uitgenodigd. Deze activiteit is vooral bedoeld voor hen die eenzaamheid ervaren. 

 

5. Pastoraat 

Personen die in contact staan met de christelijke gemeente, ontvangen geregeld thuis bezoek van de 

voorganger/coördinator. Ook vinden er persoonlijke gesprekken plaats in het eigen gebouw. 
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6. Kinderclub 

Op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand (m.u.v. de zomervakantie) wordt er kinderclub 

gehouden. Daarnaast worden meerdere keren grotere activiteiten georganiseerd, waarvoor de hele 

wijk wordt uitgenodigd. ‘Kinderclub Voltreffer’ is bedoeld voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. 

 

7. Gemeenteavonden 

Twee keer per jaar komen de gemeenteleden en andere betrokkenen bij elkaar voor een ontmoeting 

gecombineerd met een maaltijd. Dan wordt een open gesprek gehouden over het functioneren van 

de gemeente en wordt over de toekomstplannen nagedacht. 

 

8. Contacten andere gemeenten 

Door de christelijke gemeente worden ook activiteiten georganiseerd samen met diverse andere 

christelijke gemeenten. Met die gemeenten worden ook contacten onderhouden op bestuurlijk en/of 

leidinggevend niveau. In samenwerking met de interkerkelijke gebedsgroep Gideon worden elk jaar 

drie samenkomsten gehouden. Bezoekers van deze samenkomsten zijn afkomstig van diverse andere 

christelijke gemeenten. Ook zijn er contacten met de straatpastor, die aangesteld is door de Raad 

van Kerken, en met andere hulpverleningsinstanties (o.a. met het Leger des heils). 

 

B. Overige activiteiten 
 
1. Bestuursvergaderingen  
Jaarlijks worden tenminste drie bestuursvergaderingen gehouden. Bij een van deze vergaderingen is 

ook de Raad van Advies (RvA) aanwezig. 

 

2. Websites 

Via twee websites worden de doelgroep en de achterban geïnformeerd over de activiteiten. 

 

3. Contactblad 

Het stichtingsbestuur geeft 4 keer per jaar het Contactblad uit. Deze uitgave is vooral gericht op 

publiciteit, betrokkenheid en fondsenwerving.  

 

4. Fondsenwerving 

Tegelijk met de contactbladen wordt een mailing verzonden die de achterban oproept het werk van 

de stichting financieel te ondersteunen. Daarnaast worden er ook mailingen verstuurd naar diverse 

kerkgenootschappen. 

 

5. Personeel en vrijwilligers 

De stichting heeft één voorganger/coördinator in dienst (1.0 fte). Salariëring is conform de 

salarisregeling van de kerkelijke werkers in de Protestante Kerk in Nederland.  

Bestuursleden en RvA-leden zijn op vrijwillige basis bij de stichting betrokken. Zij ontvangen geen 

salaris of andere vergoeding. Wel kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden. 

6. Huisvesting 

De stichting beschikt over een eigen gebouw: ‘Het Lichtbaken’, Maelsonstraat 6 te Hoorn. Dit 

vrijstaande pand biedt voldoende ruimte voor de activiteiten en is voorzien van diverse 

parkeerplaatsen. Vrijwilligers zorgen voor het structurele schoonmaak- en onderhoudswerk.  

7. Geldmiddelen 

De stichting verkrijgt zijn inkomsten o.m. uit bijdragen van particulieren (giften,  
schenkingen, legaten) giften van kerkelijke gemeenten, collecten tijdens de eigen  
activiteiten en renteopbrengsten.   


