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                  Beleidsplan 2017-2020 
 

 

 
 

Doelstellingen Gods Gemeente Ezechiël: 
 

a. De verkondiging van het volledige Evangelie gebaseerd op de Bijbel.  
 

b. De ondersteuning van de zending, zowel financieel als materieel opzicht en voorts al hetgeen met een 

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste 

zin des woords. 

 

De gemeente tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. de gemeentevorming naar Bijbels patroon en; 

b. het vergaren van (financiële) middelen ter realisering van de doelstellingen. 
 

Sinds de eerste samenkomst in juni 1996 en de statutaire oprichting in 1997 heeft de gemeente de 

gewerkt aan de realisering van de bovenstaande doelstellingen. 
 

De activiteiten, die inmiddels worden ondernomen zijn in de volgende segmenten te categoriseren: 

 

1. De bijeenkomsten van de gemeente. 
– De zondagse samenkomsten, de erediensten. 

– Wekelijkse Gebedsbijeenkomsten in de avonduren. 

– Bijbelstudies door de week ’s in de avond. 
 

– Cursussen en Seminars (ook door ingehuurde externen)   

– Bijzondere diensten voor genodigden zoals: 

   feestelijke Kerstdienst,  

   feestelijke Paasdienst,  

   feestelijke Pinksterdienst, 

   feestelijke doopdiensten. 
 

– Specifieke bijeenkomsten, zoals mannen studiebijeenkomsten of mannendiensten. 

en vrouwen studiebijeenkomsten of vrouwendiensten. 

 

2. Activiteiten gericht op jongeren. 
Speciaal voor de jongeren zijn er op maat gemaakte bijeenkomsten, begeleid door ouderen van de 

gemeente Ezechiël.     

De tijd en middelen, die hieraan worden besteed zijn toegenomen in de loop der jaren, zodat besloten is 

hiervan een apart segment te maken. De activiteiten zijn divers en frequent en sommige ook jaarlijks. 

 – Jongeren samenkomsten 

–  Begeleiden van jongeren (probleemgevallen) 

– Jongeren evenementen, speciale jongeren diensten (voor jongeren uit m.n. Zoetermeer) 

– Kinder- en tieneractiviteiten (zondag en door de week) 

– Organisatie van Tiener/ Kinderzomerkamp  

– Jaarlijkse barbecue voor de Jongeren 
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 3. Evangelisatie en Uitzending: 
Wij zien evangelisatie in de vorm van evangelieverkondiging gepaard gaande aan materiële 

ondersteuning, als een onmisbaar en essentieel onderdeel van onze activiteiten. Hieraan ligt ten 

grondslag de Bijbelse visie op de verspreiding van het Evangelie en het zendingsgebod van onze Heer 

Jezus Christus. 

Sinds de oprichting heeft de gemeente daarom financiële middelen vergaard ter ondersteuning van de 

zending individuele zendelingen en kindertehuizen. 

 

Voorbeelden van de instellingen en organisaties, die financieel gesteund worden: 

– St. Open Doors te Ermelo (ondersteuning van vervolgde Christenen) 

– St. Trans World Radio (Wereldwijde Evangelie verkondiging) 

– St. Koningskind (Kindertehuis in Paramaribo Suriname)    

– St. Jan Vuykhuis (Kindertehuis Z. Afrika, aids kinderen)  

– St. Elisabeth Childrens Home (India) 

– St. The Light of the World (Evangelisatie in o.a. het verre Oosten)  

– St. Chrisma to the Nations (Wereldwijde evangelisatie)   

 
  

Al deze genoemde stichtingen hebben de ANBI status, hoewel wij ons het recht voorbehouden om, 

indien nodig ook andere organisaties, die niet de ANBI status hebben te ondersteunen. 

Van de inkomsten van de gemeente wordt ongeveer 10% besteed aan de bovenstaande projecten en de 

zending. 

 – Voorts ondersteunen wij zendelingen, evangelisten e.d. uit binnenland en buitenland, door ze als 

gastsprekers uit te nodigen en  als trainer seminars te verzorgen. 

– Daar bovenop zenden wij waar nodig gemeenteleden uit voor Evangelieverkondiging, waarbij de 

kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente Ezechiël kunnen komen. 

– Ten behoeve van de vergroting van de kennis en inzicht m.b.t. De Bijbel en de verkondiging van het 

Evangelie, kunnen kosten voor studiereizen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente 

Ezechiël komen. 

 

4. Samenwerkingsverbanden: 
De samenwerking met andere gemeenten en bijzondere personen is voor ons essentieel en dierbaar.  

Het biedt de gemeenteleden ook inspiratie en kennis, die vanuit andere bronnen en personen komen. 

Het gevoel van saamhorigheid wordt bovendien hierdoor versterkt. 
 

De diverse samenwerkingsverbanden zijn: 
 

a. Uitnodigen van gastsprekers (ten behoeve van onderwijs aan gemeenteleden). 
 

b. Met andere gemeenten en kerken om de volgende activiteiten te verrichten: 
 

 – St. V.E.G. Gemeente Gods te Paramaribo. 

   Gezamenlijk werken en financieren van de Evangelie verkondiging in Suriname. 
 

 

– Worship en Praise diensten in samenwerking met andere kerken.  
 

–  Speciale optredens van onze praiseband in de diensten van andere kerken. ?? 
 

– Samenwerkingsverband van Zoetermeerse gemeenten: 

   Beraad van Evangelische Gemeenten van Zoetermeer (BEGZ), om gezamenlijk te werken aan de 

verkondiging van het Evangelie, aan gezamenlijke projecten en de financiering daarvan. 
 

Voorbeelden van gezamenlijke BEGZ projecten:  

– de SCET projecten, gericht op het organiseren van de jaarlijkse sportactiviteiten voor de jeugd in de   

achterstandswijken in Zoetermeer. 

– Organisatie van de gezamenlijke dienst op de Hemelvaartsdag. 

– Gezamenlijke organisatie van de gebedsweek voor Nederland in januari. 

– Gezamenlijke organisatie van de Open Doors gebedsnacht in de Pinkstertijd. 
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c. Organiseren van ontmoetingen voor gemeenteleiders in Zoetermeer en omgeving, in de 

vorm van gebedsbijeenkomsten, die gepaard kunnen gaan aan een gezamenlijke maaltijd, 

ontbijt, lunch of diner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diaconie: 
Vanuit de liefdesboodschap van Jezus Christus en de Bijbelse visie, zoals hieronder is beschreven,  

dient er zorg en oog te zijn voor allen, die in behoeftige omstandigheden verkeren. 

Dat kan betekenen, dat mensen met raad en daad terzijde worden gestaan, zowel in geestelijke zin, 

geestelijke zorg en/of maatschappelijke begeleiding, als in materiële zin (helpende hand bieden) en in 

financiële zin.  

Met betrekking tot de gemeenteleden wordt beleid gevoerd, dat gemeenteleden, die in acute financiële 

nood verkeren, kunnen worden geholpen door verstrekking van een renteloze lening of een diaconale 

gift.  
 

Financiële contributie aan het Diaconiefonds (DOZK) van de Zoetermeerse kerken.  
 

Voorts:  Bezoeken van en contact onderhouden met bejaarden en zieken. 

– Ziekenhuis bezoek 

– In de Kersttijd verzorgen van kerstpakketten. 

 

6. Aanschaf en Ondersteuning overig. 
Alle niet eerder genoemde activiteiten en diensten aan onze gemeente en anderen. 

Het betreft eenmalige acties, nieuwe of materiële zaken, die vooralsnog als volgt zijn benoemd: 

Voorbeelden: 

– Aanschaf van muziekinstrumenten t.b.v. de gemeente Ezechiël. 

– Aanschaf van overige gebruiksvoorwerpen en transportmiddelen.  

– Opleidingen extern, gericht op het functioneren in de gemeente of daarbuiten, bijvoorbeeld 

discipelschapstrainingen, die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door de gemeente Ezechiël. 

      

 

7. Huisvestingsfonds 
Onveranderd zal ook in de beleidsperiode 2017-2020 gestreefd worden naar verwezenlijking van de 

gemeente als een “Home”. 

Nu wij het kerkgebouw (De Regenboog) hebben kunnen huren, voor onze zondagse activiteiten, is er 

voldoende ruimte om het aantal bezoekers van de samenkomsten te laten toenemen. 
 

 

Het gebouw moet een huis van God zijn, een ontmoetingsplaats, een “Home” waar mensen een gesprek 

en een gebed kunnen vinden, waar zij zich welkom en thuis voelen. 

Het moet een gastvrije en warme uitstraling hebben.  

Ook anderen, die zoekende zijn moeten zich daar welkom voelen.  
 

De jongeren moet een eigen plaats hebben, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.  

Ook na school kunnen zij daar naar toe en daar eventueel hun huiswerk maken (evt. onder leiding) zij 

kunnen vrienden meenemen, en die kennis laten maken met de dingen Gods.   
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 Plannen voor 2017-2020 
 

1. Bovenstaande activiteiten zullen in deze periode worden voortgezet en verder uitgebouwd. 

 

2. Specifieke activiteiten in dit tijdvak: 

 

 

M.b.t. De interne organisatie: 

In april 2016 is de leiding van onze Gemeente veranderd door de benoeming van een nieuwe Pastor en 

Pastora. Hierdoor kunnen accenten gaan verschuiven. 

Ook is per april 2016 een Penningmeester aangetreden tot het Bestuur van de stichting GGE. 

Voor de voorgenomen activiteiten 2017 zal een budget ter beschikking worden gesteld per cluster 

activiteiten, nadat zij een begroting 2017 daarvoor hebben ingediend. 

 

Het gaat om de volgende personen en hun taakgebieden: 

zr. M. Chotkan: keuken. 

br. M. Vasconcellos: techniek en muziek. 

zr. J. Asanredjo: Kinderdiensten. 

Pastor: algemene uitgaven 

 

Financiële onderbouwing.  

 

Zie begroting 2017 
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Visie op het leiden en functioneren van de gemeente: 
 

 

De leiding van de Heilige Geest staat voorop. 
 

De gemeente werkt in onderworpenheid aan Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest.  
 

Doel is de mensen, die de Heer stuurt, voor te gaan en te leiden tot een heilig leven, conform de 

profetische opdrachten aan de gemeente Ezechiël.   
 

 

Kenmerk van de gemeente is: wonderwerkend geloof, in grote kracht in de volle breedte van de 

gemeente, ook bij de jongeren. 

Liefde, heiligheid, kracht en overwinning moeten dus een normale zaak zijn voor alle gemeenteleden. 

Het onderwijs in de gemeente moet hierop gericht zijn, door stimulering van de wedergeboorte 

(waterdoop en Geestesdoop) en vernieuwing van de mens en de ontwikkeling van het zoonschap en 

discipelschap. 
 

 

De Gemeente als het Lichaam van Christus. 

De Bijbel beschrijft de gemeente als het Lichaam van Christus, waarbij de gemeenteleden samen het 

lichaam vormen en waarvan Hij het hoofd is. 

De samenbindende kracht is de liefde Gods, die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. 

Dit houdt in, dat de gemeente dient te functioneren als een geheel, in feite als een groot gezin, waarin 

een ieder een taak en verplichtingen heeft. 

Daarom komen wij na de samenkomsten bijeen voor  gezamenlijk koffie/thee en versnaperingen, en 

gesprekken om de onderlinge band en familiezin te versterken.  

 

De Gaven en bedieningen 

Aandacht voor de natuurlijke talenten van allen en inbedding daarvan in het Lichaam. 

Een ieder moet een plaats / taak(je) hebben. 
 

Daarnaast moeten de geestelijke gaven gestimuleerd en ontwikkeld worden. Dit doen wij door gerichte 

Bijbelstudies en mensen te betrekken bij de praktijk van de Bijbelse bedieningen, zoals bidden met 

mensen in nood, bediening van zieken. 

Dit moeten wel mensen zijn met compassie en liefde voor de Heer. 
 

 

Dit geldt ook voor de jongvolwassenen, speciaal aandacht besteden aan hun natuurlijke en de 

geestelijke gaven. Gericht stimuleren, dat ook zij hun plaats in het Lichaam gaan innemen! 
 

Trainingen daartoe: 

Bijbelstudies 

Discipelschaps trainingen en uitzending (eigen training, maar ook via “Jeugd met een Opdracht”) 

 

Doop en minimale leeftijd 

Op welke leeftijd zijn kinderen klaar voor waterdoop en geestesdoop?  

Leeftijd vanaf 12 jaar en dan per kind bekijken naar geestelijke ontwikkeling en relatie met de Heer.  

Wanneer een kind jonger is dan 12, in het algemeen niet. Tenzij er een duidelijk uitgesproken verlangen 

van het kind zelf is en de leiding van de gemeente hiervan ook overtuigd is.   

Voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 17 jaar is toestemming van de ouders vereist. 

Voor volwassenen (18 jarigen en ouder) is geen ouderlijke toestemming vereist. 
 

 

 


