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Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het houden van conferenties, vergaderingen en samenkomsten op godsdienstig
gebied, speciaal voor de Pinksterzending Klazienaveen De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van
Gods onfeilbaar Woord en de gelovigen op hun belijdenis te dopen door onderdompeling.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
*Voor de wereld om ons heen willen wij een instrument zijn om aan alle mensen actief de blijde boodschap
van verlossing door Jezus Christus bekend te maken, Zijn genade en Zijn liefde aan onze omgeving te
verkondigen door zelf een lichtend licht en een zoutend zout der aarde te zijn.
(Math.5:13,14)
*Wij willen proberen een goed voorbeeld te zijn voor de mensen rondom ons heen.
*Voor elkaar willen wij als een huisgezin bij elkaar horen en in liefde vreugde en verdriet met elkaar delen.
*Het beleid is verder gericht op het vormen van een geloofsgemeenschap, waar liefde en zorg is onder elkaar.
*Door middel van het houden van openbare samenkomsten op zondagen en het houden van gebedsavonden,
huiskringen en bijbelstudies.
*Naast de algemene samenkomsten worden er ook bijeenkomsten georganiseerd voor speciale doelgroepen
zoals bv. kinderen, tieners, jong volwassenen, vrouwenkring, thema-avonden e.d. Deze vinden al dan niet
plaats in het eigen gebouw.
*Sinds kort is er ook weer een evangelisatieteam, dat activiteiten gaat ontplooien.
*Er is aandacht voor gemeenteleden, zoals ouderen, zieken enz., maar ook voor mensen buiten onze
gemeente. Verder wordt er aandacht besteed aan mensen, die hulpbehoevend zijn. Dit kan variëren van
geestelijke ondersteuning in allerlei situaties tot praktische en/ of diaconale hulp. We denken dan bv. aan
voedsel- en kledingacties voor mensen in het binnen- als het buitenland. (Dorcas inzamelingsacties) Maar ook
aan hulp bv. voor asielzoekers, hulp aan armen, zieken, en bejaarden in Oost-Europa. Als pastorale zorg
gewenst is, kan men een beroep doen op het pastorale team van de gemeente.

*In de dagelijkse praktijk houdt het beleidsplan onder meer het volgende in: Betrokken en bewogen
te zijn met de mensen in onze directe omgeving. Ons actief aanbieden en laten zien wie Jezus
Christus is. Dit kan door mogelijk gebruik te maken van o.a. maar niet beperkende tot:
internet/website één op één evangelisatie advertenties uitnodigingen voor laagdrempelige
evangelisatiediensten, themadiensten het bezoeken van zieken, ouderen, armen/onderkant van de
samenleving hulp aan asielzoekers steunen van projecten, o.a. steun aan projecten van Wereld Wijde
Zending te Den Haag
Het beloningsbeleid.
Onze gemeente heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle werkzaamheden (taken) zijn op basis van
vrijwilligerswerk. Niemand krijgt salaris. Er zijn ook geen kosten van een bedrijfsbureau of een
accountant. Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden
gedeclareerd. Uitgenodigde sprekers krijgen , afhankelijk van de afstand, een kleine vergoeding voor
de gemaakte reiskosten. De bestuurders van de stichting krijgen geen financiële beloning voor de
werkzaamheden, die zij verrichten.

