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FILADELFIA GEMEENTE WAPENVELD
Algemeen
De naam van het kerkgenootschap is Filadelfia Gemeente. Het vestigingsadres is
Vinkenweg 12 8191 XN te Wapenveld.
Het bestuur is belast met het besturen van het kerkgenootschap en bestaat uit
tenminste drie leden. Het bestuur draagt, ingeval er sprake is van een vacante
bestuursplaats, een of meerdere kandidaten voor. De ledenvergadering stemt
schriftelijk over de voorgedragen kandida(a)t(en). Bestuursleden worden door de
ledenvergadering benoemd en ontslagen.
Het kerkgenootschap is een organisatie van leden welke zich de
gemeenschappelijke godsverering van de leden op de grondslag van de
gemeenschappelijke godsdienstige overtuigingen, zoals vastgelegd in artikel 4 van
de statuten, ten doel stelt en welke als zelfstandig kerkgenootschap, in de zin van
artikel 2:2 BW wil gelden.
De geloofsbasis van het kerkgenootschap, is als volgt te omschrijven (artikel 4 van
de statuten).
Het kerkgenootschap belijdt:
A. Het Koninkrijk Gods, zoals door Jezus verkondigd, als de volle boodschap van
het evangelie voor deze tijd.
B. De goddelijke inspiratie en de onfeilbaarheid van de gehele Heilige Schrift en
haar hoogste autoriteit voor alle vragen betreffende geloof en leven.
C. De Drie-eenheid Gods, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
D. De volledige zondigheid van de menselijke natuur sedert de zondeval en
daarom de eeuwige verlorenheid van de niet verloste mensen.
E. De verlossing van de zonde alleen door de offerdood, opstanding en
verheerlijking van Jezus Christus, die als de vleesgeworden Zoon Gods onze
plaatsvervanger is geworden en Zijn bloed voor ons vergoten heeft, waardoor
wij hier op aarde de verlossing van schuld, straf en macht der zonde ervaren
en na de dood de verlossing van de tegenwoordigheid der zonde.
F. De volstrekte noodzakelijkheid der wedergeboorte, die de Heilige Geest in de
mensen werkt.
G. De volstrekte noodzakelijkheid niet alleen van de inwoning van de Heilige
Geest in iedere gelovige, maar ook van de vervulling met de Heilige Geest,
gepaard gaande met volledige overgave en gehoorzaamheid, alsmede geloof
in de Geestesgaven en de beloften Gods.
H. De levende verwachting van de persoonlijke verschijning van de Here Jezus
Christus, en de totale vervulling der Bijbelse profetieën.
I. De verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het eeuwige
Rijk Gods.
Het Kerkgenootschap is opgericht op 6 februari 2004 door omzetting van de
stichtingsvorm in een kerkgenootschap. De stichtingsvorm is opgericht op 9 mei
1974.

Doelstellingen
De Filadelfia Gemeente te Wapenveld stelt zich de gemeenschappelijke
godsverering van de leden op de grondslag van de gemeenschappelijke
godsdienstige overtuigingen, als genoemd onder het kopje Algemeen van dit
beleidsplan, ten doel. De Filadelfia Gemeente draagt deze overtuiging uit aan de
leden en aan allen die hiervan kennis willen nemen door het organiseren van allerlei
activiteiten waaronder samenkomsten (kerkdiensten), ontmoetingsavonden,
Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie, gebedsbijeenkomsten, het
verlenen van pastoraat en het verrichten van diaconale activiteiten. Deze opsomming
is niet limitatief.
Financieel
Fondswerving vindt plaats door hoofdzakelijk collecten en giften.
De uitgaven van de Filadelfia Gemeente bestaan ondermeer uit kosten die worden
gemaakt voor onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw, dat eigendom is van het
kerkgenootschap, bekostiging van de activiteiten zoals omschreven onder het kopje
Doelstellingen, ondersteunen van zendings- en overige projecten, voor zover deze
niet strijdig zijn met de genoemde doelstellingen.
Het bestuur beheert het vermogen en draagt zorg voor een goede en betrouwbare
financiële administratie. Het bestuur draagt per boekjaar ook zorg voor een zuivere
en betrouwbare verslaglegging van de financiële toestand van het kerkgenootschap
per boekjaar. De jaarstukken omvatten tenminste een balans per einde van het
boekjaar, alsmede een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd
aan de ledenvergadering. De jaarstukken kunnen ook door een extern bureau
worden getoetst. De procedures hieromtrent staan uitvoerig beschreven in de
statuten (artikel 13).

Wapenveld, juni 2021,
Namens het bestuur van de Filadelfia Gemeente te Wapenveld,

