ANBI-info voor de website
Doelstelling
De Kerk heeft als doelstelling: 1e de gemeenschappelijke aanbidding van God in Geest en waarheid; 2e
de leden deelgenoot te maken van de zegeningen die Jezus Christus aan de dienaren van Zijn huis ter
uitdeling geeft, voornamelijk het Woord en de Sacramenten, en zo de kinderen Gods te leiden in alle
waarheid en op te bouwen tot de volheid van Christus; 3e als onderdeel van de Ene Katholieke en
Apostolische Kerk (Nicea) alle mensen tot God te brengen en daartoe Zijn bode in de wereld te zijn.

Beleidsplan
Inleiding
De Katholiek Apostolische Kerk Nederland (KAP) is opgericht op 11 april 1971 en erkend als kerkgenootschap door het ministerie van Justitie op 12 mei 1982, nummer KG294, zoals bedoeld in artikel 2
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met volledige rechtspersoonlijkheid. Haar geloofsartikelen zijn vastgelegd in de catechismus van de KAP. Regels voor bestuur en erediensten liggen vast in de Constitutie
van de KAP en Voorschriften voor de Liturgie die voor de leden in elke gemeente te raadplegen zijn.
Bestuur
Het landelijk bestuur bestaat gewoonlijk uit een apostel met zijn coadjutor, ondersteund door maximaal 6 oudsten. Zij worden geadviseerd door een raad van oudsten die tenminste maandelijks bijeenkomt. Het lokale bestuur van een gemeente bestaat gewoonlijk uit een opziener en maximaal 6 oudsten per gemeente, en wordt bijgestaan door de leden van de plaatselijke kerkenraad conform de
Constitutie.
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de gemeenten bestaan uit vrijwillige offergaven (tienden, algemeen, diaconie,
evangelisatie, enz.) en eventuele erfstellingen en legaten en andere wettige inkomsten, die bij voorkeur beheerd worden door een landelijke aartsdiaken en lokaal door een diaken-oudste als penningmeester. Van alle kassen vindt een jaarlijkse controle plaats, landelijk door de opzieners van de gemeenten en lokaal door twee andere oudsten dan de penningmeester. Van hun bevindingen wordt
vervolgens verantwoording afgelegd op een gemeentevergadering voor alle leden.
Dienaren
De dienaren (oudsten, priesters, diakenen, diaconessen, enz. ) en lekenhelp(st)ers verrichten hun taken gewoonlijk op vrijwillige, onbezoldigde basis. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd
of als gift worden geregistreerd.
Periodieken
Het maandblad 'De Nachtwake' wordt 11x per jaar uitgegeven. In een maandelijkse nieuwsbrief worden alle activiteiten per gemeente beschreven. Het jeugdwerkactiviteitenoverzicht worden twee maal
per jaar bekend gemaakt via een activiteitenboekje dat aan alle jeugdleden wordt toegezonden. Jaarlijks verschijnt ook een nieuwe kerkkalender.
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De bestaande gemeenten en erediensten in stand te houden en te verzorgen, pastorale zorg
en diaconale bijstand te verlenen en onderwijs te verzorgen voor de leden, passend bij hun
ontwikkelingsfase en behoefte.
Ontmoetingsbijeenkomsten naar behoefte voortzetten die zich (extra) richten op oudere en
alleenstaande leden.
Het regelmatig (blijven) organiseren van bij de doelstelling passende sociale en geestelijke activiteiten voor de jeugd om tot de vorming van een peergroup te komen waarin zij zich thuis
voelen, mede ter voorbereiding op zelfstandig lidmaatschap binnen het lichaam van Christus.
Onderwijs voor jongeren verder te ontwikkelen op het gebied van activerende werkvormen
en verder integratie van mediagebruik.
Indien de diaconale kassen het toelaten: jaarlijks een ANBI-vereniging financieel te steunen
die zich aan liefdadigheid wijdt, in het bijzonder verenigingen op christelijke grondslag (constitutie art. 190).
Ons voor te bereiden op het derde deel van bovengenoemde doelstelling.

