Meerjarig beleidsplan Kerk van het Ware Licht

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop Kerk van het Ware Licht het werk uitvoert om haar
doelstelling te bereiken.

Inleiding
Kerk van het ware licht is opgericht op 22 november 2016 in Kollum, Het kerkgenootschap is een kerkgenootschap
als bedoeld in artikel 2 boek 2 burgerlijk wetboek en heeft volledige rechtspersoonlijkheid.

Missie
Het kerkgenootschap stelt zich ten doel:
1. zich wijden aan de opbouw van de kerken de kerk naar Gods hart te bewerkstelligen, zodat de gelovigen met een
hart en een geest de ware en enige God kunnen vereren;
2. om Gods evangelie te prediken en te getuigen;
3. Gods Woord te verkondigen als onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en leven.

Actueel verslag activiteiten
Zij tracht dit doel te bereiken door: het houden, verlenen, bedienen of stimuleren van:
a. de prediking van het Woord van God;
b. een herder zijn voor de leden van de kerk en hen verzorgen;
c. het evangelie verkondigen;
d. kerken met dezelfde overtuiging steunen en helpen hun doel te bereiken;
e. het bijeenbrengen van de benodigde gelden;
f. het organiseren van bijeenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften en
andere wettige middelen;
g. het organiseren van sociale en maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met het
karakter van het kerkgenootschap;
h. het oprichten, aankopen, instandhouden en beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van het
kerkgenootschap.

Manier waarop geld wordt geworven
De geldmiddelen het kerkgenootschap bestaan uit:
a. opbrengsten van collecten;
b. bijdragen;
c. giften, schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. alle andere wettige inkomsten.

Beheer van het vermogen

Het bestuur van Kerk van het Ware Licht bestaat uit drie personen met bestaat uit: een voorzitter, vice-president,
penningmeester. Het geldelijk vermogen wordt op een lopende rekening beheerd. Ze ondersteunen het
gemeentewerk door het beheer en toezicht of financiën en verleende budgetten. Een keer per jaar wordt een
vergadering gehouden omtrent de financiën van het gemeente.

Besteding van het vermogen
Het verkregen vermogen zal zoveel besteed om het werk van de kerk te kunnen uitvoeren.

