Beleidsplan
Het huidige Beleidsplan geeft in het algemeen een basis voor het toekomstig beleid en heeft tot
doelstelling de relatie tussen onze kerk en de Hongaarse arbeidsmigranten verder te verbeteren en te
verdiepen door middel van gerichte en haalbare activiteiten, zoals:
• verdere vernieuwing en differentiatie van de godsdiensten, onder andere bedoeld om meer
binding te krijgen met de jongere generatie
• doorgaan met de live uitzendingen van onze godsdiensten en met de studio opnames
• verbetering van de communicatie tussen de leden van de kerk onderling en de Hongaarse
migranten, o.m. door actieve toepassing van moderne internettechnieken en sociale media
(website, email, Facebook, Instagram, YouTube etc.)
• deelnemen aan programma's in Nederland waar ook Hongaren aanwezig zijn
• gerichte acties om het ledenbestand van de kerk te vergroten en te behouden door het bieden
van aantrekkelijke activiteiten en faciliteiten
• versterking van de samenwerking tussen verschillende kerkgenootschappen
• verbetering van de financiële positie van de kerk doormiddel van donaties
• binnen 3 jaar verhuizen naar een nieuwe, grotere locatie waarvan wij de exclusieve huurders
zijn (of de eigenaren)
Bij het ondernemen van de bovengenoemde activiteiten dienen we rekening te houden met
specifieke randvoorwaarden, zoals:
• de kerk heeft een missie, en dat is de boodschap van Jezus tussen de Hongaarse migranten te
verdedigen en verspreiden
• de kerk dient een open karakter te hebben en vanuit een modern christelijke visie te
functioneren als ontmoetingscentrum voor alle Hongaarse migranten, onafhankelijk van
geloof, achtergrond en oriëntatie
• de kerk is geen politieke partij, maar moet daar waar de fundamenten van het Christendom
worden aangetast er niet voor terugschrikken een helder standpunt in te nemen en dat
openbaar te maken
• de financiële middelen van de kerk zijn beperkt en dienen allereerst te worden ingezet voor
de versterking van de missie, hiernaast willen we sparen voor een eigen gebouw waarmee
we onze grootste uitgaven kunnen verminderen en waar we Hongaren in West-Europa een
thuisgevoel kunnen bieden

