
Wie	  zijn	  wij	  
	  
Identiteit:	  
	  
Evangeliegemeente	  Agapè	  is	  eind	  1986	  opgericht.	  De	  gemeente	  is	  voortgekomen	  uit	  de	  wens	  
van	  verschillende	  mensen,	  die	  tot	  dat	  tijdstip	  waren	  verspreid	  over	  verschillende	  kerkelijke	  
gemeenten	  in	  diverse	  plaatsen	  in	  de	  regio,	  om	  in	  een	  plaatselijke	  evangeliegemeente	  te	  
kunnen	  functioneren.	  Na	  een	  periode	  van	  gebed	  en	  voorbereiding	  hebben	  zij	  hun	  eerste	  
samenkomst	  gehouden	  op	  1	  februari	  1987	  in	  gebouw	  "De	  Kern".	  Tegenwoordig	  houden	  we	  de	  
zondagse	  samenkomsten	  in	  het	  PENTA	  College	  c.s.g.	  “Jacob	  van	  Liesveldt”	  te	  Hellevoetsluis.	  
	  
We	  noemen	  onszelf	  Evangeliegemeente,	  omdat	  we	  een	  kerkelijke	  gemeente	  willen	  zijn	  
overeenkomstig	  het	  evangelie,	  dat	  we	  vinden	  in	  de	  bijbel.	  Dit	  evangelie	  willen	  wij	  in	  handel	  en	  
wandel	  uitdragen	  in	  de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  
Het	  Griekse	  woord	  “Agapè”	  betekent	  “liefde”,	  en	  wel	  de	  Goddelijke	  liefde,	  die	  in	  de	  Here	  
Jezus	  Christus	  aan	  ons	  is	  geopenbaard	  en	  die	  wij	  centraal	  willen	  stellen	  in	  de	  gemeente	  en	  in	  
de	  wereld	  om	  ons	  heen.	  	  
Evangeliegemeente	  Agapè	  is	  een	  deel	  van	  de	  universele	  gemeente	  in	  de	  wereld,	  in	  de	  bijbel	  
het	  Lichaam	  van	  Christus	  genoemd.	  Ieder,	  die	  gelooft	  in	  het	  plaatsvervangend	  lijden	  en	  
sterven	  van	  de	  Here	  Jezus	  en	  Zijn	  opstanding,	  behoort	  tot	  dit	  lichaam.	  Christus	  is	  het	  hoofd,	  de	  
gelovigen	  vormen	  Zijn	  lichaam,	  bestaande	  uit	  leden,	  die	  elkaar	  aanvullen.	  
Evangeliegemeente	  Agapè	  is	  autonoom	  en	  niet	  opgenomen	  in	  een	  landelijke	  overkoepelende	  
kerkverband.	  Evangeliegemeente	  Agapè	  is	  deelnemende	  gemeente	  in	  de	  Evangelische	  
Alliantie.	  
	  

	  
Beleidsplan	  
	  
Missie:	  
Wij	  willen	  samen	  een	  evangeliegemeente	  zijn	  van	  toegewijde	  volgelingen	  van	  Jezus	  Christus,	  
die	  God	  eren	  en	  dienen,	  elkaar	  liefhebben	  en	  opbouwen,	  en	  de	  wereld	  bereiken	  met	  het	  
evangelie.	  
	  

-‐ Het	  eren	  en	  dienen	  van	  God	  met	  onze	  woorden	  en	  met	  wat	  we	  zijn	  en	  hebben.	  	  
-‐ Elkaar	  liefhebben	  en	  bemoedigen	  in	  zorgzame	  relaties.	  Elkaar	  dienen	  en	  opbouwen	  

met	  onze	  gaven	  en	  talenten.	  	  
-‐ Aan	  mensen	  die	  Jezus	  niet	  kennen	  het	  Evangelie	  van	  Jezus	  Christus	  verkondigen,	  

zowel	  dichtbij	  als	  ver	  weg.	  
-‐ Dienstbaar	  zijn	  in	  onze	  samenleving.	   	  

	  
Programma:	  	  

-‐ Zondagse	  samenkomsten:	  
	  In	  de	  gemeente	  wordt	  Gods	  aanwezigheid	  gevierd	  in	  de	  prediking,	  in	  liederen,	  
gebeden	  en	  in	  de	  tekenen	  van	  doop	  en	  avondmaal.	  Omdat	  er	  verschil	  is	  in	  beleving,	  
kan	  de	  invulling	  per	  week	  variëren.	  De	  dienst	  staat	  onder	  leiding	  van	  een	  oudste	  van	  
dienst.	  Meestal	  staat	  het	  zingen	  onder	  leiding	  van	  een	  zangdienstleider	  en	  wordt	  de	  
prediking	  verzorgd	  door	  een	  gastspreker	  of	  door	  een	  spreker	  die	  is	  aangesloten	  bij	  de	  
evangeliegemeente	  Agapè.	  
	  



-‐ Huiskringen:	  	  
Naast	  de	  zondagse	  samenkomsten	  vormen	  de	  huiskringen	  een	  van	  de	  belangrijke	  
bouwstenen	  van	  de	  gemeente.	  In	  de	  huiskringen	  komen	  groepen	  van	  8-‐15	  personen	  
tweewekelijks	  bij	  elkaar	  voor	  bijbelstudie,	  gebed	  en	  onderlinge	  bemoediging.	  De	  
huiskringen	  worden	  geleid	  door	  een	  of	  twee	  huiskringleiders	  en	  vallen	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  een	  van	  de	  oudsten.	  
	  

-‐ Onderwijs	  en	  toerusting:	  
Onderwijs	  en	  toerusting	  vindt	  plaats	  op	  een	  aantal	  manieren.	  
	  
De	  prediking	  in	  de	  zondagse	  samenkomsten	  vormt	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  
onderwijs	  en	  toerusting	  in	  de	  gemeente.	  Voor	  een	  deel	  van	  de	  zondagen	  is	  een	  
onderwijsprogramma	  opgesteld,	  en	  worden	  de	  sprekers	  gevraagd	  bepaalde	  thema’s	  
te	  bespreken.	  Onderwerpen	  die	  zo	  aan	  de	  orde	  komen	  omvatten	  bijvoorbeeld	  de	  
apostolische	  geloofsbelijdenis,	  de	  betekenis	  van	  de	  tien	  woorden	  (geboden)	  voor	  het	  
leven	  van	  vandaag,	  gebed,	  sociaal-‐ethische	  onderwerpen,	  bepaalde	  Bijbelboeken	  etc.	  
In	  de	  huiskringen	  wordt	  verder	  ingegaan	  op	  de	  prediking	  en	  het	  onderwijs	  van	  de	  
zondagse	  samenkomsten.	  In	  deze	  huiskringen	  ligt	  meer	  de	  nadruk	  op	  hoe	  dit	  
onderwijs	  toegepast	  kan	  worden	  in	  de	  praktijk	  van	  het	  dagelijks	  leven.	  
	  
Daarnaast	  vindt	  onderwijs	  en	  toerusting	  plaats	  in	  doordeweekse	  gemeenteavonden	  of	  
gemeentestudies.	  In	  gemeentestudies	  wordt	  meestal	  dieper	  op	  zaken	  ingegaan	  dan	  in	  
de	  zondagse	  prediking	  mogelijk	  is.	  	  
	  
Bij	  voldoende	  belangstelling	  wordt	  er	  twee	  keer	  per	  seizoen	  een	  vrijblijvende	  
doopstudie	  gegeven.	  Hiervoor	  is	  doopstudiemateriaal	  beschikbaar	  dat	  opgevraagd	  
kan	  worden	  bij	  het	  secretariaat.	  Tijdens	  de	  doopstudie	  is	  er	  naast	  uitleg	  over	  de	  
“volwassendoop”	  ook	  gelegenheid	  voor	  vragen.	  
	  
Voor	  hen	  die	  meer	  informatie	  willen	  over	  de	  gemeente	  of	  overwegen	  om	  zich	  aan	  te	  
sluiten	  bij	  de	  gemeente,	  is	  er	  twee	  maal	  in	  het	  seizoen	  een	  informatie-‐	  en	  
oriëntatieavond.	  Hiervoor	  zijn	  een	  tweetal	  informatiebrochures	  beschikbaar:	  “De	  
InfoGids”	  en	  “De	  identiteit	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè”.	  
	  
Voor	  mensen	  die	  meer	  willen	  weten	  over	  het	  christelijk	  geloof,	  die	  willen	  weten	  of	  er	  
meer	  is	  tussen	  hemel	  en	  aarde,	  die	  nieuwe	  mensen	  willen	  ontmoeten	  of	  die	  hun	  
kennis	  over	  het	  christelijk	  geloof	  willen	  opfrissen,	  worden	  Alpha-‐cursussen	  
aangeboden.	  Op	  deze	  cursus	  worden	  vijftien	  verschillende	  thema's	  van	  het	  christelijk	  
geloof	  besproken,	  zoals:	  Is	  er	  meer?	  Wie	  is	  Jezus?	  Bidden:	  waarom	  en	  hoe?	  Hoe	  
relevant	  is	  het	  christelijk	  geloof?	  Hoe	  leidt	  God	  ons?	  Op	  de	  Alpha-‐cursus	  kunnen	  
deelnemers	  in	  tien	  weken	  tijd	  kennismaken	  met	  het	  christelijk	  geloof.	  Wekelijks	  komt	  
deze	  groep	  bij	  elkaar.	  De	  cursus	  start	  meestal	  met	  een	  gezellige	  maaltijd.	  Na	  het	  eten	  
wordt	  een	  boeiende	  inleiding	  over	  het	  christelijk	  geloof	  gegeven.	  Daarna	  wordt	  daar	  
in	  kleine	  groepjes	  over	  doorgesproken.	  
	  
Van	  tijd	  tot	  tijd	  worden	  er	  ook	  specifieke	  cursussen	  en	  trainingen	  georganiseerd,	  zoals	  
een	  serie	  cursusavonden	  voor	  echtparen,	  voor	  kinderwerkers	  of	  zangleiders.	  Meestal	  
zijn	  deze	  cursussen	  ook	  toegankelijk	  voor	  niet-‐aangeslotenen.	  	  
	  

-‐ Zending	  en	  evangelisatie:	  
Als	  Evangeliegemeente	  steunen	  we	  organisaties	  en	  individuen	  die	  zich	  bezighouden	  



met	  zending	  en	  evangelisatie.	  Zo	  wordt	  er	  maandelijks	  gecollecteerd	  voor	  
dienstverlenende	  organisaties	  zoals	  kindertehuis	  Casa	  de	  Esperanza	  in	  Bolivia,	  
ondersteuning	  van	  vervolgde	  christenen	  via	  stichting	  Open	  Doors	  (zie	  jaarverslag	  voor	  
meer	  details).	  
Daarnaast	  worden	  van	  tijd	  tot	  tijd	  ook	  plaatselijke	  initiatieven	  ontplooid	  zoals	  het	  
aanbieden	  van	  concerten	  en	  interactieve	  theatervoorstellingen	  voor	  kinderen	  en	  het	  
uitdelen	  van	  kinderbijbels.	  
	  	  

-‐ Kinder-‐,	  tiener-‐	  en	  jeugdwerk:	  	  
Elke	  zondag	  is	  er	  crèche	  voor	  baby’s	  tot	  en	  met	  3	  jaar.	  
De	  jongste	  kinderen	  van	  groep	  1	  t/m	  groep	  4	  van	  de	  basisschool	  hebben	  elke	  zondag	  
kinderdienst	  tijdens	  de	  eredienst.	  	  
De	  oudere	  kinderen	  van	  groep	  5	  t/m	  8	  van	  de	  basisschool	  hebben	  op	  zondag	  
kinderdienst	  met	  uitzondering	  van	  de	  2e	  zondag	  van	  de	  maand	  .	  	  
Elke	  zondag	  is	  er	  tienerdienst	  voor	  tieners	  vanaf	  de	  1e	  van	  de	  brugklas	  t/m	  16	  jaar,	  
met	  uitzondering	  van	  de	  1e	  zondag	  van	  de	  maand	  en	  in	  de	  zomervakantie.	  	  
Voor	  al	  deze	  groepen	  zijn	  jaarprogramma’s	  opgesteld	  met	  onderwijsdoelen,	  
verwerkingsvormen	  en	  instructies	  voor	  de	  kinder-‐	  en	  tienerwerkers.	  
Voor	  de	  jeugd	  in	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  en	  met	  21	  jaar	  zijn	  er	  jeugdavonden.	  Tijdens	  
deze	  jeugdavonden	  is	  er	  tijd	  voor	  Bijbelstudie	  en	  gezellig	  contact.	  	  
Meestal	  wordt	  er	  jaarlijks	  een	  kinderweekend	  en	  een	  tienerweekend	  georganiseerd.	  	  
	  
Gebed,	  zorg	  en	  pastoraat:	  	  
Gemeente	  zijn	  en	  zorgen	  voor	  elkaar	  zijn	  in	  de	  bijbel	  onlosmakelijk	  met	  elkaar	  
verbonden.	  In	  Evangeliegemeente	  Agapè	  wordt	  deze	  zorg	  op	  een	  aantal	  manieren	  
ingevuld.	  Tijdens	  de	  zondagse	  samenkomsten	  kunnen	  mensen	  bemoedigd	  worden	  
door	  een	  lied,	  gebed	  of	  prediking	  van	  Gods	  woord.	  Er	  is	  ook	  gelegenheid	  om	  na	  de	  
dienst	  met	  iemand	  anders	  daarover	  na	  te	  praten	  en	  te	  bidden.	  	  
	  
Veel	  pastorale	  zorg	  vindt	  plaats	  in	  de	  huiskringen,	  die	  tweewekelijks	  bij	  elkaar	  komen.	  
In	  deze	  groepen	  is	  gelegenheid	  om	  zorgen	  te	  delen	  en	  wordt	  onderling	  hulp	  geboden.	  	  
	  
Voor	  langere	  zorg	  en	  begeleiding	  in	  vertrouwen	  kan	  een	  beroep	  gedaan	  worden	  op	  
het	  pastoraatsteam.	  Dit	  team	  kan	  mensen	  dienen	  met	  kennis	  en	  ervaring	  die	  ze	  
hebben	  opgedaan	  en	  met	  de	  gaven,	  die	  de	  Heilige	  Geest	  hun	  heeft	  gegeven	  op	  het	  
terrein	  van	  de	  herderlijke	  zorg.	  Om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  kunnen	  dienen,	  is	  er	  
regelmatig	  overleg	  over	  degenen	  die	  op	  dat	  moment	  hulp	  ontvangen	  vanuit	  het	  
pastorale	  team.	  Er	  wordt	  dan	  samen	  voor	  deze	  mensen	  gebeden	  en	  voor	  de	  
gemeente	  als	  geheel.	  Het	  pastorale	  team	  heeft	  de	  afspraak,	  dat	  alles	  wat	  
vertrouwelijk	  (privé)	  is,	  niet	  aan	  elkaar	  of	  aan	  anderen	  buiten	  het	  team	  wordt	  
doorverteld.	  	  
	  
Wanneer	  een	  hulpvraag	  boven	  het	  vermogen	  van	  het	  pastorale	  team	  gaat,	  dan	  wordt	  
in	  overleg	  met	  de	  betrokkene,	  verwezen	  naar	  hulpverleners	  buiten	  de	  gemeente.	  Bij	  
opname	  in	  een	  ziekenhuis,	  het	  onverwachts	  overlijden	  van	  een	  gemeentelid	  of	  een	  
andere	  crisissituatie	  kan	  men	  altijd	  contact	  opnemen	  met	  een	  van	  de	  oudsten.	  	  
	  
Als	  er	  een	  acute	  dringende	  gebedsnood	  is,	  kan	  deze	  worden	  gedeeld	  in	  de	  gemeente	  
via	  een	  Gebedsbrief	  met	  informatie	  en	  gebedspunten.	  Dit	  kan	  gevraagd	  worden	  via	  
het	  secretariaat	  of	  een	  van	  de	  oudsten.	  	  
	  



-‐ Diaconale	  hulpverlening:	  	  
Praktische	  hulpverlening	  aan	  hulpbehoevenden,	  zieken	  of	  ouderen	  loopt	  via	  de	  diaconie,	  
in	  overleg	  met	  de	  daarvoor	  verantwoordelijke	  oudste.	  Deze	  praktische	  hulpverlening	  kan	  
bestaan	  uit	  onderlinge	  hulp	  bij	  ziekte,	  hulp	  bij	  verhuizingen,	  vervoer	  van	  en	  naar	  de	  
zondagse	  samenkomsten,	  begeleiding	  bij	  financiële	  problemen,	  begeleiden	  van	  mensen	  
die	  in	  Nederland	  asiel	  hebben	  aangevraagd	  of	  gekregen,	  uitdelen	  van	  kerstpakketten	  etc.	  
Deze	  hulpverlening	  is	  niet	  beperkt	  tot	  mensen	  die	  zijn	  aangesloten	  bij	  
Evangeliegemeente	  Agapè.	  Zo	  wordt	  bijvoorbeeld	  regelmatig	  hulp	  verleend	  aan	  de	  
plaatselijke	  voedselbank.	  	  
	  
Naast	  praktische	  hulpverlening	  in	  Hellevoetsluis	  en	  omstreken,	  streven	  we	  ook	  naar	  
ondersteuning	  van	  hulpverleningsinitiatieven	  verder	  van	  huis.	  
	  

-‐ De	  Tweede	  Kans:	  	  
Vanuit	  de	  wens	  om	  dienstbaar	  te	  zijn	  in	  Hellevoetsluis	  en	  omstreken	  is	  er	  in	  1999	  het	  
initiatief	  genomen	  om	  “De	  Tweede	  Kans”	  op	  te	  richten.	  De	  Tweede	  Kans	  is	  een	  
tweedehands	  kledingwinkel	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè,	  die	  gerund	  wordt	  door	  
vrijwilligers.	  Het	  doel	  van	  deze	  winkel	  is	  om	  goedkope	  gedragen	  kleding	  beschikbaar	  te	  
maken	  voor	  mensen	  in	  Hellevoetsluis.	  Daarnaast	  wil	  De	  Tweede	  Kans	  een	  
ontmoetingsplaats	  zijn,	  waar	  mensen	  zich	  welkom	  weten	  voor	  een	  kopje	  koffie	  of	  thee	  en	  
voor	  een	  goed	  gesprek.	  	  
	  
Mensen	  kunnen	  hun	  nog	  goede	  gedragen	  kleding	  inleveren	  bij	  De	  Tweede	  Kans.	  De	  
kleding	  wordt	  ingezameld	  en	  voor	  verkoop	  in	  orde	  gemaakt.	  Niet	  meer	  te	  gebruiken	  
kleding	  gaan	  naar	  een	  opkoper.	  De	  bruikbare	  kleding	  wordt	  dan	  voor	  kleine	  prijzen	  
verkocht.	  	  
	  
De	  Tweede	  Kans	  heeft	  geen	  winstoogmerk.	  De	  gehele	  opbrengst,	  na	  aftrek	  van	  kosten	  
voor	  bijvoorbeeld	  huur	  van	  het	  pand,	  wordt	  weggegeven	  aan	  goede	  doelen.	  De	  
vrijwilligers	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  De	  Tweede	  Kans	  bepalen	  aan	  welke	  goede	  doelen	  de	  
opbrengsten	  worden	  geschonken.	  Hierbij	  worden	  geregeld	  ook	  plaatselijke	  initiatieven	  
ondersteund.	  Naast	  geldelijke	  ondersteuning	  door	  de	  Tweede	  Kans	  worden	  via	  de	  
voedselbank	  Hellevoetsluis	  ook	  tegoedbonnen	  verspreid	  waarmee	  mensen	  voor	  een	  
bepaald	  bedrag	  kleding	  uit	  mogen	  zoeken.	  De	  financiën	  van	  De	  Tweede	  Kans	  worden	  
binnen	  stichting	  Agapè	  duidelijk	  herkenbaar	  gerapporteerd.	  

	  

	  Financiën:	  
-‐ Inkomsten:	  De	  inkomsten	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè	  bestaan	  uit	  collecten	  tijdens	  de	  

zondagse	  samenkomsten	  en	  uit	  giften,	  voornamelijk	  van	  aangeslotenen.	  Sommige	  giften	  
worden	  gegeven	  voor	  een	  specifiek	  doel,	  en	  deze	  worden	  daar	  dan	  ook	  voor	  aangewend.	  
Giften	  zonder	  omschrijving	  worden	  gebruikt	  voor	  de	  algemene	  kosten	  van	  de	  gemeente.	  
Kosten	  voor	  specifieke	  activiteiten	  (zoals	  deelname	  aan	  een	  mannenweekend	  etc.)	  
worden	  niet	  aangemerkt	  als	  giften	  en	  het	  is	  dus	  belangrijk	  om	  de	  reden	  van	  betaling	  in	  de	  
omschrijving	  van	  de	  overboeking	  te	  vermelden.	  Inkomsten	  uit	  De	  Tweede	  Kans	  worden	  
na	  aftrek	  van	  de	  kosten	  van	  de	  Tweede	  Kans	  volledig	  geschonken	  aan	  goede	  doelen	  	  
	  

-‐ Collecten:	  Opbrengst	  van	  de	  collecten	  tijdens	  de	  zondagse	  samenkomsten	  worden	  direct	  
na	  de	  dienst	  door	  2	  aangesloten	  leden	  geteld	  en	  ingevuld	  op	  een	  telbriefje.	  De	  opbrengst	  
wordt	  dan	  overhandigd	  aan	  de	  penningmeester	  of	  bij	  diens	  afwezigheid	  aan	  een	  van	  de	  
oudsten	  die	  medeverantwoordelijk	  is	  voor	  de	  financiën.	  De	  penningmeester	  stort	  het	  
geld	  zo	  snel	  mogelijk	  bij	  de	  bank.	  Bij	  langere	  afwezigheid	  van	  de	  penningmeester	  



(vakantie)	  wordt	  het	  geld	  door	  de	  financieel	  verantwoordelijke	  oudste	  gestort.	  
	  

-‐ Boekhouding:	  Er	  wordt	  buiten	  de	  Tweede	  Kans	  geen	  kas	  aangehouden.	  Alle	  betalingen	  
worden	  per	  bank	  verricht.	  De	  penningmeester	  van	  de	  stichting	  verzorgt	  de	  boekhouding.	  
De	  boekhouding	  wordt	  jaarlijks	  gecontroleerd	  door	  een	  kascontrolecommissie	  die	  
bestaat	  uit	  een	  tweetal	  aangeslotenen.	  De	  samenstelling	  van	  deze	  kascontrolecommissie	  
wordt	  ieder	  jaar	  veranderd.	  	  
	  

-‐ Beheer	  van	  financiën:	  De	  penningmeester	  is	  gerechtigd	  om	  lopende	  zaken,	  zoals	  
bijvoorbeeld	  inkopen	  voor	  de	  keuken	  en	  kantoorartikelen,	  te	  betalen.	  Niet	  reguliere	  
uitgaven	  boven	  de	  honderd	  euro	  dienen	  goedgekeurd	  te	  zijn	  door	  een	  oudste,	  de	  factuur	  
dient	  dan	  voorzien	  te	  zijn	  van	  een	  handtekening	  van	  de	  oudste.	  Bij	  uitgaven	  boven	  de	  300	  
euro	  dienen	  er	  twee	  oudsten	  hun	  goedkeuring	  te	  geven,	  de	  factuur	  dient	  dan	  door	  twee	  
oudsten	  ondertekend	  te	  zijn.	  Onkostenvergoedingen	  aan	  bestuursleden	  worden	  expliciet	  
in	  het	  jaarverslag	  vermeld.	  Deze	  kosten	  worden	  in	  de	  boekhouding	  geadministreerd	  op	  
de	  kostensoort	  rekening:	  Onkostenvergoedingen	  bestuursleden.	  Jaarlijks	  wordt	  een	  
financieel	  verslag	  gemaakt	  waarin	  inkomsten	  en	  uitgaven	  worden	  verantwoord.	  	  

	  
Bestuurlijke	  organisatie	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè:	  	  
	  

-‐ Uitgangspunt:	  
Het	  bestuur	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè	  wordt	  gevormd	  door	  het	  stichtingsbestuur	  
en	  door	  een	  groep	  oudsten.	  De	  oudsten	  geven	  leiding	  aan	  Evangeliegemeente	  Agapè	  
en	  dragen	  verantwoording	  voor	  het	  geestelijk	  welzijn	  van	  alle	  aangesloten	  mensen	  
van	  Evangeliegemeente	  Agapè.	  Het	  stichtingsbestuur	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  oudsten,	  
aangevuld	  met	  andere	  bestuursleden.	  Het	  stichtingsbestuur	  is	  verantwoordelijk	  voor	  
de	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  waaronder	  Evangeliegemeente	  Agapè	  valt.	  	  
	  

-‐ Bestuurlijke	  organisatie:	  
De	  oudsten	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè	  komen	  over	  het	  algemeen	  twee	  keer	  per	  
maand	  bij	  elkaar	  om	  leiding	  te	  geven	  aan	  Evangeliegemeente	  Agapè.	  Hierbij	  is	  de	  
secretaris	  van	  de	  stichting	  over	  het	  algemeen	  altijd	  aanwezig,	  en	  is	  de	  
penningmeester	  van	  de	  stichting	  alleen	  aanwezig	  wanneer	  de	  agenda	  dit	  vereist.	  	  
De	  organisatie	  van	  Evangeliegemeente	  Agapè	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  afdelingen:	  

o Praktische	  zaken	  rond	  de	  zondagse	  samenkomst	  
o Muziek	  en	  zang	  
o Gebed	  
o Herderlijke	  zorg	  	  
o Pastorale	  hulpverlening	  
o Crèche,	  kinder-‐,	  tiener-‐	  en	  jeugdwerk	  
o Onderwijs	  en	  toerusting	  
o Communicatie	  en	  organisatie	  (secretariaat)	  
o Zending	  en	  evangelisatie	  
o Praktische	  zorg	  en	  diaconie	  
o De	  Tweede	  Kans	  
o Financiën	  

Voor	  ieder	  van	  deze	  afdelingen	  zijn	  leiders	  aangesteld	  en	  is	  een	  van	  de	  oudsten	  
aanspreekpunt.	  

	  


