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Beleidsplan en verantwoordingsverslag 2021 
 

Kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk 
 
Onderstaand verslag is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en omvat een overzicht van de 

doelstellingen, activiteiten, inkomsten /uitgaven van het bovengenoemde kerkgenootschap (notarieel vastgelegd)  

Dit plan zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

 

Het bestuur van het kerkgenootschap “Evangeliegemeente Oase” 

Ds. Jan den Admirant. (voorzitter.) 

7 maart 2021.. 

 

Onze visie. 
De wereldwijde gemeente wordt gevormd door de gelovigen in de Enige God en zijn Zoon Jezus Christus en is de 

bruid van de gemeente wereldwijd en plaatselijk functioneert als lichaam, met Christus als hoofd, de Heilige Geest 

als inspirator en het woord van God als richtsnoer.  

 

1. Binnen het lichaam worden de gemeenteleden toegerust tot onderling dienstbetoon aan elkaar en tot 

opbouw van het lichaam van Christus als geheel. 

2. De gemeente zet zich als onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus in voor de verkondiging van 

het Evangelie van Jezus Christus aan de gehele mensheid door middel van Woord en daad. 

 

 

Bestuurssamenstelling: 
Verantwoordelijk bestuur kerkgenootschap “Evangeliegemeente Oase” (zie statuten) 

 

G. K. Verbaan      .   (voorganger..) 

Ds. J. den Admirant (voorzitter.) 

A. Land.                    (secretaris) 

C. Buitenhuis            (penningmeester) 

H. van Zeeburg        (jeugd-oudste ) 

 

Beleids- en aandachtspunten  

 

 

Activiteiten 
 

De toerusting van gemeenteleden en het uitdragen van het Evangelie vindt voor een belangrijk gedeelte plaats via de 

wekelijkse eredienst. Het streven is deze wekelijkse eredienst te continueren en af te stemmen op “vragen” die er 

liggen bij de gemeenteleden betrekking hebbend op het leven.  

 

Een punt van aandacht is de inbedding van de gemeente in de wereldwijde gemeente van Christus. Hierbij wordt 

gedacht aan het delen van kennis en ervaring, maar ook aan de continuïteit en het afleggen van rekenschap en het 

corrigeerbaar zijn, ook voor de oudsten.  

Elk jaar zal dit onderwerp besproken worden binnen het oudsten team. 

 

Evangelisatie wordt vormgegeven door het uitnodigen van mensen bij de zondagse samenkomsten, de kringen en 

overige studies Daarnaast zal in de loop van 2021 worden bekeken hoe de gemeente verder naar buiten kan  treden 
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in “daden en woorden”. Jeugdwerk in de vorm van iedere 14 dagen een bijeenkomst voor vorming en onderwijs van 

12 tot 22 jarigen (in div. leeftijdscategorieën).  

Eventueel indien mogelijk, het jaarlijks terugkerend kinderwerk hetgeen verzorgd wordt in de laatste week van de 

zomervakantie of herfstvakantie. .Deze jeugdactiviteit: “ Vakantie-Bijbel-Week” (landelijk karakter) wordt 

gehouden in het gebouw van de kerkgenootschap “Evangeliegemeente Oase” in samenwerking met diverse 

kerkelijke denominaties uit de gemeente Elburg. 

 

 , 

 

Organisatorisch/functionarissen/contactgegevens 

 
De verantwoordelijke oudsten kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk 

 

G. K. Verbaan.          Voorganger. 

Veenweg 73   

8096 PM Oldebroek 

g.k.verbaan@freeler.nl 

A. Land                    Oudste -  bestuur 

ds  J. den Admirant  Bestuursvoorzitter     

C. Buitenhuis.         Oudste – bestuur 

H. van Zeeburg.     Oudste – (jeugd) 

 

 

kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk Kamer van Koophandel nr.54216419 

kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk belasting nr., RSIN: 8039 87 067 

kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk  Bankrek. nr: NL04 INGB 0005 709 386 

                                                                                                       t.n.v. Evangeliegemeente Oase, Doornspijk. 

kerkgenootschap  “Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk,     BIC-Code bank-  INGBNL2A 

 

 

Penn. ./Adm.: Dhr. C. Buitenhuis  Bijenkamp 19, 8085 PM Doornspijk,  c.buitenhuis@hetnet.nl 

Locatie kerkgebouw: Oude Kerkweg 88, 8085 AP Doornspijk. 

 

Financiën 
Gestreefd wordt de jaarlijkse inkomsten te laten overeenstemmen met de jaarlijkse uitgaven.  

 

Inkomsten 

Inkomsten worden met name verkregen via giften. Naar verwachten zal dit circa € 12000,— per jaar bedragen. 

  

Uitgaven 

Uitgaven worden besteed aan de wekelijkse eredienst, evangelisatie en zending. 

In verband met het in bezit hebben van een eigen kerkgebouw, bestaan de uitgaven voor circa 30% uit beheerkosten 

van het gebouw (energie, onderhoud, schoonmaak etc.).  

 

 

Beloningsbeleid 

Geen der oudsten, noch enig ander lid van de gemeente ontvangt een salaris of vergoeding vanwege verleende 

diensten of anderzijds.  

 

mailto:g.k.verbaan@freeler.nl
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De zogenoemde “out of pocket” kosten van leden van de gemeente verschuldigd aan derden en ten behoeve van de 

gemeente,  worden vergoed, mits deze worden aangetoond door middel van schriftelijke stukken. Naar verwachting 

zal hiermee € 500 per jaar zijn gemoeid (inclusief kosten jeugd-/kinderwerk; bloemen; kopie- en portokosten) 

 

Gezien het bezit van een eigen kerkgebouw is ons streven een redelijk fonds voor (groot)onderhoud beschikbaar te 

hebben. Een minimale omvang van € 10.000 wordt door ons redelijk en noodzakelijk geacht. Besloten is dat deze 

fondsen in ieder geval de € 20.000 niet zullen overstijgen (circa 10% van de waarde van het kerkgebouw). Gezien 

het voorgenomen grootonderhoud zal naar verwachting in 2021 de gewenste minimum omvang niet worden 

gehaald. 

Een (onverwacht) positief saldo op de jaarlijkse uitgaven/inkomsten zal evenals voorgaande jaren,  jaarlijks worden 

uitgekeerd aan zendingsorganisaties. 

 

Begroting 2021 

In overleg heeft het bestuur en oudsten-team  de inschatting van de financiën (begroting)voor 2021 gemaakt  welke 

beschikbaar ligt voor de dienst der Belastingen. 

  

 

Doornspijk, maart 2021 

 

 

 


