ANBI-status
De belastingdienst heeft Christengemeente Tholen aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de
giften aan Christengemeente Tholen aftrekbaar van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Volgens de statuten van de gemeente is onze officiële naam
'kerkgenootschap Christengemeente Tholen '.
We gebruiken sinds 1988 de naam ' Christengemeente Tholen '.
Doelstelling
Uit de statuten artikel 3
De gemeente stelt zich ten doel:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus
Christus;
ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond
van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te
nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon,
en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
in diaconale en pastorale nood te voorzien;
in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door
middel van activiteiten, aan de doelstellingen bevorderlijk, zoals:
Uit de statuten artikel 4
4.1
de prediking van het Woord van God;
4.2
het houden van samenkomsten;
4.3
Bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4
kinder- en jeugdwerk;
4.5
evangelisatie en zendingswerk;
4.6
pastoraal werk;
4.7
het bijeenbrengen van de benodigde gelden.
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige
beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.
RSIN van Kerkgenootschap Christengemeente Tholen
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
is 851877400
Adres - en correspondentie gegevens
Christengemeente Tholen
De Oesterschelp
Simon Lindhoutstraat 1a
4691 GA Tholen

Christengemeente Tholen
Secretariaat
Wolfersblok 6
4651 HG Steenbergen

Samenstelling bestuur Christengemeente Tholen
Uit de statuten artikel 6
6.1
6.2

De gemeente wordt bestuurd door een oudstenraad.
De oudstenraad is verantwoordelijk voor de zaken van de gemeente en
behartigt deze, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beheert
de goederen en financiële middelen van de gemeente.

Beloningsbeleid
In 2017 waren er twee personen in loondienst.
Alle bestuursfuncties worden zonder beloning uitgevoerd.
Financieel overzicht 2016/2017 en begroting 2017/2018
Inkomsten:

Financiën
De inkomsten bestaan uit wekelijkse collecten en per bank overgemaakte giften.
De uitgaven bestaan voor een groot deel uit salarissen, daarnaast aan activiteiten
voor gemeenteleden en het onderhoud van het kerkgebouw.

Omschrijving
Salarissen
Kosten Oesterschelp
Administratie-Audio-ICT
Gemeenschaps activiteiten-Onderwijs-Bedieningen

Begroting
2016-2017
€ 48.000,00
€ 14.200,00
€ 11.400,00
€ 7.900,00

Kosten
2016-2017

€ 10.572,00
€ 9.521,00

Begroting
2017-2018
€ 47.000,00
€ 12.000,00
€ 8.000,00
€ 10.500,00

€ 81.500,00

€ 80.888,00

€ 77.500,00

€ 46.376,00
€ 14.419,00

Visie en beleid:

Visie en beleid
2017/2018
Waar gaat het samen gemeente zijn uiteindelijk om?
We geloven dat het samen gemeente zijn uiteindelijk gaat om het vanuit de van God
ontvangen genade en liefde, Hem lief te hebben, elkaar lief te hebben en onze naaste lief
te hebben vanuit Zijn bewogenheid.
De input voor onze visie en beleidsplannen zijn onder andere afkomstig uit de oudstenraad
vergaderingen. Tijdens deze oudstenraad vergaderingen spreken we met elkaar over de
invulling van belangrijke aandachtsgebieden binnen de gemeente. We zijn uitgegaan van ons
beleidsplan dat is gebaseerd op de volgende punten: aanbidding, gemeenschap,
discipelschap, bediening en evangelisatie.
Voor alles geldt: wij kunnen veel ‘willen’ maar we beseffen dat we dit niet kunnen doen
zonder de inzet van de gehele gemeente en al helemaal niet zonder de hulp van hét Hoofd
van onze gemeente Jezus Christus en de inwoning van de heilige Geest in ons.
In het volgende overzicht hebben we onze beleidspunten uitgewerkt als zijnde visie en
beleid.
Het oudstenteam

Visie en beleid
Ons doel:

van Christengemeente Tholen

“Ik leef om
•
•
•
•

God te verheerlijken met mijn leven,
mijn naaste te dienen met volle inzet,
de Bijbel onder de mensen te brengen:
zodat zij een discipel van de Here Jezus worden”

Hiertoe leven wij:
AANBIDDING

1.

Om God te verheerlijken.
God heeft ons geschapen tot zijn vreugde
Romeinen 11:36

2.

Om Gods gezin te vormen.
GEMEENSCHAP
God heeft ons geroepen om deel uit te maken van zijn gezin
Colossenzen 3:15

3.

Om Christus te volgen.
God heeft ons bestemd om op Christus te lijken
Romeinen 8:29

DISCIPELSCHAP

4.

Om Christus te dienen.
God heeft ons gemaakt om God en elkaar te dienen
1 Korintiërs 12:7

BEDIENING

5.

Om van Christus te getuigen.
God heeft ons een opdracht gegeven in de wereld
Mattheüs 28:19

EVANGELISATIE

“maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen
voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is,
in Christus Jezus ” Filippenzen 3:14
“De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel” Spreuken 16:4a
De roeping voor ieder gemeentelid:
•
•
•
•

Ieder gemeentelid is een dienaar van het Woord
Persoonlijk Bijbelgebruik door alle volwassenen en kinderen
Toegewijde mensen, niet meer heen en weer geslingerd
Lichten van deze wereld zijn

De roeping voor de gemeente:
•

•
•
•
•
•
•
•

Heiligen toerusten tot dienstbetoon
Handvaten aan ouders aanreiken hoe je kinderen de Bijbel bij brengt
Kinderen en jeugd Jezus laten zien d.m.v. schitterende kind en jeugd diensten
Functioneren als groot blij gezin
Voorzien in een multifunctioneel gebouw waar altijd mensen zijn
Voorzien in de pastorale nood van de mensen
Mensen uitzenden in de wereld
Plaats waar verloren zondaren Jezus vinden

