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Naam
Onze gemeente heet Christengemeente Het Kruispunt Gorinchem, ook wel Het kruispunt Gorinchem
genaamd.
RSIN / ANBI nummer 821527915 / Kvk 30274278
Contact gegevens
U kunt contact opnemen via de website onder het kopje contact met een van de oudsten. Ook het
adres van de samenkomsten kunt u vinden op de website.
Beleidsplan
De afgelopen jaren werd het beleid gevormd door het onderstaande.

Het kruispunt Gorinchem stimuleert en ondersteunt haar leden om te groeien tot volwassen,
stabiele christenen die vanuit hun relatie met God dienstbaar zijn in Zijn koninkrijk.
Het is ons verlangen dat Het kruispunt Gorinchem een levende gemeenschap is waar
ieder zijn/haar persoonlijke relatie met God onderhoudt zich dagelijks laat vullen
met de Heilige Geest; zijn/haar leven vorm geeft vanuit discipelschap van Jezus;
zijn/haar gaven inzet als medearbeider op eigen niveau en wijze, en in een
dienende houding.
Deze visie leidt ertoe dat de keuze, inhoud en vormgeving van de activiteiten van EGM Delft bovenal
gericht zijn op de individuele groei in geloof en discipelschap van haar leden en hun inzet in gemeente
en wereld. Elkaar persoonlijk scherpen, bemoedigen en coachen is daarbij onmisbaar.

Beloningsbeleid
De gemeente heeft geen betaalde bestuurders.

Doelstelling
Doel van de gemeente
Het doel van de Gemeente is om Gods liefde aan iedereen om ons heen te laten blijken, en een veilige
plaats voor mensen te zijn. We willen daarbij Gods plan volgen wat Hij heeft vastgesteld in Jezus
Christus. En in de Bijbel heeft laten optekenen. In de praktijk betekent dit, dat we:
a.
in samenkomsten God danken en loven, Zijn Woord met elkaar bestuderen, en met elkaar het
Avondmaal te vieren;
b.
overal het evangelie (Letterlijk: Goed Nieuws) vertellen en mensen ondersteunen die dat Goede
Nieuws uitdragen naar anderen. Wij willen daarmee bereiken dat mensen zich bekeren en het Eeuwige
Leven van God krijgen;
c.
mensen die Jezus Christus als Verlosser, Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
d.
iedereen die zich aansluit bij de gemeente te leren om te gaan leven naar de Woorden die Jezus
zelf heeft gesproken (Mattheus 29: 19-20);
e.
het geloof van haar leden en anderen op te bouwen, hen op te beuren en zo nodig terecht te
wijzen, zodat het Koningschap en de regering van God in de gemeente vorm krijgt. Hierdoor wordt
zowel in het persoonlijk als in het gemeentelijk leven het herstellende werk van God beleefd;
f.
de heiligen (zo worden de kinderen van God genoemd!) toe te rusten om het werk in dienst van
God te doen. Zo wordt het van het Lichaam van Christus opgebouwd en de onderlinge eenheid
bevorderd. Dit gebeurt door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en vormen van Bijbels
onderwijs in groter en/of kleiner verband;
g.
Voor de bovengenoemde opbouw en toerusting is het onmisbaar dat er vanuit de Bijbel - het
door God geopenbaarde woord – onmisbaar;
h.
het geven van aandacht aan de materiële zorgen van de leden, mede gelovigen en de wereld
om haar heen en daarin ook verantwoording te dragen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2017:
Onze gemeente kenmerkt zich vooral door de zondagse dienst die elke week gevierd wordt in onze
gemeente te Gorinchem.
Hiervoor zetten vele gemeenteleden zich in op het gebied van zondagsscholen, jeugd en tienerleiding,
muziekteams, dienende taken als kosters en koffieteams, etc.
Daarnaast kenmerkt het gemeenteleven zich door vele doordeweekse activiteiten zoals:
Bijbelstudiekringen (huiskringen). Deze komen tweewekelijks bijeen bij een van de kringleden thuis.
Gebedsavonden voor de activiteiten en leden van de gemeente. Eenmaal per maand.
Diverse onderwijsavonden en dagen verzorgd door het onderwijsteam, vanuit de eigen gemeente of
sprekers van andere gemeente en diverse verschillende evangelisten en oudsten en kernleden.
Pastorale zorg voor gemeenteleden en gasten.
Evangelisatie.
De gemeente steunt actief, financieel en door gebed diverse zendingsprojecten en diaconale
werkers/sprekers/leden in Nederland en het buitenland teneinde het evangelie van de Here Jezus
handen en voeten te geven. Dit uit zich niet alleen in de woordverkondiging, maar juist ook door
mensen te helpen op allerlei praktische manieren. Tevens steunen we in nog diverse andere
zendingsprojecten en diaconale werkers, met gebed en d.m.v. het geven van giften ter ondersteuning.

Financiële verantwoording over 2017.

Financieel verantwoording aan de gemeente Inkomsten van de gemeente over 2017 en begroting
over 2018. Wij krijgen geen subsidie.
Onze voornaamste inkomsten bestaan uit de vrijwillige giften/collectes (bijdragen) van onze
gemeenteleden en bezoekers van de samenkomsten

Inkomsten van de gemeente over 2017 en begroting over 2018.
We krijgen geen subsidie. Onze voornaamste inkomsten bestaan uit de vrijwillige
Giften/collectes(bijdragen) van onze gemeenteleden en bezoekers
van de samenkomsten

INKOMSTEN

Resultaat 2017

Algemene giften
Collecten
Collecten Kindergroepen
Ontvangen huur
Inkomsten diverse
Totaal:

Begroting 2018
18.901
4.634
573
0
0
24.107

20.000
5.000
600

25.600

Uitgaven van de gemeente over 2017 en begroting 2018 en resultaat

UITGAVEN

Resultaat 2017

Begroting 2018

Huisvesting/onderhoud inventaris
Zending, projecten, evangelisatie
Sprekersvergoeding
Jeugdwerk/opwekking
Diensten/kringen/cursus
Overige kosten

10.327
7.218
2.816
1.658
1.030
1.598

10.000
8.000
3.000
1.750
1.000
1.250

Totaal:

24.647

25.000

-540

600
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