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Doelstelling Hanzekerk (volgens statuten artikel 3)
De gemeente heeft ten doel:
- het verkondigen van het Goede Nieuws van Jezus Christus;
- het inspireren van gelovigen tot navolging van Jezus Christus;
- het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus;
- het ondersteunen en toerusten van christenen met de Bijbel als leidraad;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De gemeente tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het houden van samenkomsten;
- Het houden van kleine groepen;
- Het bedrijven van zending;
- Het geven van Bijbelonderricht;
- Het stichten van gemeenten;
- Het houden van activiteiten die de kerkelijke gemeenschap bevorderen;
- Het houden van activiteiten die de maatschappelijke gemeenschap bevorderen;
- Het verrichten van andere activiteiten ter realisering van het doel van de gemeente.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan
De visie van Hanzekerk Nijmegen is dat we leven voor de stad en daarmee de stad
beïnvloeden. Zoals de samenwerking tussen de Hanzesteden in Nederland er voor zorgde
dat deze steden bevoorraad werden en het goed ging met de stad, geloven wij dat God
nieuw leven wil geven en Nijmegen wil laten bloeien door de lokale kerk heen.
Hanzekerk Nijmegen wil een kerk zijn die mensen tot Jezus leidt, waar mensen toerust
worden om een discipel van Jezus te zijn en waar men aanmoedigt wordt hem uit te
dragen in zijn/haar omgeving. Een volledige uitwerking van hier kan gevonden worden in
het strategisch plan welke gemaakt is ter oprichting van Hanzekerk Nijmegen.

Bestuur & beloningsbeleid
Het bestuur bestaat tenminste uit drie natuurlijke personen; voorzitter, penningmeester en
secretaris. Het voorgangersechtpaar maakt deel uit van het bestuur. De bestuurders
ontvangen geen bezoldiging voor het uitoefenen van de bestuursfunctie; wel heeft een
bestuurder recht op een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten in verband met het
uitoefenen van diens functie. De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van
een pseudo-ondernemercontract.
Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

Actueel verslag van activiteiten
Hanzekerk Nijmegen is in februari 2018 bij de notaris officieel opgericht. Ter voorbereiding
op de start van de kerkelijke gemeente zijn er een aantal voorbereidende activiteiten
georganiseerd. Vanaf september is het voorbereidend team (launchteam) op wekelijkse
basis bij elkaar geweest. Op 3 december zijn de deuren open gegaan voor
belangstellenden.
Een greep uit de activiteiten die in het jaar 2018 zijn georganiseerd.
- Trainingsweekend in Birmingham (UK);
- Doopdienst in de Waal;
- Samenkomsten in de Broederij;
- Oliebollenfeest;
- Alphacursus;
- Kingdom Come;
- Kerstwandeling;
- Kerstdienst in het Kolpinghuis;
Alle activiteiten en samenkomsten die zijn georganiseerd zijn ter ondersteuning van onze
doelstelling, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente.

Financiële verantwoording
Elk jaar wordt er een begroting en er een jaarafrekening door de penningmeester
gemaakt die door het bestuur wordt goedgekeurd.

Financieel verslag

Omschrijving
Inkomsten gemeente
Overige baten

Omschrijving
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Promotiekosten
Kosten gemeente activiteiten
Algemene / overige kosten

Resultaat

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Inkomsten
19.747
16.628
36.375

59.600
0
59.600

Uitgaven
13.762
1.392
3.398
5.180
953
24.685

44.350
13.185
500
19.590
2.950
80.575

11.690

-20.975

