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Voorzitter:

M.J.L van Bijsterveld

Penningmeester:

G.W. Rutgers

Directeur:
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BELONINGSBELEID
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is
vanaf 1 mei 2021 één fulltime werknemer.
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DOELSTELLING STICHTING “KERYGMA-NEDERLAND”
De groei van het christelijk geloof door:
•
•
•
•

het toerusten van de gemeente van Christus in de principes van het christelijk geloof;
het stimuleren van vernieuwd geestelijk leven door de kracht van de Heilige Geest;
de uitbreiding van het Koninkrijk van God door middel van evangelisatie;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

DE HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEIDSPLAN
We proberen ons doel te bereiken door:
•
•
•
•
•

Het begeleiden van leiders in gemeenten en hen adviseren.
Het geven van onderwijs in gemeenten en op interkerkelijke gelegenheden.
Het samenstellen van studiemateriaal ten dienste van de toerusting van gelovigen.
Het toerusten van gemeenten in hun dienende taak en verantwoordelijkheid in de
maatschappij.
Het toerusten van gemeenten in evangelisatie en het in samenwerking met gemeenten &
kerken evangeliseren.

DE WIJZE VAN VERWERVING VAN INKOMSTEN
Het werk van Kerygma wordt vooral mogelijk gemaakt door giften. Kerken waarmee we
evangeliseren geven vaak een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van
evangelisatie acties. Wij krijgen ook specifieke giften voor de evangelisatie bediening en
daarnaast algemene giften van individuele christenen en kerken. Tenslotte verwerven wij
inkomsten uit de verkoop van materialen, al proberen we de kosten van de materialen zo
laag mogelijk te houden.

HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING
Het bestuur van de stichting beheert het vermogen. Er wordt geen geld gereserveerd voor
besteding in toekomstige jaren. De besteding ligt in het ondersteunen en dienen van
individuen en kerken.
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