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Ons motto

Internationale gemeente – een gemeente voor iedereen!

´Eén Heer, één geloof, één doop; 

één God en Vader van allen,

Die daar is boven allen 

en door allen en in u allen.´

(Efeze 4:5-6)



Ons doel

Door een gemeente voor iedereen te zijn willen we 

iedereen die dat wil een thuishaven geven in Gods gezin 

en hen op de eerste plaats naar Jezus leiden; in 

dienstbaarheid naar God en elkaar samen groeien in het 

geloof om meer en meer op Christus te gaan lijken in 

gedrag en daden en elkaar toerusten voor de dienst en 

levensmissie in de gemeente en in het universele 

koninkrijk van God, opdat Gods heerlijkheid in de 

gemeente en haar omgeving gezien en geprezen zal 

worden.



• Met betrekking tot evangelisatie inspirerende samenkomsten 
organiseren die zijn afgestemd op de behoeften van jong en oud 

• Gebedsleven versterken door te groeien naar God en elkaar

• Nieuwe gaven en talenten ontdekken en inzetten door taken in de 
gemeente functioneel te verdelen en werken aan de structuren en 
onze leiders toerusten

• Het gebedsleven versterken door toerusting en praktijk in 
huiskringen 

• Een thuis zijn voor en hulp bieden aan vluchtelingen en 
asielzoekers

• In koffiemiddagen meer aandacht geven aan diaconie

• Groeien naar een gemeente waar elke leeftijdsgroep zich 
thuisvoelt

• Ons kerkgebouw vernieuwen – moderniseren - verduurzamen

Om dit doel te bereiken willen we in de komende jaren:



• Het hartstochtelijk geloofsleven versterken door ‘te wortelen in 
het geloof’ door gerichte bijbelstudie en in prekenseries 
handreikingen geven voor het leven van alle dag in de 
wetenschap dat God iedereen een hoopvolle toekomst wil geven 
(zie: Jeremia 29:11)

• Communicatie verbeteren door liefdevolle relaties na te streven 

• Aandacht voor elkaar versterken door verbetering van pastoraat 
en dienstbetoon en training hoe in deze situaties te handelen

• Activiteiten ontwikkelen om mensen in onze omgeving – jong en 
oud - met de blijde boodschap van Gods liefde voor de mensheid 
bekend te maken

• Inkomstenverhogende acties ontwikkelen om de verduurzaming 
en modernisering van ons kerkgebouw te kunnen financieren

• Verjonging en uitbtreiding van het bestuur realiseren

• Blijvend aandacht geven aan ondersteuning van diverse projecten 
met zendingswerk in derde wereldlanden

Om dit doel te bereiken willen we in de komende jaren:



• De statuten zijn uitgangspunt voor het besturen van de gemeente. 
Het bestuur vergadert regelmatig, gezamenlijk met de 
verantwoordelijke medewerkers.

• Alle sprekers en oudsten (tevens bestuursleden) en medewerkers 
zijn trouwe samenkomstbezoekers en doen al hun diensten op 
vrijwillige basis, zonder bezoldiging. 

• Medewerkers worden voor hun taken gevraagd door het bestuur en 
bevestigd en geïnstalleerd in een openbare samenkomst.

• Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen na vooraf door de 
leiding van de gemeente gegeven toestemming worden vergoed.

• Externe sprekers kunnen eventueel een vergoeding voor hun
spreekbeurt declareren.

• Zodra de financiële toestand van de kerkgemeenschap het toelaat,
kan een freelancere als pastor worden ingezet. Deze zal dan geen 
bestuurslid zijn, maar kan wel de bestuursvergaderingen als 
adviserend lid bijwonen.

Randvoorwaarden voor der realisatie van de doelstellingen:



Evangelische Gemeente Gods is een informeel kerkgenootschap en 
zit zich als een onderdeel van de wereldwijde universele kerk 
(gemeente) van God. Omdat alleen God kan bepalen of iemand 
werkelijk christen is houden wij geen ledenregister bij. 

In verband daarmee is het besturen van de plaatstelijke gemeente 
opgedragen aan Stichting Gemeente Gods te Brunssum. De 
bestuurders worden gekozen uit de oudsten en trouwe medewerkers 
in de gemeente (diakenen). De bestuurders zijn onbezoldigd en van 
onbesproken gedrag.

Het actuele bestuur bestaat uit:

Adriaan Bais, Brunssum – oudste, gepensioneerd pastor, voorzitter

Roelof Braad, Heerlen – oudste, secretaris-penningmeester

Robert Severin, Brunssum – oudste, bestuurslid

De bestuursleden zijn aangemeld in het UBO-register.

Kerkgenootschap versus Stichting Gemeente Gods te Brunssum:


