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Inleiding
De Koningkerk (voorheen Zuiderkapel-Koningkerk) is een evangelische
gemeente gevestigd in het kerkgebouw “de Koningkerk” in de Patrimoniumwijk
in Haarlem. De Koningkerk wordt bezocht door mensen uit Haarlem en
omstreken. Per 1 januari 2019 telde de gemeente 184 deelgenoten en gasten.
De Koningkerk is een kerkgenootschap dat geleid wordt door een leidersteam op
basis van een kerkorde.
De materiele belangen van de Koningkerk worden behartigd door de Stichting
Evangelische Gemeente Zuiderkapel-Koningkerk. Deze stichting is opgericht op
15 februari 1941 en heeft als doelstelling:
“Het behartigen van de stoffelijke belangen van de Evangelische Gemeente
Zuiderkapel-Koningkerk, gevestigd Kloppersingel 57, 2021 CS te Haarlem.”
In de Stichting, zijn alle roerende- en onroerende goederen ondergebracht. Ook
is het de Stichting, die ruimten verhuurd en de huurpenningen int. Verder lopen
alle uitgaven en inkomsten verkregen door donaties, schenkingen, subsidies,
legaten of erfstellingen, vergoedingen en andere baten via de Stichting en
worden verantwoord door het Stichtingsbestuur.
De Stichting heeft een ANBI status. Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de
eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat
organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de
stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en
schenkingen.

Pagina 2 van 6

Gegevens stichting
naam

Stichting Evangelische Gemeente ZuiderkapelKoningkerk

RSIN / fiscaal
nummer
post- of
vestigingsadres
Telefoonnummer

800610635

e-mailadres

info@koningkerkhaarlem.nl
penningmeester@koningkerkhaarlem.nl

nummer van de
Kamer van
Koophandel
de gegevens van de
bankrekening

41222769

Kloppersingel 57 2021 CS HAARLEM
023-5251127

NL08 RABO 0326 3943 38 t.n.v. St. Evang. Gem.
Zuiderkapel Koningkerk.

Missie en visie
Inleiding
Het is helaas een actuele vraag geworden in ons land: Heeft de kerk nog
toekomst? Steeds meer (jonge) mensen zeggen God en de kerk vaarwel en ook
in Haarlem heeft de secularisatie toegeslagen. De Koningkerk heeft relatief veel
ouderen en dan is de vraag hoe onze kerk er over vijf of tien jaar uitziet. Statistisch
gezien ziet het er somber uit. Maar wij geloven in de kracht van het Evangelie en
in Gods plan voor zijn kerk!
Het leidersteam (oudsten en diakenen) van de Koningkerk Haarlem heeft voor de
komende vijf jaar – dus voor de periode 2018-2022 – een lange-termijn-visie
ontwikkeld. Wij geloven dat de Koningkerk een kerk is met toekomst!

Kernwaarden
In de visie gaan we uit van drie kernwaarden en zeven speerpunten. De drie
kernwaarden van de gemeente zijn Geloven, Beleven en Uitdragen.
Geloven
In de kerk draait het om geloven. Dat is als waarheid aannemen wat je (nog) niet
kunt zien. Geloven doe je met je verstand én met je hart. Een ander woord voor
geloven is vertrouwen. Op God, op zijn Woord en op de reddende genade die in
Christus Jezus is geopenbaard. Geloven heeft ook te maken met doen waar je in
gelooft. Dat maakt het echt en levend!
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Beleven
De kerk is een plek waar je samen met anderen je geloof beleeft en handen en
voeten geeft. Geloven is niet hetzelfde als voelen, maar wel iets om te beleven.
Het raakt je ziel en vervult je hart met aanbidding voor God. Dat gebeurt op
zondagmorgen tijdens de samenkomst en doordeweeks op andere manieren.
Juist in de (diaconale) zorg voor elkaar beleef je je geloof.
Doorgeven
De bevrijdende boodschap van het Evangelie houden we niet voor onszelf. God
heeft ons de opdracht gegeven om het goede nieuws aan alle mensen door te
geven. Dat doen we door de mensen te vertellen over God én door met ons leven
te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Iedereen die binnenkomt
bieden we liefde, aanvaarding en vergeving.

Zeven speerpunten
De drie hierboven genoemde kernwaarden vragen om een nadere invulling.
Waar is de Koningkerk in 2022 aan te herkennen en waar willen we dus de
komende vijf jaar aan werken?
1. De Koningkerk is een gemeente waar jong en oud samen God aanbidden
De Koningkerk is een gemeente waar jongeren en ouderen samen optrekken,
want Gods Geest verbindt generaties. Waar jong en oud zich met elkaar
verbinden wordt de kerk (weer) levend en krijgt ze impact.
2. De Koningkerk is een gemeente waar mensen in liefde worden aanvaard
De Koningkerk is een gemeente die gekenmerkt wordt door positieve, hechte en
liefdevolle relaties. Iedereen weet zich in liefde aanvaard. De leden hebben
oprechte zorg voor elkaar en ook voor mensen van buiten de kerk is er een warm
welkom.
3. De Koningkerk is een gemeente waar mensen leren Jezus te volgen
De Koningkerk is een gemeente waar je met elkaar leert wat het betekent om in
onze tijd een discipel van Jezus te zijn. Hij nodigt mensen die in Hem geloven uit
om Hem te volgen en in zijn voetsporen te gaan. Dat kun je niet alleen, daar heb
je elkaar voor nodig.
4. De Koningkerk is een gemeente met bijbels en praktisch onderwijs
De Koningkerk is een gemeente waar gevarieerd onderwijs vanuit de Bijbel
wordt aangeboden. Het gaat daarbij niet alleen om kennis van wat er allemaal in
de Bijbel staat, maar ook om de praktische vertaalslag naar het alledaagse leven.
5. De Koningkerk is een gemeente met een eigentijdse en toegankelijke uitstraling
De Koningkerk is een gemeente met inspirerende samenkomsten. De preek is
relevant en toegankelijk. Iedereen is welkom en er is ruimte voor persoonlijke
ontmoeting om elkaar te leren kennen, te versterken en er als geestelijk gezin
voor elkaar te zijn.
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6. De Koningkerk is een gemeente met een herkenbare identiteit
De Koningkerk is een gemeente met een herkenbare, duidelijke en Bijbelse
identiteit. Normen en waarden worden door verschillende vormen van onderwijs
goed uitgelegd. Het accent ligt niet op waar we ‘tegen’ zijn, maar waar we ‘voor’
zijn en dus voor staan.
7. De Koningkerk is een gemeente waar gebed en aandacht is voor Israël
In een tijd waarin veel gebeurt in en rond Israël wil de Koningkerk mensen
aanmoedigen om op een positieve manier verbonden te zijn met en te bidden
voor Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Doelstelling en activiteiten
De doelstellingen van de Koningkerk zijn:
-

-

Het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus
Christus in Mattheüs 28:19.
Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God, zich daarna op grond
van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te
nemen aan het gemeenteleven zoals o.a. verwoord in Handelingen 2:42.
De gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:12).
In pastorale en diaconale nood te voorzien.
In haar eigen financiële behoeften te voorzien..

De Gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door:
-

De prediking van het Woord van God.
Het houden van samenkomsten.
Bijbelstudie - en gebedsavonden.
Kinderen -en jeugdwerk.
Evangelisatie -en zendingswerk.
Het bedienen van de twee sacramenten door de Here Jezus zelf ingesteld,
doop en avondmaal.

Het evangelisatie en zendingswerk vertalen we concreet door het organiseren
van de volgende activiteiten voor de mensen in de Patrimoniumwijk:
Inloopochtenden
Buurtmaaltijden
Sonrise/#impact

elke dinsdagmorgen kunnen de mensen uit de
Patrimoniumbuurt bij ons om de koffie -of thee
komen
elke eerste woensdag van de maand verzorgen wij
een maaltijd, waarop kan worden ingeschreven
in samenwerking met de Beweging Geloven in de
Stad (GIDS) organiseren wij in de eerste week van
de grote vakantie een week waarin wij door middel
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Kids place

Jongens/meiden
avonden

van sport en spel kinderen uit de
Patrimoniumbuurt in het Nelson Mandelapark
bekend willen maken met de boodschap van de
Bijbel.
vanaf september tot de grote vakantie worden om
de 6 weken een kindermiddag georganiseerd in
het kerkgebouw. Hier kunnen kinderen tot 12 jaar
allerlei spelletjes doen en handarbeid. Ook wordt
met hen op een speelse manier Het Woord
doorgegeven
als een vervolg op Sonrise worden er meiden - en
jongensavonden georganiseerd. Dit is bestemd
voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar

Ook proberen we de mensen van de Patrimoniumwijk te betrekken bij
belangrijke kerkelijke feestdagen. Bijv. met Kerstmis worden de kinderen in de
buurt bewust betrokken bij de diensten.
Zo willen wij graag mensen uit de Patrimoniumbuurt op een vrijblijvende manier
met de Here God en met de Bijbelse boodschap in contact brengen.
Naast het uitdragen van Gods Woord in Haarlem en omgeving ondersteunen wij
ook zendingsprojecten in het buitenland. Voor dit doel kiezen we ieder kwartaal
een project, waarvoor wij dan speciaal bidden en ook geld inzamelen. Met dit
geld kan de zendeling ter plekke zijn programma ondersteunen.

Bestuur
Samenstelling
De bestuurssamenstelling van de Stichting Evangelische Gemeente Zuiderkapel
Koningkerk is als volgt:
Voorzitter

A. A. Pelgrim

Penningmeester

G. de Vries

Secretaris

C.A. Vreeburg

Algemene bestuursleden

M. Peschar
W. Oostwouder
F. van der Putten

In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat de meerderheid van het bestuur
rechtstreeks wordt benoemd door het leidersteam (de broederraad) van de
Koningkerk.
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Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning. Kosten, die voor de
uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst maar werkt met vrijwilligers. De
meeste vrijwilligers krijgen geen beloning. Op dit moment is met één vrijwilliger
een vrijwilligersveroeding afgesproken. Vrijwilligers krijgen de kosten, die zij
maken voor de uitvoering van hun werkzaamheden vergoed.
De voorgangers die op zondag spreken krijgen een sprekersvergoeding plus
reiskosten.
De gemeente heeft een externe gemeentecoach aangetrokken die het
leidersteam van de gemeente helpt met de ontwikkeling van de gemeente. De
kosten van deze externe gemeentecoach komen voor rekening van de Stichting.

Verantwoording
Wij houden per jaar tenminste twee gemeenteavonden, waarin de het
Stichtingsbestuur de gemeente uitleg geeft over het gevoerde beleid en de
resultaten.
Tevens worden deze avonden benut om aan de gemeente verantwoording af te
leggen over het gevoerde financiële beleid van de stichting. Ook worden
aanpassingen in het beleid hier ter stemming aangeboden of anderszins
behandeld.

Financiële gegevens
Fondsenwerving
De inkomsten van de Gemeente bestaan uit:
-

Giften en collectes
Erfstellingen, legaten en schenkingen
Verhuurinkomsten

Deze inkomsten worden aangewend voor:
-

Gemeenteactiviteiten
Evangelisatie/zending
Kantoor- en algemene kosten
Huisvestingskosten
Betaalde rente hyp. leningen
Afschrijving vaste materiële activa

