Hoofdlijnen beleidsplan Evangelisch Centrum Shelter Dronten
Inleiding
Totdat de nieuwe koers van de Shelter Dronten duidelijk is, is besloten vooralsnog het Beleidsplan
2012 – 2015 aan te houden. Hieronder worden hieruit de hooflijnen weergegeven.
Wat zijn onze uitgangspunten?
1. De Grote Opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben bij
jullie, alle dagen , tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matth. 28: 19, 20 NBV)
2. Het Grote Gebod: “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf” (Matth. 22: 37-39 NBV)
3. Gods beloften; Hij zal voorzien waar Hij ons ook naar toe leidt.
4. Gods roeping op ons leven; Hij heeft ons hier geplaatst. Waar God ons ook roept of plaatst.
Hij zal ons in staat stellen om de gemeente te vormen en ons ervoor toerusten.
Visie
We willen het Koninkrijk van God vestigen op aarde doordat we van Jezus getuigen en wonderen en
tekenen ons zullen volgen. We willen God liefhebben met heel ons wezen en mensen bij God de
Vader brengen. Door een persoonlijke keus te maken voor Hem zullen zij herstel, waarde,
bestemming en eeuwig leven ontvangen.
De missie van de Shelter
Het evangelie van Gods Koninkrijk uitdragen en dat verkondigen: “Laat u met God verzoenen, want
God heeft Jezus, die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem
rechtvaardig voor God konden worden” (2 Cor. 5:20-21).
Zo willen wij volgelingen van Jezus onder de mensen maken en hen dopen en hen vertellen, wat wij
van Jezus uit Gods Woord hebben geleerd.
In onze bijeenkomsten geven wij God alle eer, delen Zijn Woord met anderen en willen Hem
aanbidden; goede werken doen die God ons aanwijst om te doen bij de mensen, die wij ontmoeten
of naar wie Hij ons zendt.
Mensen winnen voor Jezus en hen tot discipelen van Jezus maken.
Werkwijze/ middelen
Wij willen onze lokale missie en visie waarmaken door het doen van bepaalde kernactiviteiten, o.a.
Activiteit 1: Door intieme, relatie gerichte doordeweekse open avonden, waarin de mensen God
aanbidden, toegerust worden en uitreiken naar mensen die God nog niet kennen.
Activiteit 2: Door levendige, wervende samenkomsten, waarin mensen met elkaar de
tegenwoordigheid van God beleven, de bovennatuurlijke kracht van God ervaren en worden
toegerust.
Waarden
Een gezin bouw je rondom waarden. Leven in het Koninkrijk van God kent o.a. de volgende waarden:
gezin, vreugde en hoop, Gods goedheid, Gods tegenwoordigheid, cultuur van eer en respect, geloof,
het bovennatuurlijke, openbaring en het woord, het profetische, vrijgevigheid.
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Leiderschapstructuur
De Shelter kent funties/organen:1
 Voorganger: een inspirerende leider, die voorgaat in en leiding geeft aan de gemeente. Voor
zover financieel mogelijk is dit een betaalde functie. De voorganger heeft de algehele
geestelijke leiding van de gemeente en is de ‘visiedrager’ van de gemeente.
 Leidersteam (LT): wordt gevormd door de oudsten. Zowel de geestelijke als de
organisatorische verantwoordelijkheid ligt volledig bij dit team. Het bestaat idealiter uit 4
echtparen, of meer/minder als de grootte van de gemeente daartoe aanleiding geeft. Het
voorgangerechtpaar maakt onderdeel uit van het LT en geeft leiding aan het Leidersteam.
 Bestuur: meer ‘wereldse’ zaken (bijv. financiële en personele zaken) worden besproken en
geregeld in het bestuur. Het bestuur wordt idealiter gevormd uit vier leden: voorzitter,
secretaris, penningmeester en voorganger, of meer/minder als de grootte van de gemeente
daartoe aanleiding geeft.
 Coördinatieteam (CT): wordt gevormd door vertegenwoordigers de bedieningen. Eén lid van
het LT maakt deel uit van het CT als verbindende schakel en is (bij voorkeur) de voorzitter.
het CT is verantwoordelijk voor de lopende zaken, bijvoorbeeld het opstellen van een
jaarplan en de organisatorische afstemming van de bedieningen. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij het leidersteam.
 Celgroepen: De celgroepen hebben tot doel om de onderlinge relaties te versterken, de
gemeente op te bouwen in kennis en bij te dragen aan de visie en missie van de Shelter. Het
uitgangspunt is dat de celgroepen homogeen blijven. Elke celgroep heeft een
celgroepsleider; deze worden aangesteld door het LT. De eindverantwoordelijkheid voor de
celgroepen ligt bij het LT.
 Pilaren en Bedieningen: de Shelter onderkent 6 pilaren, waaronder de verschillende
bedieningen vallen. Elke pilaar en bediening heeft coördinator.
o Samenkomsten: oa. aanbiddingsteam, techniek, sprekers.
o Geestelijke zorg: oa. pastoraat, diaconaat.
o Gemeenteopbouw: oa. celgroepen, kinderwerk, jeugdwerk.
o Evangelisatie & zending: oa. zendelingen, evangelisatiewerk.
o Toerusting: oa. gebedsteam, onderwijs, conferenties.
o Organisatie & bestuur: oa. secretariaat, boekhouding, communicatie, gebouw.
De coördinatie van de pilaren ligt steeds bij 2 leden van het LT; de uitvoering ligt bij de
Bedieningenteams.
Financieel beleid
Zoals in alles wat de gemeente aangaat is de bijbel de grondslag van ons leven en onze activiteiten.
Dus ook in het geval van het omgaan met onze financiën. De economie van het Koninkrijk van God is
gebouwd op geestelijke prioriteiten. Jezus zei: “Geef God en Zijn koninkrijk de hoogste plaats in je
leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen” (Matteüs 6:33).
De gemeenteleden mogen verwachten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aan de (leiding van
de) gemeente toevertrouwde bijzondere giften, tienden en offers. Het bestuur speelt bij de bewaking
van de inkomsten en uitgaven een belangrijke rol. Het zorgt voor begroting en financiële verslagen
en geeft de financiële kaders aan, van het door het leidersteam opgestelde beleid.
De tienden zijn beschikbaar voor de bedieningen en ter dekking van de kosten om de gemeente te
laten functioneren. Het Bijbelse principe dat er binnen de gemeente niemand te kort komt wordt
onverkort toegepast. Zoals het principe van het geven van tienden voor ons allemaal als persoon
geldt. We geloven dat het Goddelijk principe van het geven van tienden ook geldt voor de gemeente.
Daarom zetten we als gemeente elk jaar 10% van de gehele tienden opzij om dat aan externe doelen
te geven, conform een aantal richtlijnen.
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