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Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor het uitoefenen van hun 
werkzaamheden. Het bestuur is echter bevoegd voor bijzondere- of veel omvattende 
werkzaamheden, die ter vervulling van de bestuurstaak worden verricht, een redelijke 
vergoeding toe te kennen. 
 
Loondienst 
Het kerkgenootschap heeft wel de mogelijkheid tot het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst.  Hiervoor bestaat geen CAO dus is het bestuur aangewezen om 
bijgeval een marktconform salaris vast te stellen, overeenkomstig de zwaarte en 
verantwoordelijkheid van de functie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan, een huismeester, 
een administratieve kracht, een geestelijke (voorganger). Mocht de arbeidsovereenkomst één 
van de bestuursleden betreffen, dan zal deze zich onthouden van deze beslissing. 
 
Doelstelling 
Zie Statuten artikel 2 
 
Beleidsplan 
1.  Het wekelijks onderhouden van de eredienst op de sabbat (zaterdag) naar het Woord  
 van God in de tien geboden (Exodus 20), het vieren van de Vaste Tijden, de Bijbelse  

feesten, door het jaar heen zoals door God opgedragen in Leviticus 23, namelijk:  
Pascha, het feest der Ongezuurde broden, de Beweeggarve, Pinksteren, Bazuin-
feest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest.  

2.  Organiseren van Bidstonden en Bijbelstudies en andere (geestelijke) bijeenkomsten. 
3.  Met focus op bekering, bevrijding van zonde, geestelijke groei, het gemeenteleven. 

versterking van het gezin. 
4.  Het stabiliseren en vergroten van het aantal actieve gemeenteleden. 
5.  Operationeel ledenbeleid naar positie en verantwoording, verwachtingen volgens het  
 huishoudelijk reglement. 
6.  Ontwikkelen en onderhouden van een draaiboek van diverse diensten. 
7.  Herkenning van ambt in stijl. 
8.  Contact onderhouden met andere gemeenten, waaronder de gemeenten welke van  

hetzelfde gebouw gebruik maken, die wekelijks gebruik maken The House of  
Fellowship en Resurrection Power and Living Bread Ministries. 

9.  Deelname in Amsterdam Zuidoost aan levenbeschouwelijk overleg Stichting OOG. 
10.  Het steunen van gemeente opbouw van de gelovigen andere landen, waaronder  

bijvoorbeeld Suriname. 


