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  Externe doelen  

· Een kerk die maatschappelijk betrokken is in zowel Bodegraven-Reeuwijk als Gouda. Door 
middel van het leggen van contacten en samenwerkingsverbanden met andere kerken en stichtingen 
om de huidige activiteiten uit te breiden.  
· Vanuit eenzelfde visie een aantal activiteiten verzorgen op verschillende locaties in de regio. Op 
dit moment ligt daarbij de focus op gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. We doen dit 
middels het werken in kleine groepen.  
· Relaties onderhouden en zoeken met kerken in de regio, zowel nationaal als internationaal. Lokaal 
bouwen we aan contacten met voorgangers, dominees en pastores van de kerken. Dit gebeurt onder 
andere door gezamenlijke ontmoetingen maar ook in de uitvoering van activiteiten, zoals 
ouderendiensten, Multiculti culinair (samen eten met verschillende culturen) , Get-Up! 
(kinderwerk), BURN en dergelijke.  
· Christengemeente Elim is onderdeel van een internationaal netwerk van kerken (Relational 
Mission, (www.relationalmission.com). We werken onder andere samen in het trainen van leiders, 
en het stichten van gemeenten. We willen in elke bevolkingsgroep mensen bekend maken met het 
evangelie van Jezus Christus.  

 Interne doelen   

· Toerusten van de gelovigen in woord en daad. 
   
· Mensen uitzenden naar gebieden waar zij een roeping voor hebben.  
· Een rustplaats voor mensen in onze maatschappij zijn 

 Beloningsbeleid: 

Bestuursleden ontvangen geen bovenmatige beloning en/of onkostenvergoeding. De leden hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 Doelstelling: 

Het kerkgenootschap heeft ten doel: het verkondigen van Gods woord, het uitdragen van het 
evangelie en het stichten van nieuwe gemeenschappen. Alles ter gemeenschappelijke verering van 
God en op grond van gemeenschappelijke opvattingen van de aangeslotenen.  

http://www.relationalmission.com/


Maatschappelijk betrokken zijn bij en participeren in de  multiculturele samenleving. 

Het kerkgenootschap beoogt geen winst.  

 Activiteiten: 

Er vinden diverse activiteiten plaats. Waaronder gemeenschappelijke zondag-samenkomsten, Het  
kinderwerk,  op onder andere  de zondagen, genaamd Let's Grow is er voor kinderen van 5 tot 12 
jaar, gesplitst in onderbouw en bovenbouw.  
Praktische en financiële ondersteuning van derden in zowel binnen- als buitenland, pastorale zorg 
voor leden en geïnteresseerden, onderdak bieden aan de Voedselbank als uitdeelpunt van de 
voedselpakketten, het organiseren van koffieochtenden en creatieve avonden en Nederlandse 
taallessen. 

In 2017 zijn er op het sociale vlak diverse activiteiten geweest ter ondersteuning zowel 
Bodegraven-Reeuwijk als in Gouda. Christengemeente Elim raakt meer en meer betrokken bij de 
plaats Gouda We verwachten dat deze activiteiten verder zullen uitbreiden.  

· Financiële verantwoording:  
 Jaar 2017   totaal inkomsten € 64.229 totaal uitgaven €  64.804 

· Verdeling van de uitgaven:  
 Jaar 2017: salaris en vergoedingen € 37.844 Huisvesting € 9.405 overig € 17.555


