Beleidsplan 2019 - 2023

HERVORMDE EVANGELISATIE “DE SCHUILPLAATS” TE
HORST
1. Algemeen

1.1 Inleiding
Dit beleidsplan beoogt een bijdrage te leveren aan het in stand houden, versterken en uitbreiden
van het werk in de hervormde evangelisatie “De Schuilplaats” te Horst, dat door Stichting
Evangelisatie Limburg wordt behartigd.

Het geeft helderheid in wie de evangelisatiepost c.q. de gemeente is en wil zijn, maar ook inzicht
en duidelijkheid voor leden van de evangelisatiepost.

Gezamenlijk vormen zij een gemeente, waarin ieder zijn of haar verschillende gaven mag inzetten
tot opbouw van de gemeente, gebouwd op het ene fundament Jezus Christus.

1.1.1 Missie
Het is onze missie om mensen met de goede boodschap van Jezus Christus en Zijn koninkrijk bekend
te maken. Het is ons verlangen dat het Evangelie van zonde en genade zal klinken in dit gedeelte
van ons land, waar de gereformeerde prediking schaars is.

De gemeente komt samen in de eredienst, om onderwezen te worden vanuit Gods Woord om
vandaar uit gestalte te geven aan haar roeping om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn en
om het Evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd uit te dragen aan alle mensen.

Het stichtingsbestuur is geroepen tot het behartigen van de belangen van de evangelisatiepost,
waaronder de voortgang van de zondagse- en doordeweekse samenkomsten rondom het Evangelie
en het ondersteunen van de werkzaamheden van de evangelist door haar aangesteld. Het
stichtingsbestuur, de evangelist en de evangelisatiepost verstaat haar missionaire taak in
evangelisatie en zending en haar diaconale taak om dienstbaar te zijn in de samenleving.

1.1.2 Visie
God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken
dat verloren is. Hij wil hen door het geloof laten delen in het heil als vrucht van het werk van de
Heilige Geest en wil hen op deze wijze tot hun bestemming brengen in een leven dat gericht is op
Gods eer. Hiertoe vergadert Hij Zich een gemeente die Hij ten eeuwige leven heeft verkoren.

Als christelijke gemeente geloven wij dat in Christus het Koninkrijk van God op aarde gekomen is en
komen zal.

Aan de prediking van het Woord en het werk in de gemeente ligt een visie ten grondslag, een zicht
op de toekomst van de Kerk.

Ook voor het beleid in de gemeente is een visie nodig; een visie die opkomt uit het Woord en
gericht is op de praktijk. Hoe zetten we onze missie om in daden. Zo’n praktische visie is natuurlijk
iets anders dan het visioen van het koninkrijk van God. Toch mogen we ook in een beleidsplan niet
uit het oog verliezen waar het in de christelijke gemeente uiteindelijk om gaat.

Enkele doelen die we als gemeente nastreven zijn:

1.Het verheerlijken van God, die Zich in Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven tot een volkomen
verlossing.
2.De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het blijde Evangelie.
3.De gemeente heeft een praktische roeping in deze wereld, missionair en diaconaal.

Echter wij beseffen dat de christelijke gemeente geen doel is in zichzelf, maar een genademiddel
op weg naar de voltooiing van het koninkrijk van Christus!

1.2 Huidige situatie

1.2.1 Algemeen
De hervormde evangelisatie “De Schuilplaats” is een christelijke gemeente die wilt staan in de
protestants gereformeerde traditie.

De Schuilplaatsgemeente vormt een kleine open gemeente van mensen met verschillende
achtergronden wat betreft nationaliteit en kerkelijke achtergrond.

De gemeente wil zich dienend en gastvrij opstellen in navolging van Jezus Christus.

De gemeente bestaat uit mensen die vanuit de weide omgeving van Horst met de evangelisatiepost
meeleven. Van Maasbracht tot Venray en Venlo tot Helenaveen. Sommigen van hen komen uit
landen als Bhutan, Birma, Burundi en Eritrea, maar ook mensen vanuit het midden van het land die
in Limburg zijn komen wonen en uiteraard uit Horst en omstreken.

De gemeente komt samen in kapel “De Schuilplaats”, Gastendonkstraat 2 te Horst. Dit gebouw is
een voormalig jeugdcentrum, maar is in 2012 aangekocht door Stichting Evangelisatie Limburg om
onze gemeente onderdak te verlenen. Deze stichting verleent ook de nodige financiële zorg aan
onze gemeente.

Het gebouw bezit een prachtige kerkzaal met een groot aantal zitplaatsen. Er bevinden zich in het
gebouw verschillende ruimtes voor bijbelstudies, kinderclubwerk, vergaderingen en een
bijbelwinkeltje.

1.2.2 Geschiedenis
Horst is een plaats in het midden van het rooms-katholieke Limburg. Het ligt in “De Peel”, een
schitterend natuurgebied met mooie wandelpaden. Hier heeft de Heere op een bijzondere manier
de weg gebaand voor de prediking van zonde en genade.

Nadat enkele mensen in Horst door een bijzondere leiding van God behoefte hadden gekregen aan
Gods Woord, mocht daar in februari 1985 de eerste evangelisatieavond worden gehouden in café ’t
Ostenriekske. Vanaf dit begin zijn talloze Bijbels en folders bezorgd om onze medemensen in
aanraking te brengen met de waarheid van Gods Woord. Zonder dit Woord kan immers niemand de
Heere Jezus leren kennen.

De eerste kerkdienst dateert van 1987. Voor die tijd werden er maandelijkse evangelisatieavonden
belegd, eerst in genoemd café, later in MFC ‘t Gasthoês. Door de groeiende belangstelling voor deze
evangelisatieavonden en vervolgens ook het houden van kerkdiensten, kwam er behoefte aan een
eigen gebouw. Een kantoor in het midden van Horst kon voor een zacht prijsje aangekocht worden.
Na veel vrijwilligershulp kregen we vanaf 1988 de beschikking over een eenvoudig, maar functioneel
gebouw: “Rehoboth”, dat betekent: “De HEERE heeft ruimte gemaakt.” Hier vonden de
Evangelisatiediensten plaats en kwamen de mensen bij elkaar rondom de prediking van Gods Woord.
Evenzeer werd het gebouw Rehoboth gebruikt voor de bijbelavonden, catechisaties en het
verenigingswerk. We mochten ons verheugen dat vanaf het begin het aantal leden van een
handjevol opliep tot een vaste kern van vijftig mensen.

De evangelisatiepost te Horst wordt gesteund door Stichting Evangelisatie Limburg.

Mede door hun financiële steun en de inzet van veel vrijwilligers kon in 2012 worden overgegaan tot
de aankoop van een voormalig jeugdcentrum, dat na een verbouwing geschikt was om als
kerkgebouw in gebruik te nemen. Deze aankoop was noodzakelijk, vanwege een nieuw centrumplan
van de burgerlijke Horst aan de Maas, waarbij het oude pand Rehoboth plaats moest maken voor
parkeerruimte. Na een verbouwing van enkele maanden werd het gebouw op 15 december 2012
officieel geopend in een dienst in dankbaarheid tot God die dit alles mogelijk maakte.

Verder is de evangelisatiepost nog niet aangesloten bij een kerkverband.

De Stichting Evangelisatie Limburg zal zich in de toekomst bezinnen op de vraag hoe ze verder
gestalte kan geven aan haar doelstelling: de verbreiding van het Evangelie in de provincie Limburg
al dan niet aangesloten bij een kerkverband.

2. Stichting Evangelisatie Limburg

2.1 Algemeen
De hervormde evangelisatie “De Schuilplaats” wordt gesteund door Stichting Evangelisatie Limburg.

2.2 Doel
De Stichting Evangelisatie Limburg te Horst heeft als doel om het Evangelie te verbreiden onder de
mensen. Door middel van de kerkdiensten, publicaties en de werkzaamheden van de evangelist wil
de stichting dit werk ondersteunen.

2.3 Grondslag
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift, die zij erkent als het onfeilbare Woord van God
als overgeleverd in de Statenvertaling. Zij aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld
op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619), als daarop gegrond.

2.4 De samenstelling van het bestuur
•
•
•
•
•
•

Ds. D.J. Budding, hervormd emeritus predikant te Nunspeet (Voorzitter)
Ds. L.H. Oosten, hervormd emeritus predikant te Driesum (Secretaris)
Dhr. J. Timmer, Asperen (Penningmeester)
Ds. J. Joppe, hersteld hervormd predikant te Oud Beijerland
Ds. G. Kater, hersteld hervormd predikant te Waarder
Ds. J.W. Hooydonk, hervormd predikant te Kockengen
2.5 Voorlichter
Op dit moment is hiervoor een vacature. Hij heeft als taak om het werk van de Stichting onder de
aandacht van mensen te brengen, leden te werven en om presentaties te geven over het werk in
Horst. De voorlichter heeft geen bestuurlijke functie maar is adviserend lid.

2.6 Beloningsbeleid bestuursleden en voorlichter
Bestuursleden en voorlichter zijn op vrijwillige basis betrokken bij het werk in Horst. Zij ontvangen
een tegemoetkoming in de reiskosten die zij maken.

3. Evangelist

3.1 Aanstelling evangelist
De evangelist wordt aangesteld door het bestuur van Stichting Evangelisatie Limburg.

3.2 Dienstverband evangelist
De evangelist is parttime verbonden aan de evangelisatiepost.
Dit betreft een benoeming van 60%, oftewel 0,6 FTE.

3.3 Werkzaamheden van de evangelist
De benoemde is in de functie van evangelist werkzaam op de terreinen van:
-Pastoraat
-Catechese
-Jeugdwerk
-Diaconaat
-Gemeenteopbouw
-Evangelisatie
-Verzorgen van publicaties

3.4 Salariëring
De salariëring van de evangelist geschiedt conform de salarisregeling van kerkelijk werkers in de
Protestantse Kerk in Nederland.
Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

4. Eredienst
De zondagse Evangeliediensten vormen het kloppende hart van ons gemeente zijn. De gemeente
gedenkt en viert de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat wordt gedaan door Gods Woord na
te zingen met de psalmen en door te luisteren naar de Schriften die van Jezus Christus getuigen.
Elke zondag is er een voorganger die de Bijbel uitlegt aan de gemeente en zo Gods stem mag
vertolken aan de gemeente.

Door de uitleg van Gods Woord wordt de gemeente onderwezen in het geloof in Christus,
opgeroepen tot geloof en bekering, vertroost, bemoedigd en vermaand.

Verder wordt er voorbede gedaan voor alle mensen, kerk en overheid en de komst van Gods
Koninkrijk.

Iedere zondag worden twee diensten gehouden. De morgendienst vangt om 10.00 uur aan en de
middagdienst om 14.30 uur.

4.1 Liturgie
Tijdens de erediensten wordt een eenvoudige, doordachte liturgie gevolgd die staat in de
gereformeerde traditie.

Tijdens de samenkomst van de gemeente in de eredienst bevinden we ons in de werkplaats van de
Heilige Geest, waar God Zelf wil wonen en tot ons wil spreken door middel van Zijn Woord. Daarbij
past een eerbiedige houding, die ook tot uiting komt in liturgie (= orde van dienst).

In de dienst komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

1.Votum en zegengroet
2.Lezing van de wet/geloofsbelijdenis
3.Gebeden o.a.
a.Gebed om de opening van het Woord en de verlichting / vervulling door / met de Heilige Geest.
b.Voorbeden
4.Schriftlezing(en)
5.Dienst van offeranden
6.Prediking
7.Bediening van de sacramenten
a.Heilig Avondmaal
b.Heilige Doop
8.Gemeentezang
9.Zegen

Praktische uitwerking
Voorafgaand aan de dienst en na afloop wordt er door het bestuurslid gebeden voor de
dienstdoende voorganger en allen die een taak hebben in de eredienst.
In de morgendiensten wordt de wet des HEEREN voorgelezen. In de avonddiensten wordt het
christelijke geloof beleden.
Voor het lezen uit de Bijbel in de eredienst wordt de Statenvertaling gebruikt.
In de diensten worden doorgaans alleen psalmen en de enige gezangen gezongen.

4.2 Diensten met een bijzonder karakter
Naast de reguliere diensten zijn er ook verschillende erediensten met een bijzonder karakter. In

diensten waarin de sacramenten worden bediend wordt gebruik gemaakt van de klassieke
formulieren.

4.2.1 De Heilige Doop
De Heilige Doop is ingesteld toen Christus de opdracht gaf: “Gaat dan heen, onderwijst al de
volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende
hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Matth. 28:19).

De Heilig Doop wordt in de regel bediend in de morgendienst in het midden van de gemeente,
voorafgaand aan de verkondiging. Er wordt gebruik gemaakt van het klassieke doopformulier.

Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de doopouders te feliciteren en Gods
zegen toe te wensen.

Voorafgaande aan de doopsbediening vindt de doopcatechese plaats, waarin het doopformulier met
de ouders wordt besproken.

4.2.2 Heilig Avondmaal
Op grond van de instelling door Christus is het Heilig Avondmaal het andere sacrament in de
christelijke kerk. Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door
het geloof zijn ingelijfd.

Iedereen die belijdenis van het geloof heeft afgelegd en die niet onder censuur staan, worden
toegelaten tot het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in de morgendienst gevierd. Hieraan gaat een week
van voorbereiding vooraf. Op de voorafgaande zondag staat de morgendienst in het teken van
voorbereiding. Op de zondag erna wordt het Heilig Avondmaal bediend in de morgendienst. De
middagdienst staat in het teken van de dankzegging.

De toegang tot het Avondmaal is alleen open voor belijdende leden en voor gasten, die in de
thuisgemeente toegang tot het Heilig Avondmaal hebben. In de week van voorbereiding wordt een
bezinningsavond gehouden, die voor alle gemeenteleden open staat, ook voor degenen die (nog)
niet aan het Avondmaal kunnen aangaan.

Toelichting op de sacramentsdiensten
Omdat onze gemeente uit Hervormde en Hersteld Hervormde leden (en gasten) bestaat, is
toestemming gevraagd aan de bestuurlijke organen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en de
Hersteld Hervormde kerk om de sacramenten te bedienen. Vanuit beide kerkverbanden zal er een
diaken en een ouderling worden afgevaardigd om de dienst kerkordelijk te laten verlopen.

4.2.3 Rouwdiensten
Na overlijden van een gemeentelid wordt voorafgaand aan de begrafenis een dienst gehouden. In
deze dienst wordt op gepaste wijze aandacht geschonken aan het leven van het overleden
gemeentelid, maar staat de verkondiging van het Evangelie centraal. Op de begraafplaats wordt het
geloof beleden en het gebed dat de Heere Jezus ons heeft gegeven, gebeden. Vaak wordt er ook
nog een Psalm/Gezang gezongen.

4.2.4 Overige bijzondere diensten
Naast de diensten op zondag worden diensten belegd op de hierna te noemen dagen.

-Biddag en dankdag
Op de tweede woensdag in de maand maart wordt er een Bidstond gehouden en op de eerste
woensdag in de maand november een Dankstond. Op deze dagen worden er ’s avonds diensten
belegd. In deze diensten krijgt de dienst der gebeden een grote plaats.

-Goede Vrijdag
Op deze dag wordt er ’s avonds een dienst belegd.

-Kerst, Pasen, Pinksteren
1e kerstdag, 1e paasdag, 1e pinksterdag worden er zowel ’s morgens als ’s avonds diensten
gehouden. Op de tweede feestdag vindt er alleen ’s morgens een dienst plaats.

-Hemelvaarstdag
Op deze dag wordt er ’s morgens een dienst belegd.

-Oudejaarsdag
Op deze dag wordt er ’s avonds een dienst belegd.

-Nieuwjaarsdag
Op deze dag wordt er ’s morgens een dienst belegd.

5. Pastoraat
De evangelist draagt verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg over de gemeente.
Hij is geroepen om met het Woord van Christus te vertroosten, te bemoedigen, en te vermanen.
De evangelist legt bezoeken af in de volgende situaties:

-Ziekenbezoek
De evangelist bezoekt de zieken in de ziekenhuizen en bij thuiskomst. Ook de zieken thuis worden
met regelmaat bezocht.

-Bijzonder pastoraat
Er vindt pastoraat plaats in crisissituaties, bij rouw, ziekte, psychische zorgen, geboorte, jubilea en
dergelijke. Ook mensen van buiten de gemeente die in contact komen met de evangelisatiepost,
worden door de evangelist bezocht.

-Verjaardagbezoek
De ouderen ontvangen eveneens een bezoek rondom hun verjaardag.

-Huisbezoek
Het huisbezoek vindt zoveel mogelijk plaats binnen het hele gezin. Er worden o.a. levensvragen
besproken en gevraagd naar het geestelijk welzijn. Bij een geopende bijbel en met gevouwen
handen wordt met verlangen uitgezien naar de leiding van God in ons leven.

Echter, de pastorale zorg is ook een verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
De gemeente is een gemeenschap, waarin de onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus gestalte
krijgt. Naast de evangelist dragen ook gemeenteleden, die in het ambt aller gelovigen staan,
pastorale verantwoordelijkheid. Dient elkander in de liefde!

6. Gemeenteopbouw

6.1 Bijbelkringavond
De Bijbelkring staat voor iedereen open die meer wil weten over Gods Woord en dan met name over

een specifiek Bijbelboek. Middels een Bijbelstudieboekje wordt een Bijbelgedeelte besproken en
uitgediept. Ook staan er praktische gespreksvragen in die met elkaar besproken worden. De
bijbelkring vindt plaats eenmaal per twee weken onder leiding van de evangelist.

6.2 Catechisatie
Voor jongeren wordt er catechisatie gehouden. De catechese is bedoeld als onderwijs over de
inhoud van Gods Woord en de gereformeerde geloofsleer. Het onderwijs richt zich op drie niveaus:
Ons verstand, ons hart en onze levenswandel. Met ons verstand ontvangen we onderwijs en leren we
uit Gods Woord. Met ons hart geloven we Gods Woord, ons gegeven in het onderwijs en in onze
levenswandel komt het geleerde tot uiting: het houden van Gods geboden uit dankbaarheid. De
drieslag “ellende, verlossing, dankbaarheid” uit de Heidelbergse Catechismus keert hierin telkens
terug. De catechisatie vindt om de week plaats op woensdagavond in de bijbelstudiezaal van “De
Schuilplaats” onder leiding van de evangelist.

6.3 Jongerengesprekskring
De jongeren gesprekskring is een open kring die bestaat uit jongeren vanaf 18 jaar. Er wordt voort
geborduurd op de catechisatie, hoewel het onderlinge gesprek een grote plaats inneemt. De
kringavonden vinden eenmaal in de twee weken plaats en worden verzorgd door de evangelist.

6.4 Kinderclub
Kinderclub “Het Mosterdzaadje” is er voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Om de week
op woensdagmiddag komt de club om 14.30 uur bij elkaar in de bovenzaal van “De Schuilplaats”. Er
wordt geopend met gebed en het zingen van liederen. Kinderen mogen zelf gebedspunten
aandragen. Vervolgens luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal. We leren een eenvoudige tekst
uit de Bijbel uit het hooft. Ook leren we met elkaar een psalm. De Bijbelse geschiedenissen worden
geïllustreerd met prachtige flanelplaten. Na de bijbelvertelling is er ruimte voor een passende
verwerking. De kinderclub wordt verzorgd door gemeenteleden. Eindverantwoordelijke is de
evangelist.

6.5 Vakantie Bijbel Week
Gewoonlijk wordt er in de meivakantie een Vakantie Bijbel Week (VBW) gehouden. Tijdens drie
ochtenden wordt er een prachtig kinderprogramma aangeboden. Voorafgaand wordt er een
folderactie gehouden, waarbij alle kinderen uit Horst en omstreken worden uitgenodigd. Via flyers,
posters en spandoeken worden kinderen een week van te voren op deze activiteit geattendeerd. De

Vakantie Bijbel Club wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De VBW wordt georganiseerd
door enkele vrijwilligers onder leiding van de evangelist.

6.6 Boekenkast
In de bovenzaal hebben we allerlei boeken, zoals kinderboeken, kinderbijbels, diverse soorten
boeken voor volwassenen, gedichtenbundels, theologische boeken en andere boeken over diverse
pastorale onderwerpen.

6.7 Gemeenteavond
Elk seizoen wordt er een gemeenteavond gehouden. Vaak is dit bij de aanvang van het winterwerk
of als afsluiting daarvan. Verschillende sprekers laten ons, vaak door middel van een presentatie,
iets zien over een bepaald onderwerp, thema, een organisatie of een bepaald persoon uit de
kerkgeschiedenis.

6.8 Gemeentedag
In de regel wordt er elk jaar een gemeente-dag georganiseerd in een gezellige context. Er wordt
bijvoorbeeld een leuk uitstapje/evenement georganiseerd.

7. Diaconaat
De gemeente heeft een diaconale roeping: de zorg voor weduwen en weduwnaars, wezen,
eenzamen, chronisch zieken, vluchtelingen, asielzoekers, mensen met een verstandelijke en / of
lichamelijke beperking en de minder draagkrachtigen binnen de wijkgemeente.

Onder zorg dient te worden verstaan: afleggen van bezoeken bij genoemde gemeenteleden, een
luisterend oor hebben voor de medemens in nood. Het is daarbij van groot belang dat “zij de
hulpbehoevenden ook helpen met troostvolle woorden uit de Schrift”.

Hulpaanvragen worden door de evangelist behandeld. Financiële hulpaanvragen worden behandeld
door het stichtingsbestuur.

De Heilig Avondmaalscollecten zijn bestemd voor een diaconaal doel.

8. Evangelisatie

8.1 Marktevangelisatie
In de periode mei t/m begin september wordt een marktkraam gehuurd voor marktevangelisatie in
het centrum van Horst. Bijbels, eenvoudige Bijbelse boekjes, kinderboeken- en spelletjes,
kinderbijbels, Cd’s, gedichtenbundels, romans, cadeauartikelen en allerlei soorten kaarten en
bladwijzers worden te koop aangeboden. Flyers over het christelijk geloof worden aangeboden. De
kraam wil een gezellige ontmoetingsplek zijn, waar mensen terecht kunnen om op verhaal te
komen. Op een ongedwongen manier wordt door de evangelist het contact gezocht om mensen over
de blijde Boodschap te vertellen.

8.2 Folderverspreidingsactie
Maandelijks wordt een evangelisatiefolder verspreid met daarop alle activiteiten die er in die
maand plaatsvinden in “De Schuilplaats”.

8.3 Kerstviering
De kerstviering wordt ingevuld met samenzang van bekende traditionele kerstliederen, de vertelling
van de kerstgeschiedenis en voor de kinderen een vrij verhaal.

8.4 Passie en Pasen
Op Stille Zaterdag is er een korte bijeenkomst voor iedereen die wil stilstaan bij het lijden en
sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Door middel van lied en Schriftlezing
gedenken we het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en vieren we Zijn opstanding uit de
dood. De kinderen van de kinderbijbelschool verlenen hun bijdrage aan deze samenkomst.

8.5 Evangelisatie bezoeken
De evangelist bezoekt mensen die een bezoek hebben aangevraagd of graag een Bijbel of andere
christelijke lectuur willen ontvangen.

9. Beheer en financiën
De administratie van de kas wordt bijgehouden door de penningmeester.

Eén keer per jaar wordt verantwoording afgelegd middels een Winst- & Verlies rekening.

Het boekjaar loopt van 1 januari - 31 december.

De inkomsten van de kas zijn in de volgende groepen te verdelen:

- Giften ontvangen door kerken/kerkelijke gemeenten/organisaties/particulieren
- Collectes tijdens zondagse diensten
- Giften ontvangen via de bank

De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit:

- Salariëring evangelist
- Kosten erediensten
- Kosten gemeente-avonden/lidmatenkringen
- Kosten paas- en kerstattenties
- Kosten drukwerk voor wijkgids/liturgieën

Rekeningnummers banken:
ING: IBAN: NL72 INGB 0001 6527 68 - BIC: INGBNL 2A
RABO: IBAN: NL45 RABO 0123636221 - BIC: RABONL2U

10. Communicatie en informatievoorziening

-Postnieuws
Eens per maand wordt Postnieuws uitgegeven. Dit blad bevat belangrijke informatie over onder
andere activiteiten in de evangelisatiepost.

-Website
De Stichting Evangelisatie Limburg onderhoudt een Website voor de evangelisatiepost te Horst:
http://evangelisatielimburg.nl.
Actuele informatie, zoals de data van bijeenkomsten en informatie over de gemeente zijn hierop
terug te vinden.

-Flyers
Maandelijks worden wijkbewoners geïnformeerd over de activiteiten die er plaatsvinden door het
verspreiden van flyers.

