Publicatie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk te Amstelveen in het
kader van ANBI regelgeving.
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:
RSIN:
Website:
E-mail:

Nederlands Gereformeerde Kerk te Amstelveen.
824167934
https://amstelveen.ngk.nl/
scriba.amstelveen@ngk.nl

Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

De Ruyschlaan 147
1181 PE
Amstelveen
Zuiderkruis 29
1188 AH
Amstelveen

De Nederlands Gereformeerde kerk te Amstelveen is een geloofsgemeenschap die behoort
tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde
kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin va art 2:2 lid 2 BW) is het akkoord van
kerkelijk Samenleven.(Kerkorde)
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in art 2 Burgerlijk Wetboek 2 en
bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer
bepalingen omtrent bestuur, de financiën en (tucht)rechtspraak die gelden voor de
kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden
op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
Ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die gekozen
worden door in uit de gemeente.
De commissie van beheer /penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale
aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a.
de begroting en de jaarrekening.
C. Doelstelling/visie.
De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967
ontstaan door de vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde
Kerken(vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke vergadering te
Wezep de naam Nederlands Gereformeerde kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden
de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdienste staat de
uitleg en de verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus, Christus en de redding door zijn
kruisdood en de opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste
Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving,
hebben naast de psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats
en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Nederlands gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
www.ngk.nl/beleidsplan.
De Nederlands Gereformeerde Kerk van Amstelveen staat voor het volgende:
In het licht van Gods grote liefde willen we als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde
en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons
leven en de naaste als ons zelf. Om dit christelijk leven te ontwikkeling te laten komen zijn we
bereid ons, persoonlijk en samen te oefenen in:
- Betrokkenheid bij de Heer
- Betrokkenheid bij elkaar als zijn volgelingen
- Betrokkenheid bij zijn werk in en voor de wereld

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant is volgens de regels van de Nederlands Gereformeerde
Instelling Arbeidszaken. www.ngk.nl/nga
Leden van de kerkenraad en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag/ Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeente leden in te schakelen bij
het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissie, zoals de
commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc. Nadere informatie hierover op deze
website.
G. Voorgenomen bestedingen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

