
Beleidsplan Messiaanse Gemeenschap Ma’kor Chajiem.

De ingangsdatum is de datum van oprichting van de bovengenoemde 
gemeenschap Ma’kor Chajiem n.l. 9 januari 2016.

Visie en Missie:

Visie:
De Messiaanse gemeenschap Ma’kor Chajiem stelt zich ten doel om mensen bekend te maken
met de God van Abraham, Izaäk en Jacob, en Zijn Zoon, Jesjoea haMasjieach (Jezus de
Messias), en met Zijn woord (de Thora) dat gegeven is aan het volk Israël en aan alle volken.

Missie:
• Het houden van maandelijkse (2016) en tweewekelijkse samenkomsten (ingaand per januari
 2017) en mogelijk in de toekomst uit te breiden tot wekelijkse samenkomsten.
• Het organiseren en vieren van de bijbelse feesten.
• Onderwijs te geven, zoals beschreven in bovenstaande visie door het houden van bijbelstudie
 kringen en leergroepen,
• Pastorale en daadwerkelijke ondersteuning bij ziekte en overlijden van leden van onze
 gemeenschap en inzet bij het sluiten van huwelijken en doopdiensten.

Inkomsten:
Inkomsten worden verkregen door middel van vrijwillige bijdragen van de gemeenschapsleden en 
schenkingen (giften).

Beloningsbeleid:
•	 De	financiën	worden	beheerd	door	de	penningmeester.	
• De gemeenschap beoogt niet het maken van winst.
• De gemeenschap heeft geen medewerkers in loondienst.
• Bij de gemeenschap betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden) die vrijwillig hun 
 diensten ten behoeve van de gemeenschap verrichten, kennen geen beloning. 
 Slechts incidenteel worden door medewerkers kosten gedeclareerd en dan alleen met 
 betrekking tot de aankoop van bepaalde goederen ten behoeve van de gemeenschap, 
 e.e.a. na overleg met het bestuur.
• Gastsprekers/ predikers ontvangen een vergoeding voor hun spreekbeurt, 
 alsmede een kilometer vergoeding (wettelijk tarief).
• De inkomsten zoals genoemd onder: Inkomsten, zullen aangewend worden voor de kosten
 die de lopende activiteiten met zich meebrengen, zoals: zaalhuur e.d. Door middel van 
 reserveringen van gelden uit positieve baten ondersteunen wij projecten in Israël,
 met dezelfde visie als de boven omschreven visie van de gemeenschap Ma’kor Chajiem.
	 Het	financiële	jaarverslag	zal	jaarlijks	op	onze	website	gepubliceerd	en	zonodig	op	papier
 beschikbaar gesteld worden.


