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Inleiding
Van God is de kracht is een stichting die opereert als een kerkorgaan dat geroepen is om het werk van
God levend te houden in Europa en in de wereld. Wij hebben een roeping voor de grote taak de gehele
wereld te evangeliseren, door te verkondigen dat Jezus Christus de redder en de verlosser van de
mensheid is.
Dit doel bereiken we door naast het evangeliseren daad te voegen bij het woord. Het zorgen voor het
welzijn van gezinnen staat centraal want deze vormen de basis van de maatschappij.

Visie
De volgende onderdelen van onze visie zijn statutair vastgelegd:
1. De boodschap van het kruis is nog steeds levend waardoor wij een zendingskerk zijn. Wij geloven dat,
hoewel wij niet alles kunnen, wij velen kunnen bereiken.
2. Wij verenigen ons met de groep mannen en vrouwen die de prediking van de waarheid, de gezonde
doctrine en het volledige evangelie levend houden, zonder opsmuk.
3. Wij willen de kerk vestigen in die gebieden waar nog niemand gezaaid heeft, wij willen niet bouwen
bovenop het werk van anderen, maar op nieuwe plekken waar behoefte is.
4. Alhoewel de kerk er is om het evangelie aan de wereld te verkondigen, willen wij ook werken om aan
onze gemeenschappen hulp te verlenen in de vorm van opvangcentra voor hulpbehoevenden,
weeshuizen, scholen, bejaardenhuizen, medische praktijken, oriëntatieprogramma’s voor de jeugd die
de verkeerde weg is opgegaan, kinderopvang, maatschappelijk werk etc. etc.

Activiteiten
Religieuze activiteiten
Zondag
We zijn een actieve kerk dat elk dag ziet als een nieuwe mogelijkheid dat we hebben ontvangen van de
Heer om anderen te helpen, begeleiden en ondersteunen. Op zondag hebben we in de ochtend
zondagsschool. De groepen worden als volgt ingedeeld:
-

Arco Iris (kinderen 1-6 jaar)
Los Angeles (kinderen/ tieners 7-11jaar)
Los Jovenes (jeugdgroep van 16-35 jaar)
Los Atalayas (extra Alpha cursus)
Cordon de tres dobles (oudere vrouwengroep)
El taller de Maestros (mannengroep)

Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van elk persoon bij plaatsing. Gedurende de
zondagsschool krijgen de personen onderwijs met betrekking tot het woord van God.
In de avond houden we dienst met daarin aandacht voor het evangelie, de ontwikkelingen in de wereld
en feestdagen.

Maandag
Op maandag hebben we gebedsdienst. Tijdens deze dienst wordt er gebeden voor de noden van de
aanwezigen. Tevens wordt er gebeden voor de noden van Nederland en de overige landen.

Dinsdag
Op dinsdag wordt er cursussen gegeven. We hebben een Alpha cursus (beginnerscursus) waarin de
leerlingen lessen krijgen omtrent het christelijke leven. Er is ook een andere cursus voor de gevorderden
waarbij er meer diepgang is over het christelijke leven.
Daarnaast is ook een groep genaamd “madres unidas en clamor” die om 10:30 bijeen komen om samen
te bidden voor hun kinderen en gezin.

Woensdag
De jeugd komt dan bijeen om zich te verenigen via diensten. Daarna is er ruimte voor recreatie en
eventuele begeleiding.
We besteden speciale aandacht aan het geven van diensten bij mensen die door de ene of andere reden
niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Daarnaast wordt er hard gewerkt bij plekken waar er
behoefte is. Dit doen we doormiddel van het verzorgen van evangeliserende diensten waar er nog geen
kerken zijn die het woord van God verkondigen.

Donderdag
Donderdag is de dag waarop er Bijbelstudie wordt gehouden voor de leden. Er is ook de dag waar
potentiele kandidaten de kans krijgen om bij te dragen tijdens de diensten. Ook wordt er vergaderingen
gehouden op deze dag.

Vrijdag
Op deze dag ligt de focus op de kinderen genaamd. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor de
kinderen onder de naam “Oime Chiquito”. In de zomer worden buitenactiviteiten georganiseerd en in de
winter worden binnenshuis spelletje samengespeeld

Zaterdag
Op zaterdag hebben verschillende activiteiten zoals evangelisatie, kinderdienst, kinder –en
jeugdactiviteiten. De mannen komen op deze dag bijeen om samen te bidden.

Pastorale activiteiten
De pastorale activiteiten bestaat uit o.a.:
-

De activiteiten van de kerk aansturen
Familiebezoek
Counseling
Individuele begeleiding
Lesgeven aan de diverse groepen die bijeenkomen
Fungeert als contactpersoon voor de leden

Diaconale activiteiten
Er zijn leden die toegewezen zijn om de activiteiten van de voorganger te ondersteunen. Ook het
overnemen van taken voorzover deze gedelegeerd zijn door de voorganger is onderdeel van hun
takenpakket.

Overige activiteiten
Naast de reguliere activiteiten hebben we ook activiteiten waarbij er andere kerken betrokken zijn. Een
mooi voorbeeld daarvan is Sana Nuestra Tierra (Genees ons land). Een grote activiteit waarbij iedereen
uitgenodigd is om te bidden voor verschillende landen van de wereld.
We hebben veel Spaanssprekende personen die graag het Nederlandse taal willen leren om optimaal te
kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom bieden we cursussen waarbij deze mensen de
basiszinnen van het Nederlandse taal leren. Integratie is een zeer belangrijk onderwerp binnen het
kerkorgaan. Tevens wordt er maatschappelijke hulp aangeboden genaamd “de bijenkorf”. Hier wordt er
hulp aangeboden aan de leden, denk hier aan het lezen en schrijven van brieven in het Nederlands en
het bemiddelen tussen de leden en instanties).
Alle activiteiten zijn gekoppeld aan de jaarplanning en de behoefte van de gemeenschap.

Financiën
Bij het onderdeel financiën is het volgende statutair vastgelegd:
1. Het boekjaar van de Gemeente is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Officiële Bestuur is verplicht van de vermogenspositie van de Gemeente zodanige aantekeningen
te maken, dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
3. De Gemeente heeft geen winstoogmerk en haar vermogen wordt aangewend voor het bereiken van
haar doelen
4. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Gemeente afgesloten. Jaarlijks legt de
penningmeester rekening en verantwoording af en geeft uitleg over het in het afgelopen boekjaar
gevoerde financiële beheer, tenminste middels een balans en een exploitatierekening, die ieder lid van
het Officiële Bestuur en ook van het Nationale Bestuur mag inzien.
5. De balans en exploitatierekening worden ondertekend door de voorzitter, secretaris en
penningmeester; ontbreekt de ondertekening van een of meerderen van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt.

Leden
Als leden van de Gemeente worden beschouwd zij die kunnen instemmen met de statuten van de
Gemeente en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten. Men houdt op lid te zijn van de Gemeente
door overlijden, uittreding of een leven te leiden dat tegen de principes van de Bijbel indruist.
Het werven van leden geschiedt als volgt:
-

Evangeliseren
Door middel van het uitdelen van officiële uitnodiging voor de diensten
Door het doelgericht organiseren van evangelisatie activiteiten
Via het digitaal verkeer (website en sociale media)

De leden vullen een aanmeldingsformulier in. De leden hebben rechten en plichten. De rechten en
plichten van de leden zijn vastgelegd in de statuten. Het huishoudelijke reglement wordt toegelicht in
het reader ‘Regels en normen van de kerk’.
De Gemeente biedt ondersteuning en begeleiding aan elk lid. Niet leden zijn ook welkom bij de
activiteiten en worden niet uitgesloten van de ondersteuning en begeleiding.

Buitenland
Kinderen zijn en blijven de basis van de toekomst. Op de Dominicaanse Republiek hebben we
vrijwilligers die werken met kinderen. De kinderen krijgen consumptie en ook de kans om te leren op
school. Doordat we weten dat hulpbehoevenden op deze eiland niet makkelijk aan de nodige ziektezorg
komen ondersteunen we deze mensen ook op het gebied van medicatie.

Toekomst
Evangelie van Jezus Christus
We zijn een stichting die functioneert op nationaal en internationaal niveau. Het is onze taak als kerk om
ons naasten lief te hebben. Van God is de kracht biedt ondersteuning met de transformerende kennis
van het evangelie van Jezus Christus aan de maatschappij. Dit helpt het emotionele, sociale, fysieke en
spirituele leven. Hiermee dragen wij bij en helpen we onze samenleving.
Een voorbeeld hiervan zijn de gezinnen die bij ons komen. Vaders en moeders krijgen pastorale
counseling en begeleiding. Als de ouders rust hebben en of lekker in hun vel zitten, kunnen ze beter
omgaan met hun kinderen. De kinderen kunnen op hun beurt beter op school presteren en de kans dat
ze op een slechte pad terecht komen wordt kleiner.

Centrum voor kinderen en jeugd
We willen een centrum openen voor kinderen en jeugd. Hierdoor willen wij een specifieke reguliere
begeleiding bieden aan de jeugd. De volgende activiteiten staan o.a. op de planning; preventiewerk,
sport en muziek. Het is een plek waar deze doelgroepen van de straat gehouden worden. Ook krijgen ze
aandacht op het gebied van persoonlijke groei (ontwikkelen van verschillende competenties).

Buitenland
Van God is de kracht wil graag in het buitenland verder uitbreiden. Voornamelijk doel is om in deze
landen te evangeliseren en ook een maatschappelijke bijdrage te leveren. Door te evangeliseren worden
mensenlevens positief veranderd en dat willen wij buiten NL verder uitbreiden.
Dit willen wij bereiken door onderstaande hulp te bieden:
-

Medische
Educatieve
Oudere mensen helpen (maatschappelijk)
Christelijke ondersteuning

Conclusie
Tot heden hebben we alle activiteiten uitgevoerd op vrijwillige basis. Hoewel we niet streven om winst
te krijgen, zijn we bewust van de middelen die we nodig hebben om ons doelen te realiseren.
In deze tijd zien we dat steeds meer gezinnen hulp nodig hebben. Ook de kinderen en jongeren hebben
meer begeleiding nodig. Ons maatschappij schreeuwt om hulp. Door de eeuwen heen is de kerk een
toevluchtsoord. Het is een plek waar mensen komen om hulp te krijgen.
Iglesia de Dios es el Poder (Gemeente van God is de kracht) wilt samenwerken met andere instanties
zodat we de aangeboden hulp kunnen voortzetten en uitbreiden. Kortom, we nemen de plaats in dat we
dienen te nemen in onze gemeenschap zodat we samen kunnen strijden naar een standvastig land met
standvastige mensen.

