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BELEIDSPLAN  

Algemene gegevens 

Mozaiek071 

Storkstraat 33 

3905 KX Veenendaal 

0318 734 900 

contact@mozaiek071.nl 

RSIN-nummer: 862636619 

KvK-nummer: 82873844 

 

 

Doelstelling Mozaiek071 

De gemeente stelt zich ten doel een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de leden elkaar in 

navolging van Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen. De gemeente geeft dit 

vorm in (zondagse) samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten 

waarin aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk 

contact en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, 

welke in lijn zijn met de visie van de gemeente. 

Alle activiteiten van de gemeente Mozaiek071 zijn ondergebracht bij rechtspersoon 

Mozaiek071. 

 

Visie 

De visie van Mozaiek071 is de volgende:  

We hebben het verlangen om een gemeente te zijn waar we: 

- God aanbidden (onze relatie naar boven)  

- van elkaar houden (onze relatie naar binnen)  

- onze omgeving dienen (onze relatie naar buiten) 
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De hoofdlijnen van ons beleidsplan 

Onze naam Mozaiek071 is een weergave van onze identiteit en is gebaseerd op Johannes 

19:13-16. Een mozaïek is een kunstwerk van gebroken, mooi gekleurde deeltjes. We geloven 

dat God zinvolheid geeft aan ieders leven en ons wil leiden vanuit en met (onze) 

gebrokenheid naar (Zijn) veelkleurigheid.  

 

Vanuit onze visie en identiteit verlangen wij ernaar om een lokale gemeente te zijn:  

- waar je wordt toegerust om God te aanbidden, waarbij we aanbidding breed definiëren 

omdat het te maken heeft met het hele leven.  

- waar je mag komen zoals je bent: wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je 

achtergrond of verhaal ook is.  

 

Cultuur 

We doen dit vanuit een cultuur die zichtbaar wordt door de volgende, praktische houding die 

wij willen aannemen naar elkaar:  

- De ontmoeting komt voor het standpunt  

- De vraag komt voor de conclusie  

- Het begrijpen komt voor het zelf begrepen willen worden 

 

Waarden 

De Bijbelse woorden waarheid en genade (goedheid), liefde en gerechtigheid, zien wij als 

belangrijke ondersteunende waarden voor deze cultuur. 
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Bestuur 

Het bestuur van Mozaiek071 wordt gevormd door de Raad van Opzieners, die op dit moment 

bestaat uit twee personen. De dagelijkse leiding van de gemeente is door het bestuur 

gedelegeerd naar het voorgangersteam, dat nu nog uit één persoon bestaat en een tweede 

voorganger wordt gezocht. De leden van het pastorteam (pastorale team) behoren niet tot het 

bestuur en hebben derhalve geen statutaire bevoegdheden. 

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk 

gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie worden aan hen vergoed.  

Mozaiek071 heeft nu nog geen medewerkers in betaalde dienst. 

 

Actueel verslag van activiteiten 

De gemeente organiseert zondagse samenkomsten en activiteiten voor kleinere groepen, zoals 

aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en 

praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, welke in lijn 

zijn met de visie van de gemeente. 

 

Financiële verantwoording 

De begroting 2021 / 2022 wordt op dit moment opgesteld en is nog niet vastgesteld door het 

bestuur. Zodra deze rond is zal deze worden opgenomen in dit document. 

Datzelfde geldt voor de financiële verantwoording over 2021 vanaf het moment van 

oprichting.  

De inkomsten gemeente algemeen betreffen giften en vaste vrijwillige bijdragen voor de 

gemeente, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere collecten/acties zoals de kerst- & 

vakantiecollecte.  Overige inkomsten betreffen inkomsten van bruiloften en / of begrafenissen 

van delen van Mozaiek071. 

Een eventueel batig saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserves welke wordt 

aangehouden om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. 

 

Jaarverslag 

Indien gereed wordt deze opgenomen in dit document. 
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