
 

 

Hoofdlijnen Beleidsplan City Life Church Den Helder v. 01-12-2019 
 

 
 

 

Hoofdlijnen Beleidsplan City Life Church Den Helder 2020 
 (opgesteld op 01/12/2019) 

 

 INLEIDING  

City Life Church Den Helder is een kerkgenootschap die is opgericht in 2010 door Adri en Martha 
Blonk en beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling).  

City Life Church Den Helder maakt als zelfstandige entiteit uit van City Life Church Nederland, die op 
dit moment bestaat uit zeven kerken door heel Nederland. Zelfstandig houdt in dat City Life Church 
Den Helder financieel en bestuurlijk onafhankelijk is. City Life Church Den Helder wordt wel geacht 
de visie van City Life Church Nederland te onderschrijven.  

Er wordt grote aandacht gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. 
Lifegroups, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en 
gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk. 
CLC Den Helder heeft rond de 14 lifegroups verspreid over de stad Den Helder. 

We willen een kerk van generaties zijn. Daarom is ons kinderwerk essentieel. Met elkaar proberen  
we altijd weer creatief het kinderwerk op een nog hoger niveau te brengen. Mannen, vrouwen, 
kinderen, jeugd en ouderen – iedereen hoort erbij. Daarom zullen we ook in 2019 weer leuke 
activiteiten organiseren per leeftijdsgroep. 

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we 
mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de stad, waar we in 
leven, te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd. 

City Life Church Den Helder is een groeiende kerk. Het is een kerk voor alle generaties. Het ledental is 
per 1  juni 2019 212 personen en heeft de volgende leeftijdsopbouw: 

0-10 jaar:  45 (25%) 
11-20 jaar: 57 (30%)  
21-30 jaar: 22 (15%)  
31-40 jaar: 21 (12%)  
41-50 jaar: 26 (12%)  
    50+ jaar: 21   (6%) 
 
Naast het eigen CLC netwerk is City Life Church Nederland aangesloten bij het wereldwijde netwerk 
van Hillsong Church, een sterk groeiend kerkgenootschap wereldwijd met meer dan 100.000 leden. 

In dit beleidsplan wordt ingegaan op het actuele beleid van City Life Church Den Helder. Dit 
beleidsplan is geactualiseerd en vastgesteld in de bestuursvergadering van zondag 1 dec. 2019 en 
goedgekeurd door het voltallige bestuur. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast. 
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 NAAM EN ZETEL 

De officiële naam van de gemeente luidt: “City Life Church Den Helder.”  

City Life Church Den Helder is opgericht op 10-01-2010 en is gevestigd te Den Helder.  

De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 2 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek.  

 

DOELSTELLING  

Het doel van City Life Church Den Helder is:  

1. Om God als hemelse Vader lief te hebben boven alles en alle mensen om ons heen als onszelf,  
    zoals Jezus Christus ons geleerd heeft.  

2. Het koninkrijk van God te laten doorbreken door de kracht van de Heilige Geest in  het leven van  
    elke persoon, familie, dorp, stad, land en wereldwijd.  

3. Het samenbrengen van mensen die God zeven dagen in de week gepassioneerd willen dienen. 

4. Ruimte te geven aan jong en oud om hun volle potentieel van gaven en talenten  in te zetten voor  
    de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

 

STRATEGIE  

City Life Church Nederland bestaat op dit moment uit elf locaties. Den Haag, Den Helder, Assen,  
Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg, Breda, Oss, Midden Limburg en Lummen(B) en heeft de 
ambitie zich in de toekomst verder uit te bereiden naar nieuwe locaties in Nederland.  

ACTIVITEITEN  

Om de hierboven geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende activiteiten 
georganiseerd:  

Het twee keer per week organiseren en faciliteren van wekelijkse samenkomsten voor jong en oud. 
Zondags in de kerk en door de weeks in verschillende lifegroups en jeugdbijeenkomsten. 

Het regelmatig geven van Bijbelstudies en trainingen op het gebied van leiderschap, discipelschap en 
pastoraat.      

Het één tot twee keer per jaar organiseren van evenementen en activiteiten zoals mannen- en 
vrouwenevents, tienerkampen en pastorale weekenden. 
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Het verlenen van pastorale zorg door middel van gebed op de tweewekelijkse healingroom avonden 
en het regelmatig houden van één op één gesprekken met pastorale medewerkers. 

Vrijgevig zijn naar de minder bedeelden in onze stad alsook wereldwijd; Dit door middel van 
regelmatige giften aan lokale instellingen zoals Stichting Present, Stichting De wering, Hospice Den 
Helder en wereldwijd aan A21, Watoto en Compassion.  

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

City Life Church Den Helder draagt zowel op zondag als door de weeks op eigentijdse en praktische 
wijze actief de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus uit. Dit doet zij onder meer door 
middel van een wekelijks woord, bedieningen, trainingen, podcasts, advies, muziek en het verbinden 
van mensen in de breedste zin van het woord met behulp van moderne media. 

 

GRONDSLAG  

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van 
God en aanvaardt de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de 
kerk.  

 

ORGANISATIE  
Bestuurssamenstelling  

 
De samenstelling van het bestuur van City Life Church Den Helder op basis van de functie:  

 Voorzitter  
 Secretaris  
 Penningmeester  
 Overige bestuursleden  

 

Beloningsbeleid voor het bestuur  

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden.  

 

DAGELIJKSE LEIDING  

Voor  zijn werkzaamheden als voorganger, het aansturen van coördinatoren, team- en connectleiders 
en vrijwilligers ontvangt de voorganger (die tevens voorzitter van het bestuur is) een parttime (0,5 
Fte) salaris, hetwelk is gebaseerd op leeftijd, functie en marktconform aan de non-profit sector.   
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Wanneer gewenst laat het bestuur zich adviseren door adviseurs binnen en buiten de kerk. Bij 
complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt het bestuur van City Life Church Den Haag mee met 
het leiderschapsteam en bestuur. Dit bestuur staat onder leiding van de Senior Pastors. Deze ervaren 
pastors zijn sinds de oprichting betrokken bij City Life Church Den Helder. Als dank voor de 
begeleiding, advisering, de materialen en overige diensten draagt City Life Church Den Helder 
maandelijks 3% van de tienden van de kerk af aan City Life Church Den Haag.  

 

FINANCIËN  

City Life Church Den Helder verwerft haar inkomen door giften van haar leden. Hiertoe worden op de 
zondagse bijeenkomsten collecten gehouden en moedigen wij onze leden aan 10% van het inkomen 
te schenken aan de kerk. De Bijbel leert ons dat met regelmaat 10% van je inkomen geven aan je 
thuiskerk, een daad is van aanbidding voor God.  

 

Tweemaal per jaar houdt City Life Church Den Helder het “Hart voor het Huis offer”. Dit doen wij om 
extra uitgaven te kunnen doen welke middels de tienden en wekelijkse collecten niet te realiseren 
zijn. Dit gebeurt met Pinksteren en in de maand december. Tevens worden er activiteiten 
georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers als tegemoetkoming van de 
gemaakte kosten.  

 

BEHEER VAN VERMOGEN  

City Life Church Den Helder heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden 
direct aangewend aan de doelen van City Life Church Den Helder. Als er vermogen wordt opgebouwd 
is dat voor doelen op de middellange termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de 
jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. 
Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel 
waartoe de bestemmingsreserve is gevormd.  

 

BESTEDINGSBELEID  

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting 
wordt uiterlijk samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. Een 
boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Uitgangspunt die het bestuur hanteert voor de begroting, is 
dat circa een derde deel van de uitgaven zijn bestemd voor huisvesting, een derde deel voor 
personeelskosten en een derde deel voor de verschillende bedieningen binnen en buiten City Life 
Church Den Helder. 


