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“	  Want	  Zijn	  maaksel	  zijn	  wij,	  	  
in	  Christus	  Jezus	  geschapen	  om	  goede	  werken	  te	  doen,	  	  

die	  God	  tevoren	  bereid	  heeft,	  	  
opdat	  wij	  daarin	  zouden	  wandelen” (Efeziërs 2: 10) 
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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Christelijke Gemeenschap 1Gift2Share, hierna te noemen 1G2S. 
Dit beleidsplan is samengesteld en goedgekeurd door het voorlopig bestuur van 1G2S. 
1G2S is gezeteld te Nieuw-Vennep. 1G2S is een Christelijke Gemeenschap in de gemeente 
Haarlemmermeer. 
In oktober 2016 is 1G2S gestart met huissamenkomsten,  de officiële kerkelijke bevestiging heeft 
plaatsgevonden op 19 februari 2017 in Nieuw-Vennep. Inschrijving (Oprichtingsdatum kvk 24 maart 2017). 
1G2S is onderdeel van het Samenwerkingsverband Revival People Network Nederland, gevestigd te Ede,  
welke onderdeel is van Revival People Network International, gevestigd te Lakeland, Florida, Verenigde 
Staten. 
 
Meer informatie over 1G2S is te vinden op: www.1gift2share.com 
 
 
Nieuw Vennep, 24 maart 2017 
 
Pastor A. Wattimury 
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2. Grondslag - Gods Woord (De Bijbel) 
Kerkgenootschap 1G2S is een Christelijke Gemeenschap en  neemt de bijbel als grondslag voor het leven. 
Het geloof komt doordat je iets hebt gehoord (Romeinen 10:17), hetzij door Gods Geest zelf, hetzij door 
zijn instrumenten (de gelovigen). Veel succesvolle mensen hanteren (soms zonder dat ze dit weten) Bijbelse 
maatstaven & principes, terwijl ze vaak zelf niet eens gelovig zijn of nooit een bijbel hebben gelezen. Dus 
waarom zouden we niet rechtstreeks vanuit de Bijbel de principes leren, ons disciplineren, die tot een 
levensstijl maken en met anderen delen (zending). 
 
Naam,	  grondslag,	  wezen	  en	  roeping	  van	  1G2S	  zijn	  gegrond	  in	  haar	  geloof:	  	  
	  
“	  Want	  Zijn	  maaksel	  zijn	  wij,	  in	  Christus	  Jezus	  geschapen	  om	  goede	  werken	  te	  doen,	  die	  God	  tevoren	  
bereid	  heeft,	  opdat	  wij	  daarin	  zouden	  wandelen” (Efeziërs 2: 10). 	  
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2.1 Logo  
 
De grondslag is samengebracht in haar logo, dat het rechtmatige symbool is van 1G2S, vanaf haar 
oprichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermenigvuldiging (Share) van talenten op deze wereld komt door het delen van 1 talent (Gift). 
 

 
“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van 
de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!” (Kolossenzen 3:23-24) 
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3. Missie en Visie  
 
3.1 Missie 
1G2S is een Christelijke Gemeenschap, die vanuit haar Grondslag haar medemens en goede doelen 
ondersteunt, organisaties aanmoedigt om elkaars expertise en talenten in te zetten ten behoeve van de 
maatschappelijke, culturele en geestelijke verrijking van de samenleving met al haar diversiteit. 
 
3.2 Visie 
1G2S streeft ernaar om elke individuele persoon te helpen zijn eigen passie, talent en gave(n) te ontdekken 
en die te ontwikkelen en te reproduceren , door die persoon toe te rusten en te motiveren dit te delen in de 
samenleving en de wereld om haar/hem heen.  
 
Hiertoe richt 1G2S zich op de ondersteuning en realisatie van volwaardige dynamische gemeenschappen op 
christelijke grondslag, waarin elk individu met zijn eigen gaven en talenten productief inzetbaar is en die 
vermenigvuldigt ten behoeve van de 6 levensbehoeften van de mens (Matteüs 25:35-37) :  
 
 De 6 levensbehoeften van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk: 

1. honger –  eten geven 
2. dorst – dorst lessen 
3. vreemdeling –gastvrij zijn/onderdak te geven 
4. naakt –kleding geven 
5. ziek – genezing, herstel en gezondheid bevorderen 
6. gevangen – vrijlating geven om weer anderen te kunnen geven (uitzenden). 

 
1G2S dient als platform waar mogelijkheden gecreëerd worden en netwerken tot stand komen. 
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4. Toelichting Visie 
Mattheüs 25:14-25 spreekt over ‘De gelijkenis van de talenten’.  Een mens, die naar het buitenland vertrok, 
riep zijn dienstknechten, vertrouwde hen zijn bezit toe en gaf talenten aan een ieder. Eén ‘talent’ heeft een 
geldwaarde van 20 jaar arbeidsloon1) , (een respectabele investering en een mooi startkapitaal!)  De vraag 
is wat we ermee doen? Als we dat ene talent toevertrouwen aan onze minderjarig kind(eren) en we 
vertrekken naar het buitenland, wat zullen we aantreffen wanneer we thuiskomen?  Het komt echter voor dat 
geestelijke groei niet synchroon loopt met onze leeftijd. Groei tot volwassenheid voordat een gegeven talent 
tot ontwikkeling kan komen, is van grote belang. Het verhaal van Mattheüs 25 'over de talenten' gaat verder. 
Christus leert ons wat we moeten doen met de gegeven talenten. Mattheüs 25:31-46, met de nadruk op de 
verzen 35-36: “Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een 
vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde 
mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken…. (25:45) “En Hij zal antwoorden: Ik verzeker u: toen u 
niets deed voor één van deze mensen, ook al was hij onbelangrijk, toen deed u niets voor mij!”   
 
Onze talenten zijn ervoor om anderen, die het moeilijk hebben te helpen, te delen, te verzorgen enzovoorts 
en hen lichamelijk en geestelijk te voorzien naar de 6 levensbehoeften van de mens. 
 
4.1 Kernwaarden Persoonlijke visievorming  
Zonder Inspiratie komt er niets uit je werk en zonder Inspiratie is er geen Motivatie.  
Inspiratie is ook de toestand, dat je Creatief nadenkt en weet dat je iets goed moet doen. 
Door Educatie ontwikkel je je creaties. Hierdoor ontstaat jouw eigen Visie/Roeping over het leven, voor 
jezelf , jouw medemens, de natie en de wereld. 
 
Kernwaarden 
Inspiratie 
Inspiratie is een Goddelijke ingeving, de bewustwording van wat God voor ons heeft voorbereid om 
betekenis te geven aan ons bestaan. De inspiratie komt van God en wordt ingeblazen/aangevuurd door de 
Heilige Geest. 
 
Motivatie 
Voorzien in de noden van de wereld met als basis de 6 levensbehoeften is de motivatie om je persoonlijke 
opdracht en roeping te vinden en te bevestigen. 
De noden zijn reëel. 
 
Creatie  
Creatie is een schepping, zoals de Schepping van Hemel en Aarde door God. 
Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te scheppen dat door de Goddelijke inspiratie is ingegeven. 
Door het bevestigen van onze talenten zijn we in staat om iets nieuws te scheppen en invulling te geven aan 
onze opdracht. 
 
Educatie 
Groei tot volwassenheid voordat een gegeven talent tot ontwikkeling kan komen, is van grote belang. 
Door educatie, de juiste toerusting en zelfreflecties worden talenten ontwikkeld en geopenbaard. 
 
Visie/Roeping 
Het streven naar je bestemming (de Roeping en Visie over je leven) zal leiden naar het doen van goede 
werken, die God tevoren bereid heeft. Door het onderwijzen van Gods Woord wordt er richting gegeven aan  
individuen zodat ze vooral zelf kunnen ontdekken hoe ze op hun bestemming moeten komen. 
 
1)  Een talent was in de oudheid een gewicht en een geldeenheid. Een gewichtstalent was enkele tientallen kilo's, de schattingen lopen sterk 
uiteen van 20 tot bijna 60 kg. Een talent als geldeenheid was de hoogste Griekse geldeenheid. De geldswaarde is gelijk aan 6000 daglonen, 
ofwel het loon van 20 jaren arbeid. In twee gelijkenissen van de Heer Jezus speelt het talent een rol. 
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4.2  Wij geloven 
◦ Wij geloven dat Jezus Christus (Hebreeuws: Yeshua Ha-Mashiach) de Weg, de Waarheid en het 

Leven is. Johannes 14:6 
◦ Wij geloven in het eerste (oude) en tweede (nieuwe) Testament van de bijbel. Mattheüs 5:17-19 
◦ Wij geloven in Gods gezin, Gods lichaam, Gods huis en Gods leger. Mattheüs 18:20 
◦ Wij geloven in de kracht van het gebed. Mattheüs 18:19 
◦ Wij geloven, dat God zijn (Heilige) Geest heeft gegeven om ons te helpen een heilig leven te leiden, 

zodat we een getuigen kunnen zijn in ons ‘doen & laten’.  En Gods Geest kracht, leiding en wijsheid 
geeft om onze opdracht/missie te vervullen hier op aarde. Handelingen 1:8 

◦ Wij geloven in de 5-voudige bediening: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en Leraars om 
de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus… Efeziërs 4:11-16 

◦ Wij geloven dat elke ‘christen’ genadegave heeft ontvangen om anderen te dienen, als goede 
beheerders van de veelsoortige genade van God. 1Petrus 4:10,11 

◦ Wij geloven in Gods Zendingsbevel, om te onderwijzen vanuit Gods Woord, een ieder te dopen in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest  
(discipelschap – toerusting en training). Mattheüs 28:19 
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5. Doelstelling 
Algmene Doelstelling  
Een betere samenleving, duurzame ontwikkeling in de mens en samenleving waarbij onze Grondslag 
centraal staat, vanwege onze Christelijke achtergrond en navolging (van Christus).   
 
Mattheus 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 
 
We verzorgen speciale trainingen, power workshops, bijbellezingen, aanbiddingsdiensten, vernieuwings -
en/of evangelisatiediensten, profetische -en/of apostolische bedieningen, om jouw talent(en) verder te 
ontwikkelen. 
Blazen ‘nieuw leven’ in of geven nieuwe inspiraties voor jouw persoonlijk leven en helpen om jouw 
opdracht/visie te vinden en te bevestigen. 
We bieden jou een platform aan om jouw talenten, op de juiste tijd en plaats, te laten te gebruiken. 
 
Inzet van overtuigde en passievolle (vrijwillige) professionals / gastsprekers in het uitvoeren van activiteiten 
om de kerkgenootschap financieel draagbaar en kwalitatief op hoog niveau te houden. 
 
Uitbreiding netwerk en opbouw van gezonde lange termijn relaties ten behoeve van de realisering van de 
doelstellingen en het genereren van de noodzakelijke gelden. 
 
5.1 Realisatie Doelstelling 2017 
Wekelijkse (Zondags) Eredienst 
In de wekelijkse dienst staat centraal : 
Gebed; Lofzang en Aanbidding;  
Het lezen, delen en onderwijzing van Gods Woord. 
Er is ruimte voor Gastsprekers. 
Er is ruimte voor een Kinderdienst. 
Er is ruimte voor persoonlijke gebed, profetie, bemoediging, genezing en versterking. 
Er is ruimte voor het maniresteren van de genade-gaven van de Heilige Geest. 
Er is ruimte (een platform) voor aankomend talent. 
 
BB2day (Samenkomsten aan huis) 
BB2day staat voor Bijbelstudie, Bidstond / Breng Balans 
In het kader van de persoonlijke visievorming  is er wekelijks gelegenheid om naar behoefte thuis een 
samenkomst te houden, met als “sleutels”: 
Samen plannen, samen komen, samen leren, samen lezen,  samen zingen, samen bidden, samen doen, samen 
delen. 
 
Participatie Maatschappelijke en Geestelijke Activiteiten in Haarlemmermeer( i.s.m). : 
Stichting Maatvast 
Vluchtelingenwerk Nederland 
Gebedsweek Haarlemmermeer 
5 mei Bevrijdingsfeest in Nieuw Vennep  
Multiculturele festival ‘Full Colour Festival Haarlemmermeer’ 
Lunchbijeenkomsten Geestelijke Leiders Haarlemmermeer 
 
Samenwerking RPN Nederland 
Netwerken 
Toerusting 
Conferentie 
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6. Bestuur 
Het bestuur bestaat (vooralsnog) uit de volgende functies en personen: 
 
Voorganger/Pastor : De heer A. Wattimury (voorzitter)   
Oudsten   : Mevrouw A. Wattimury (vice-voorzitter en penningmeester) 

  Vacature  (Leiding Kinderdienst)  
  Vacature (Leiding BB2day) 
  Vacature (Leiding muziek) 

Diaken   : Vacature (sekretaris 1) ;  Vacature (sekretaris 2) 
Financieel bestuur : Mevrouw A. Wattimury en Vacature 
 
6.1 Taken Bestuur 
Wekelijks komt het bestuur bij elkaar om de wekelijkse activiteiten voor te bereiden en te evalueren. 
Borging en uitvoering van het beleid. 
 
- Voorzitter  
Pionier, initiator, formeerder, uitvoerder beleid; eindverantwoordelijk 1G2S. 
Leiding BB2day : Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. 
 
- Penningmeester(Financiën) 
Financiële administratie 1G2S 
(jaarbegroting/-plan; financiële balans uitgaven/-inkomsten met liquide vermogen) en beheer geldmiddelen.  
 
- Sekretaris(Financiën)    
De secretaris functioneert ten behoeve van het bestuur/de organisatie:  correspondentie brieven en andere 
stukken namens de organisatie; - archiveren/bewaren stukken/documenten van de organisatie; 
verslaglegging relevante afspraken en actiepunten bestuursvergaderingen; bijhouden van de 
sponsors/giftenlijst; voorbereiding vergaderingen met bestuur; databestand 
klanten/organisaties/ambassadeurs;  het laten verschijnen/verspreiden van publicaties en periodieken; het 
beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten.  
 
- Leiding Kinderdienst 
Verantwoordelijk voor beleid en bestuur van  de wekelijkse Kinderdiensten 
  
7.  Samenwerkingsverband 
1G2S is kerkelijke bevestigd door en aangesloten bij The Revival People Network Nederland, welke weer 
deel uitmaakt van The Revival People Network International 
 
Meer informatie is te vinden op : 
www.therevivalpeople.com 
www.therevivalpeople.nl 
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8. Financien 
 
Financiële situatie startpositie 

• € 0,00 
 
Inkomsten 
De inkomsten voor het onderhoud van het werk van de gemeente en voor uitbreiding wordt opgebracht door 
vrijwillige tienden, offergaven, giften, legaten, erfstellingen en overige baten. 
 
8.1 Verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
 
Het bevoegd gezag bestaat uit het oudstenteam bestaande uit voorganger en oudsten (genaamd bestuur).  
Het bestuur heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan het financieel bestuur  
(voorzitter, penningmeester en secretaris). 
 
Deze bevoegdheden houden in: 
- Het financieel beheer/penningmeesterschap van de gemeente berust bij de voorzitter, penningmeester en 
secretaris, die daartoe door het oudstenteamzijn aangesteld. De penningmeester voert werkzaamheden uit als 
betalingen,stortingen en  bijhouden van de financiële administratie, enzovoorts. 
 
- De voorzitter en/of penningmeester zijn bevoegd tot het doen van betalingen welke minder  
bedragen dan € 2.000,- (zegge : tweeduizend euro) exclusief BTW. 
Bij betalingen hoger dan € 2.000,- (zegge:tweeduizend euro) exclusief BTW, is na overleg in de vergadering 
van het bestuur een handtekening nodig van één van de oudsten. 
Deze bepaling kan door en tegen derden worden ingeroepen. 
 
- Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt door het financieel bestuur jaarlijks een balans en een 
staat van baten en lasten (tezamen vormende de jaarstukken) over het geëindigde boekjaar opgemaakt. 
 
8.2 Controle 
Het financiële bestuur controleert binnen het drie-koppige bestuur de betalingen en de financiële staat van 
1G2S en rapporteert periodiek aan het bestuur. Het financiële beheer wordt gecontroleerd door een extern 
administratie en/of accountantsbureau, die daartoe door het oudstenteam is aangewezen, en die geen deel 
mogen uitmaken van het oudstenteam. 
 
8.3 Aanvullende afspraken 
Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. Het is de 
verantwoordelijkheid van het financieel bestuur om eventuele financiële debacles c. q. missers, die niet in 
het belang zijn van de gemeente, te melden en bespreekbaar te maken binnen de vergadering van het 
bestuur. Bij grote financiële vraagstukken of transacties dient het bestuur zich goed te informeren door 
bekwame en bevoegde professionals. 
 
Giften kunnen momenteel alleen contant worden gegeven. De procedure voor het tellen van het offer welke 
tijdens de samenkomsten wordt opgehaald is als volgt: het geld wordt geteld door een van de leden van het 
financieel bestuur (of iemand anders aangewezen door een van de leden), welke wordt gecontroleerd door 
een andere persoon. Per offer zal een telbriefje worden ingevuld en ondertekend door beide personen. 
Daarna wordt het geld in een gesloten envelop gedaan en aan de penningmeester overhandigd. De 
penningmeester draagt zorg voor de storting op de rekening van de gemeente c.q. aanvulling voor het 
kasgeld. 
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8.4 Besteding van de geldmiddelen 
De gegenereerde inkomsten worden besteed aan de volgende zaken: 
 
Samenkomsten 
- Sprekersgelden gastsprekers 
- Huisvesting 
- Catering 
- Muziek en apparatuur 
- Overige inventaris 
 
Gemeenteactiviteiten 
- Kinderwerk 
- Tienerwerk (toekomst) 
- Ouderenwerk (toekomst) 
- Conferenties en events (toekomst) 
- Diaconaal werk 
- Huissamenkomsten 
 
Overigen 
- RPN deelname 
- Maatschappelijke en Geestelijke Activiteiten gemeente Haarlemmermeer 
 
Het batige saldo aan het einde van het boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve 
 
8.5 Inschrijving Kamer van Koophandel 
1G2S is per  24 maart 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam. Vanaf 24 maart 2017 als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Registratienummer : 68373147 
RSIN nummer  : 857417277 
 
9. Statuten 
Zie Bijlage 1 
 
BIJLAGE 1 : Statuten 1G2S 


