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Visie:
Evangeliegemeente Saron wil in deze gevallen wereld zijn als een baken in de zee, wijzend naar de
veilige thuishaven Jezus Christus. We willen de verloren mens bij Hem terug brengen, want bij
Hem is volkomen verlossing en bevrijding. Als we Hem aanvaarden als onze Redder, als onze
Koning, als Heer, dan zijn we, gereinigd door Zijn bloed, een kind van God geworden en mogen we
delen in zijn heerlijkheid.
Doelstellingen:
Aanbidding: het eren van de God, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die alle dingen in handen
heeft.
Evangelisatie: het bekend maken van het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, bij hen die
zich in een verloren staat bevinden.
Opbouw en toerusting van gelovigen: zodat zij hun leven kunnen inrichten naar Gods plan en op
hun beurt anderen met het evangelie bekend kunnen maken.
Ondersteuning: zoals de Here Jezus weldoende rondging, willen ook wij weldoen onze
medemensen, zonder onderscheid, want God heeft alle mensen lief.
Beleidsplan (hoofdlijnen):
De gemeente Saron tracht haar doelstellingen te bereiken door:
• Het houden van zondagse samenkomsten, waarin God aanbeden wordt met zang en
gebeden, en waarin het Woord verkondigd wordt tot opbouw van gelovigen. Vaak zal hierin
ook een evangeliserende boodschap door klinken.
• Het organiseren van Bijbelstudies om de gelovigen toe te rusten.
• Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten.
• Het verlenen van pastorale zorg en ondersteuning.
• Het ondersteunen van activiteiten ten goede van de zwakken onder onze medemensen.
Alle activiteiten staan ook open voor mensen van buiten de gemeente.
Beloningsbeleid:
In principe worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers, zonder betaling. Dit geldt ook
voor bestuur en oudsten. Gastpredikers van buiten de gemeente kunnen desgevraagd een
onkostenvergoeding krijgen.
Activiteitenverslag 2018:
Samenkomsten: iedere zondag hebben we een samenkomst gehouden, waarin God is grootgemaakt
en Zijn Woord is verkondigd.
Bijbelstudies: In de eerste helft van het jaar hebben we een serie studies gehad over de brief aan de
Romeinen. Hierin zijn de basisfundamenten en hun praktische invulling aan de orde gekomen. In de
tweede helft van het jaar hebben we een serie studies gehad over het boek Job. Hierin ging het
vooral over de plaats van en het omgaan met lijden en pijn. Ongeveer de helft van de aanwezigen
waren mensen van buiten de eigen gemeente.
Ondersteuning: We hebben een recordaantal voedselpakketten kunnen voorzien voor armen in de
Oekraïne. Ook de schoenendoosactie voor kinderen in arme gebieden was weer een groot succes.
Verder hebben we de ondersteuning voor een medewerker van de Bijbelschool in Brazilië kunnen

uitbreiden en een bijdrage kunnen leveren voor de opvang van weeskinderen in Haïti. Minder in het
oog lopend is de ondersteuning van het werk van De Overbrugging in de opvang van vastgelopen
jongeren hier in Oud-Beijerland; door het bewust huren van ruimte in hun gebouw worden ze
voorzien van een vaste stroom van inkomsten.
Overige: diverse personen uit de gemeente hebben zich ingezet voor activiteiten binnen de
Hoeksche Waard. Aangezien deze activiteiten niet vanuit de gemeente Saron georganiseerd zijn,
gaan we hier verder in dit verslag niet op in.
Balans
Eindsaldo bank
Eindsaldo kas

2017

2016

12021,26

10378,57

697,07

2148,50

Totaal
12718,33
12527,07
De gemeente houdt een vereenvoudigde administratie bij. Dit wil zeggen, dat inkomsten en
uitgaven in z'n geheel geboekt worden op de datum, dat ze gebeuren. Er is dus geen sprake van
bezittingen, waarop afschrijving plaatsvindt. Ook wordt er geen rekening gehouden met
overlopende verplichtingen.
Inkomsten
Giften van gemeenteleden
Collecten
Overige
Totaal

10172,00
6573,80
751,30
17497,10

Uitgaven
Huur

8250,00

Onkostenvergoedingen sprekers

2080,00

Evangelisatie

270,00

Ondersteuning

3289,00

Overige kosten

3416,84

Totaal

17305,84

Onder de overige kosten vallen zaken die samenhangen met de diensten, zoals avondmaalswijn,
koffie, drinkpakjes, etc., maar ook administratieve kosten, zoals bankkosten, printerinkt, postzegels,
etc.

