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1.

DE DOELGROEP

Om activiteiten goed te laten slagen is het belangrijk om duidelijk te hebben voor wie we de
activiteiten ondernemen. Door onze doelgroep goed te omschrijven, kunnen we alle activiteiten van
de gemeente hierop afstemmen.
De doelgroep van de ZDA-gemeente Breda bestaat uit multiculturele Nederlandstalige gezinnen en
individuen die wonen in West-Brabant (Breda e/o) en nog niet bekend zijn met het Evangelie van
Christus.

2.

HET MANDAAT

Een mandaat is een Bijbels bestaansrecht of opdracht, Gods opdracht aan ons als Christenen. Het
geeft aan waarom het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten bestaat. Het fundament van
het mandaat is gericht op onderstaande tekst:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld (Matth. 28:18-20).”
God roept ons, door middel van Zijn Geest, om de mensen in onze omgeving, die Hem nog niet
kennen zijn eeuwige liefde te laten ervaren. De liefde die door Jezus Christus aan ons is geopenbaard.
Wie Jezus aanvaardt zal worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door
middel van Gods Woord en gebed zullen zij leren God lief te hebben met heel hun hart, heel hun ziel
en heel hun verstand en er naar verlangen Zijn wil te doen. Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht
de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn tot het einde van deze wereld. Omdat
Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om
ons heen bewust te maken van het goede nieuws (naar Matth. 22:36-40 en Lucas 4:18-19).

3.

DE VISIE

Een visie is een zienswijze, een opvatting. De gemeente Breda heeft onder leiding van Gods Geest de
volgende visie geformuleerd:
“De gemeente Breda voelt zich geroepen om de liefde van Jezus Christus uit te dragen door
persoonlijke inzet in de directe omgeving”.

Pagina 3 van 12

Beleidsplan ZDA-Gemeente Breda 2015-2019

4.

NORMEN EN WAARDEN

In deze samenleving wordt er veel gepraat over normen en waarden. Het gaat hierbij altijd om
bepaalde richtlijnen (uitgesproken en onuitgesproken) over hoe we met elkaar om moeten gaan. De
ZDA-gemeente Breda heeft een aantal van deze richtlijnen geformuleerd.
4.1.

Normen

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen. Normen zijn dus gedragsregels, zij regelen het
sociale verkeer. De normen die wij belangrijk vinden binnen de gemeente zijn:
 Wij geloven dat mensenlevens het beste tot verandering komen, in de gemeente tijdens de
diensten, onder leiding van Gods geest.
 Wij geloven dat Bijbels onderricht onder leiding van de Heilige Geest verandering tot stand
brengt bij individuele gelovigen in de gemeente.
 Wij geloven dat God houdt van alle mensen en dat wij daarin zijn voorbeeld moeten en willen
volgen.
 Wij geloven dat de gemeente cultureel relevant hoort te zijn zonder daarbij de zuiver Bijbelse
leer prijs te geven.
 Wij geloven dat volgelingen van Jezus Christus een levend geloof uitdragen waarbij ze oprecht
verlangen naar geestelijke groei.
 Wij geloven dat de gemeente haar werk moet doen als een hechte gemeenschap van mensen
die dienen en daarbij hun geestelijke gaven gebruiken.
 Wij geloven dat de liefdevolle relatie die God met ons heeft, weerspiegeld moeten worden in
onze relaties onderling.
 Wij geloven dat streven naar hoge kwaliteit, onder leiding van Gods Geest, tot eer van God is
en mensen inspireert.
 Wij geloven dat we de kinderen van jongs af aan moeten begeleiden naar een levend geloof,
waarbij ze bekend gemaakt en betrokken worden, bij het gemeenteleven.
 Wij geloven dat onze gemeenten geleid moeten worden door hen die gaven van leiderschap
hebben.
 Wij geloven dat volledige toewijding aan Jezus Christus vanzelfsprekend moet zijn voor elke
gelovige.
 Wij geloven dat een ieder die de gemeente Breda regelmatig bezoekt, gestimuleerd moet
worden om een taak op zich te nemen, zodat een hechte gemeenschap gevormd kan worden.
4.2.

Waarden

Waarden zijn de achterliggende idealen en motieven voor de normen. Bij waarden moeten we denken
aan zaken als gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de
concrete normen gebaseerd zijn. Het zijn ook de grootheden die met de normen bereikt willen
worden. Er zijn normen en regels om idealen (waarden) te bereiken. In de Bijbel is liefde de
belangrijkste waarde. In de gemeente Breda hebben de volgende waarden als belangrijk gekenmerkt:


Optimisme: vloeit voort uit de zekerheid dat we geredde mensen zijn en priesters van het
koninkrijk mogen zijn. Door dit zelfbewustzijn gaan we ons anders gedragen. We geloven dat
dingen anders kunnen en dat we in staat zijn om grenzen te verleggen.



Dienstbaarheid: vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn zijn we gericht op mensen binnen en
buiten de kerk. Zorg voor de gemeente maar ook voor mensen daarbuiten. Zorg waarbij
niemand wordt buiten gesloten. Dat maakt het verschil waardoor mensen ons zien.



Levenskwaliteit: vanuit het geloof krijgt de zin van het leven een nieuwe betekenis, geeft
een toekomstvisie maar ook ethische principes. Het geeft ook richting aan de onderlinge
omgang, de betrokkenheid van mensen maar ook ruimte om respectvol met elkaar om te
gaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, oftewel het milieu en het nadenken over
verspilling horen daarin ook een plaats te krijgen. Tenslotte volgt vanuit een holistische visie
ook aandacht voor een gezonde leefwijze.

Bij alle activiteiten die worden ondernomen, moeten deze waarde uiting krijgen.
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5.

DE DOELSTELLINGEN

Gemeente Breda heeft, onder leiding van Gods Geest, zich bepaalde doelen gesteld, waarnaar wij
streven om die te behalen. De gemeente Breda heeft zich de volgende doelen gesteld:
5.1.

Departement Secretariaat

Het departement secretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. Deze is belast met
de organisatie, voorbereiding en vastlegging van de bestuursvergaderingen. Daarnaast organiseert en
coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de
informatiestroom binnen de gemeente. Het secretariaat zorgt ervoor zorgt dat alle informatie steeds
op de goede plaats terecht komt. Het secretariaat is één van de kritische succesfactoren voor het
organisatorisch functioneren van de gemeente Breda als geheel.
Onderstaand de vijf jarenplanning van het departement secretariaat:
2015

2016

2017

2018

2019

5.2.

Departement Financiën

Het departement financiën valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Deze is de
beheerder van alle financiële fondsen van de gemeente Breda. Hieronder vallen fondsen bestemd voor
de Unie (geoormerkte gelden, zoals tienden, zendingscollecten, financiële middelen t.b.v. speciale
projecten van de Unie en andere instellingen), fondsen van de plaatselijke gemeente en eventuele
fondsen die toebehoren aan organisaties die gelieerd zijn aan de gemeente Breda.
Onderstaand de vijf jarenplanning van het departement financiën:
2015




2016




Goede prijs afspraken maken met de verhuurder betreffende eventuele huurverhogingen van
het kerkgebouw.
Continueren en uitbouwen van de zaalhuurbijdrage, waarbij gestreefd wordt naar een
voldoende dekkingsgraad om de kosten van de huur te kunnen blijven betalen.
Minimaal 1 keer per jaar doormiddel van kerkpost mensen bekend maken en informeren over
rentmeesterschap (giften geven als tienden en zaalhuurbijdrage).
ANBI-registratie uitvoeren voor een periode van 3 jaar.
Verlengen van huurovereenkomst voor een periode van minimaal 3 jaar.
Minimaal 1 keer per jaar doormiddel van kerkpost mensen bekend maken en informeren over
rentmeesterschap (giften geven als tienden en zaalhuurbijdrage).
Beoordelen of de inrichting van de spaarmiddelen als de Zakelijke Spaarrekening en
Vermogen Spaarrekening voldoet.

2017
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2018


2019



5.3.

Minimaal 1 keer per jaar doormiddel van kerkpost mensen bekend maken en informeren over
rentmeesterschap (giften geven als tienden en zaalhuurbijdrage).
Minimaal 1 keer per jaar doormiddel van kerkpost mensen bekend maken en informeren over
rentmeesterschap (giften geven als tienden en zaalhuurbijdrage).
ANBI-registratie uitvoeren voor een periode van 3 jaar.
Verlengen van huurovereenkomst voor een periode van minimaal 3 jaar.
Beoordelen of de inrichting van de spaarmiddelen als de Zakelijke Spaarrekening en
Vermogen Spaarrekening voldoet.
Departement Zending

Het departement zending valt onder de verantwoordelijkheid van de zendingsleider. Deze is de
coördinator van de zendingsraad. Het departement zending wil op basis van het uitdragen van de
liefde van Jezus Christus in de directe omgeving de gemeenteleden vooral aanmoedigen tot
persoonlijke en collectieve participatie. De zendingsactiviteiten die met dit doel zijn opgestart in 2013
en 2014 zullen doorgaan in de komende vijf jaar. Dit betreft met name de folderacties in de omgeving
van Prinsenbeek en Breda en de Health Expo in Breda.
Onderstaand de vijf jarenplanning van het departement zending:
2015:
 Nazorg Health Expo 2014: kookdemonstraties + nieuwsbrief;
 Het ontwikkelen en verspreiden van een nieuwe folder met gratis aanbod van een nieuw
boek;
 Het introduceren van huisgroepen;
 Het organiseren van een vakantie Bijbelschool;
 De speciale diensten, zoals de kerstviering meer zendingsgericht maken.
Wederkerende doorlopende activiteiten:
 Het verzenden van een tweemaandelijkse nieuwsbrief over gezondheid;
 Vier ADRA-collectes organiseren;
 Bijhouden en ontwikkelen van de website om te ondersteunen in alle zendingsactiviteiten;
 2 keer per maand op sabbatmiddag Bijbelstudie in de gemeente;
 Het persoonlijk stimuleren van alle gemeenteleden om betrokken te zijn bij een of meerdere
zendingsactiviteiten.
2016:
 Organiseren Health Expo (najaar) 2016;
 Nazorg opstarten van de Health Expo. Speciale lezingen introduceren over onderwerpen zoals
omgaan met stress of depressie, overwinnen van verslaving etc.;
 Het organiseren van een vakantie Bijbelschool.
Wederkerende doorlopende activiteiten:
 Het verzenden van een tweemaandelijkse nieuwsbrief over gezondheid;
 Het opnieuw drukken en verspreiden van de folders met gratis aanbiedingen van boekjes.
 Vier ADRA-collectes organiseren;
 Zorg dragen dat de speciale diensten, zoals de kerstviering, zendingsgericht zijn;
 Bijhouden en ontwikkelen van de website om te ondersteunen in alle zendingsactiviteiten;
 2 keer per maand op sabbatmiddag Bijbelstudie in de gemeente;
 Het persoonlijk stimuleren van alle gemeenteleden om betrokken te zijn bij een of meerdere
zendingsactiviteiten.
2017:
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Nazorg Health Expo 2016: speciale lezingen over onderwerpen zoals omgaan met stress of
depressie, overwinnen van verslaving, vragen over relaties en opvoeding;
Het ontwikkelen en verspreiden van een nieuwe folder met gratis aanbod van een nieuw
boek;
De huisgroepen opnieuw introduceren;
Het organiseren van een vakantie Bijbelschool.

Wederkerende doorlopende activiteiten:
 Het verzenden van een tweemaandelijkse nieuwsbrief over gezondheid.
 Vier ADRA-collectes organiseren;
 Zorg dragen dat de speciale diensten, zoals de kerstviering, zendingsgericht zijn;
 Bijhouden en ontwikkelen van de website om te ondersteunen in alle zendingsactiviteiten;
 2 keer per maand op sabbatmiddag Bijbelstudie in de gemeente;
 Het organiseren van een vakantie Bijbelschool;
 Het persoonlijk stimuleren van alle gemeenteleden om betrokken te zijn bij een of meerdere
zendingsactiviteiten.
2018:
 Organiseren Health Expo (najaar) 2018;
 Nazorg opstarten van de Health Expo. Een spreker uitnodigen voor een gezondheidsseminar,
zoals Thomas Jackson;
 Het organiseren van een vakantie Bijbelschool.
Wederkerende doorlopende activiteiten:
 Het verzenden van een tweemaandelijkse nieuwsbrief over gezondheid;
 Het opnieuw drukken en verspreiden van de folders met gratis aanbiedingen van boekjes;
 Vier ADRA-collectes organiseren;
 Zorg dragen dat de speciale diensten, zoals de kerstviering, zendingsgericht zijn;
 Bijhouden en ontwikkelen van de website om te ondersteunen in alle zendingsactiviteiten;
 2 keer per maand op sabbatmiddag Bijbelstudie in de gemeente;
 Het persoonlijk stimuleren van alle gemeenteleden om betrokken te zijn bij een of meerdere
zendingsactiviteiten.
2019:
 Nazorg Health Expo 2018: een gezondheidsseminar organiseren door bijvoorbeeld Thomas
Jackson;
 Het ontwikkelen en verspreiden van een nieuwe folder met gratis aanbod van een nieuw
boek;
 De huisgroepen opnieuw introduceren;
 Het organiseren van een vakantie Bijbelschool.
Wederkerende doorlopende activiteiten:
 Het verzenden van een tweemaandelijkse nieuwsbrief over gezondheid;
 Vier ADRA-collectes organiseren;
 Zorg dragen dat de speciale diensten, zoals de kerstviering, zendingsgericht zijn;
 Bijhouden en ontwikkelen van de website om te ondersteunen in alle zendingsactiviteiten;
 2 keer per maand op sabbatmiddag Bijbelstudie in de gemeente;
 Het persoonlijk stimuleren van alle gemeenteleden om betrokken te zijn bij een of meerdere
zendingsactiviteiten.
5.4.

Departement Diaconie:

Het departement diaconie valt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofd-diaconie. Deze is de
coördinator van de diaconie. Het departement diaconie wil op basis van het uitdragen van de liefde
van Jezus Christus de gemeenteleden vooral bemoedigen en ondersteunen door het bevorderen van
een goed contact onder de leden en door in liefde om te zien naar elkaar en onze naaste.
2015
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31 Januari:
28 Februari:
14 Maart:
21 Maart:
4 April:
23 Mei:
13 Juni:
12 September:
26 September:
17 Oktober:
24 Oktober:
7 November:
12 December:
19 December:

Bijbelquiz;
Gemeente middag (talenten, getuigenissen, etc.);
1e Heilig Avondmaal;
Gebedswandeling;
Paasdienst;
Pinksterdienst;
Picknick & 2e Heilig Avondmaal;
3e Heilig Avondmaal;
Potluck;
Gemeente middag;
Oogst dankdienst;
Gebedsweek & Nacht van gebed;
4e Heilig Avondmaal;
Kerstdienst.

2016















29 Januari:
27 Februari:
12 Maart:
26 Maart:
15 april:
14 Mei:
11 Juni:
Aug/Sept:
10 September:
24 September:
22 Oktober:
5 November:
10 December:
24 December:

Bijbelquiz;
Gemeente middag (talenten, getuigenissen, etc.);
1e Heilig Avondmaal;
Paasdienst;
Gebedswandeling;
Pinksterdienst;
Picknick & 2e Heilig Avondmaal;
Gemeente uitje;
3e Heilig Avondmaal;
Potluck;
Oogst dankdienst;
Gebedsweek & Nacht van gebed;
4e Heilig Avondmaal;
Kerstdienst.

2017















28 Januari:
25 Februari:
11 Maart:
18 Maart:
15 April:
3 Juni:
10 Juni:
9 September:
23 September:
14 Oktober:
21 Oktober:
4 November:
9 December:
23 December:

Bijbelquiz;
Gemeente middag (talenten, getuigenissen, etc.);
1e Heilig Avondmaal;
Gebedswandeling;
Paasdienst;
Pinksterdienst;
Picknick & 2e Heilig Avondmaal;
3e Heilig Avondmaal;
Potluck;
Gemeente middag;
Oogst dankdienst;
Gebedsweek & Nacht van gebed;
4e Heilig Avondmaal;
Kerstdienst.

2018











27 Januari:
24 Februari:
10 Maart:
31 Maart:
21 April:
19 Mei:
9 Juni:
Aug/Sept:
8 September:
22 September:

Bijbelquiz;
Gemeente middag (talenten, getuigenissen, etc.);
1e Heilig Avondmaal;
Paasdienst;
Gebedswandeling;
Pinksterdienst;
Picknick & 2e Heilig Avondmaal;
Gemeente uitje;
3e Heilig Avondmaal;
Potluck;
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2019















20 Oktober:
3 November:
8 December:
22 December:

Oogst dankdienst;
Gebedsweek & Nacht van gebed;
4e Heilig Avondmaal;
Kerstdienst.

26 Januari:
23 Februari:
9 Maart:
16 Maart:
20 April:
8 Juni:
22 Juni:
7 September:
21 September:
12 Oktober:
19 Oktober:
2 November:
14 December:
21 December:

Bijbelquiz;
Gemeente middag (talenten, getuigenissen, etc.);
1e Heilig Avondmaal;
Gebedswandeling;
Paasdienst;
Pinksterdienst;
Picknick & 2e Heilig Avondmaal;
3e Heilig Avondmaal;
Potluck;
Gemeente middag;
Oogst dankdienst;
Gebedsweek & Nacht van gebed;
4e Heilig Avondmaal;
Kerstdienst.

Naast de vijf jarenplanning zal er aandacht zijn vanuit de diaconie voor:
 Doopdiensten;
 Huisbezoeken;
 Telefoontjes;
 Het sturen van kaarten;
 Het verwelkomen van en in contact blijven met gasten;
 Het uitdelen van fruit in de omgeving van de kerk n.a.v. Oogst dankdienst;
 Het uitdelen van uitnodigen in de omgeving van de kerk voor de speciale diensten;
 Workshops;
 Bezoeken landelijke diaconie dag.
5.5.

Departement Sabbatschool

Het departement sabbatschool valt onder de verantwoordelijkheid van de Sabbatschoolleider. Deze is
de coördinator van zowel de kinder- als volwassensabbatschool en dus alle kindersabbatschoolleiders
en gespreksleiders. Het departement Sabbatschool wil bijdragen tot geestelijke groei van de leden en
het winnen van zielen door de bestudering van Gods Woord, waarbij zowel leden als belangstellenden
worden gestimuleerd om de wekelijkse Bijbelstudie op sabbat bij te wonen en met respect voor
elkaars mening over hun ervaringen met God en de Bijbel te discussiëren.
2015:
 Uitbreiden en meer betrekken van gemeenteleden bij het sabbatschoolwerk als
gespreksleiding, kinderleiding en podiumdienst;
 Toeleggen op meer verdieping voor de tiener- en juniorenlessen;
 Splitsen van de kleuter- /kindergroep tussen de kinderen die wel dan niet kunnen lezen;
 Het niveau bij de volwassen lesbespreking handhaven;
 Minimaal één vergadering beleggen met de gespreksleiders van de volwassen les en de
mensen van de podiumdienst;
 Minimaal twee vergaderingen beleggen met de kindersabbatschoolleiding;
 Tussentijdse evaluatie na de dienst op Sabbat met de kinderleiding per klas;
 Tijdens 13de sabbatschoolcollecte de volwassenen en kinderen bij elkaar brengen;
 Mede organiseren samen met het departement Zending van de vakantie bijbelschool;
 Organiseren van één eredienst voor kinderen;
 Organiseren kinderuitje.
2016:
 Toeleggen op meer verdieping voor de tiener- en juniorenlessen;
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Minimaal één vergadering beleggen met de gespreksleiders van de volwassen les en de
mensen van de podiumdienst;
Minimaal twee vergaderingen beleggen met de kindersabbatschoolleiding;
Tussentijdse evaluatie na de dienst op Sabbat met de kinderleiding per klas;
Tijdens 13de sabbatschoolcollecte de volwassenen en kinderen bij elkaar brengen;
Mede organiseren samen met het departement Zending van de vakantie bijbelschool;
Organiseren van één eredienst voor kinderen;
Organiseren van kindergezondheidsprogramma in aanloop naar de Health Expo.

2017:
 Toeleggen op meer verdieping voor de tiener- en juniorenlessen;
 Minimaal één vergadering beleggen met de gespreksleiders van de volwassen les en de
mensen van de podiumdienst;
 Minimaal twee vergaderingen beleggen met de kindersabbatschoolleiding;
 Tussentijdse evaluatie na de dienst op Sabbat met de kinderleiding per klas;
 Tijdens 13de sabbatschoolcollecte de volwassenen en kinderen bij elkaar brengen;
 Mede organiseren samen met het departement Zending van de vakantie bijbelschool;
 Organiseren van één eredienst voor kinderen;
 Kinderuitje organiseren.
2018:
 Minimaal één vergadering beleggen met de gespreksleiders van de volwassen les en de
mensen van de podiumdienst;
 Minimaal twee vergaderingen beleggen met de kindersabbatschoolleiding;
 Tussentijdse evaluatie na de dienst op Sabbat met de kinderleiding per klas;
 Tijdens 13de sabbatschoolcollecte de volwassenen en kinderen bij elkaar brengen;
 Mede organiseren samen met het departement Zending van de vakantie bijbelschool;
 Organiseren van één eredienst voor kinderen;
 Organiseren van kindergezondheidsprogramma in aanloop naar de Health Expo.
2019:
 Minimaal één vergadering beleggen met de gespreksleiders van de volwassen les en de
mensen van de podiumdienst;
 Minimaal twee vergaderingen beleggen met de kindersabbatschoolleiding;
 Tussentijdse evaluatie na de dienst op Sabbat met de kinderleiding per klas;
 Tijdens 13de sabbatschoolcollecte de volwassenen en kinderen bij elkaar brengen;
 Mede organiseren samen met het departement Zending van de vakantie bijbelschool;
 Organiseren van één eredienst voor kinderen;
 Kinderuitje organiseren.
5.6.

Departement Pastorale zorg

Het departement pastorale zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling. Deze is de
coördinator van de pastorale zorg in de gemeente, welke in samenspraak met de predikant en
diaconie wordt uitgevoerd.
2015:

2016:

2017:
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2018:

2019:
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6.

SAMENVATTING

De omgang van de leden in de gemeente Breda geschiedt d.m.v. de liefde van Jezus Christus, waarbij
een goede communicatie, studie van het Woord en sociaal contact belangrijk zijn voor een hoge mate
van levenskwaliteit. De liefde van Jezus Christus wordt door optimisme en dienstbaarheid aan een
ieder uitgedragen naar de omgeving en specifiek naar onze naasten.
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