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1. Informatie betreffende de gemeente. 
 
1.1 Naam, adres en vestigingsplaats van de gemeente:  
 
Christengemeente Purmerend 
postadres Westland 2 
1447 BA Purmerend 
 
Samenkomsten: 
Brede school De Kraal 
Zambezilaan 278  
1448 PN te Purmerend 
 
1.2 Bestuur 
De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Zij bestaat uit tenminste drie personen 
onder wie de eventuele voorganger(s) van de gemeente. 
De oudstenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en wordt desgewenst aangevuld door een 
secretaris en een penningmeester die op voordracht van de oudstenraad door en uit de leden van 
de gemeente worden gekozen. 
De oudstenraad regelt alle zaken van de gemeente, voert haar besluiten uit en beheert haar 
goederen. 
Zij vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechten en is bevoegd alle burgerlijke handelingen 
voor haar te verrichten 
De voorganger(s) en oudste(n) worden als zodanig voor onbepaalde tijd aangesteld, de overige 
ambtsdragers zijn jaarlijks herkiesbaar. 

 
1.3 Doel, geloofsbasis en verbondenheid VPE 
In 1985 is in de statuten van de gemeente als doel het volgende vastgelegd: 
 

De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord en naar 
Bijbelse orde, de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te 
dopen door onderdompeling naar des Heren bevel. 

 
Zij tracht dit doel te bereiken door : 
a. de prediking van het volle evangelie aan alle mensen, al naar dat tijd en 

gelegenheid zich daartoe voordoen; 
b. onderlinge samenkomsten en bidstonden, benevens alles wat strekken kan tot 

onderlinge stichting en terechtwijzing; 
c. het geven van godsdienstonderwijs, opvoeding der jeugd door middel van 

zondagsschool en bijbelstudies; 
d. het uitgeven van geschriften; 
e. het verlenen van pastorale zorg; 
f.  alle andere wettige en passende middelen. 

 
Gods’ onfeilbaar woord, de Bijbel, is de grondslag voor het bestuur en het functioneren van de 
gemeente.  
 
1.5 VPE 
De gemeente was eerder aangemeld als lid van de toenmalige Broederschap van 
Pinkstergemeenten en is thans aangemeld als lid van de VPE, de verenigde Pinkster en 
Evangeliegemeenten. De Christengemeente Purmerend onderschrijft de positieverklaring van 12 
maart 2011 van de VPE ten aanzien van Israel. 
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1.4 Geschiedenis 
De Christengemeente Purmerend is ontstaan vanuit een groep christenen die rond augustus 1984 op 
de maandagavond voor een bidstond bijeenkwam. Daar verschillende mensen uit deze groep geen 
vaste gemeente hadden, ontstond het verlangen om ook op de zondagochtend bij elkaar te komen. 
Één gezin stelde hun huiskamer ter beschikking om daar samen te komen. Op zondag 9 september 
1984 te 10.00 uur werd de eerste huiskamersamenkomst gehouden.  
In het prille begin werden de broeders Zwaan, de Vries, Ebbe en Bakker verzocht om de gemeente te 
leiden. In diepe afhankelijkheid van de Heer werd begonnen met de vorming van een huisgemeente. 
Deze Christengemeente had het verlangen open te staan voor elke christen. Na veel gebed werden 
statuten en leefregels opgesteld die werden opgedragen aan God. Deze statuten / leefregels werden, 
zoals de toen geldende Wet op de kerkgenootschappen voorschreef, gestuurd aan het Kabinet der 
Koningin. Op 19 maart 1985 stuurde het ministerie van Justitie de bevestiging van de ontvangst van de 
statuten / leefregels. 
Bij aanvang van de huissamenkomsten stelde een ander gezin in de jonge gemeente hun huis 
beschikbaar om zondagsschool te houden. De kinderen werden met de auto naar de zondagsschool 
gebracht. 
Op 31 mei 1985 werd de eerste gemeente vergadering gehouden in een gehuurd zaaltje van het 
toenmalige Gemeenschapshuis aan de Sportlaan in Purmerend (later Buurtcentrum Overwhere 
genoemd). Op deze vergadering werd de wens geuit om uit te zien naar een geschikte ruimte om 
samen te komen, waar ook meer ruimte zou zijn voor de zondagsschool. Hier werd voor gebeden. Die 
zelfde avond vroeg broeder de Vries aan de beheerder van het Gemeenschapshuis of dáár geen 
ruimte beschikbaar was. De beheerder stemde hier in toe met de woorden dat dit voor hem een 
geschenk uit de hemel was. 
In de loop der jaren wisselde de samenstelling van de broederraad, later oudstenteam genoemd. Op 
11 juni 1989 werd broeder J. Zwaan aangesteld en ingezegend als voorganger van de gemeente. 
Aanvankelijk deed hij dit  naast  zijn toenmalige werkkring. Later was hij na zijn vervroegd pensoen in 
de gelegenheid om full-time voorganger van de gemeente te zijn. 
De Christengemeente Purmerend werd in de loop der jaren zeer gezegend en heeft een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt. De gemeenteleden kwamen (en komen) uit de gehele regio en in 
Purmerend en later ook in Volendam werden (en worden) diverse activiteiten ontplooid.  
Uit de gemeente kwam een zustergemeente in Volendam voort, de Christengemeente Volendam. 
Deze gemeente functioneert thans zelfstandig.  
Op 18 september 2003 traden Jan en Hieke Zwaan terug als voorgangerechtpaar van de gemeente. 
De tijd was gekomen om wat meer rust te nemen en om te genieten van elkaar. 
Een korte tijd functioneerde de gemeente zonder voorganger. Op 7 september 2005 werden Gerdo en 
Marleen Elzinga ingezegend als voorgangerechtpaar van de gemeente. 
In september 2011 verhuisde de Christengemeente Purmerend van Buurtcentrum Overwhere naar 
brede school de Kraal in de nieuwste wijk van Purmerend, Weidevenne. 
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2.  De gemeente begin 2013. 
 
De leiding van de gemeente bestaat uit de voorganger, oudsten en hun echtgenotes, allen door de 
gemeente aangesteld. De voorganger is de ‘Primus Inter Pares’, de eerste onder zijns gelijken. Dit 
oudstenteam heeft de dagelijkse leiding over de gemeente, zowel pastoraal en diaconaal als 
bestuurlijk. Binnen dit zestal  (voorganger: G.D. Elzinga, oudsten: J.Oussoren, M.W. Broerse en  
echtgenotes) is een taakverdeling tot stand gekomen, met deelverantwoordelijkheden. De voorganger 
is  beschikbaar voor de gemeente. Daarnaast heeft een dienstbetrekking elders van 27 uren. Hij 
ontvangt een vergoeding van de gemeente.  
 
De gemeente bestond op 19 maart 2013 28 jaar en heeft een adressenbestand bestaande uit 82 
adressen van gezinnen, echtparen of alleengaanden die zich hebben laten invoegen als lid van de 
gemeente. De gemeente biedt hiermee een geestelijk thuis aan 179 personen, inclusief de gezinnen 
van de zendelingen, gerekend vanaf het jongste kind tot het oudste gemeentelid. 
Daarnaast staat de gemeente open voor gasten. De gemeente neemt haar plaats in in de 
maatschappij door activiteiten te organiseren voor buitenstaanders. Voorbeelden uit het verleden zijn 
sportactiviteiten voor kinderen in de zomervakantie, vrouwenochtenden, actie op Koninginnedag 
(springkussen, schminken, spellen), theatervoorstellingen, ontmoetingsmaaltijden i.s.m. de 
voedselbank, High Tea met kerst. 
 
De gemeente houdt een zondagse eredienst van wisselende aard. Hieronder wordt verstaan: 
doopdiensten, gezinsdiensten en praisediensten, maar ook doelgroep gerichte diensten zoals  jeugd- 
en tienerdiensten.   
 
De gemeente kent diverse onderdelen die doelgroep gerichte activiteiten uitvoeren. Deze onderdelen 
beschikken elk over (hoofd)leiding, welke verantwoording schuldig is aan de deelverantwoordelijke 
oudste. Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderdiensten, tiener- en jeugdwerk, zang en muziekteam, 
vrouwenwerk en ouderenwerk. 
Ook kent de gemeente de zogenaamde kringen. Hier komen de gemeenteleden in klein verband bij 
elkaar met onder andere als doel elkaar te stimuleren in het geloofsleven en om elkaar beter te leren 
kennen. Deze kringen kennen een kringleider welke pastorale en diaconale zorg binnen de kring kan 
bieden. De kringleiders vallen onder verantwoording van het oudstenteam. 
 
De gemeente ondersteunt 2 gezinnen in hun zendingswerk in Thailand en Zuid-Afrika. De projecten in 
Thailand hebben betrekking op opvang van meisjes en hun ontwikkeling tot zelfstandig functioneren in 
de maatschappij. Het project in Zuid-Afrika heeft betrekking op vraag en aanbod van Christelijke 
dienst- en hulpverlenende luchtvaartorganisaties en de afstemming daartussen. 
 
Beleid wordt in de gemeente vastgelegd in beleidsstukken, om daarmee uitvoering te geven aan de 
statuten van de gemeente. Inmiddels is beleid vastgelegd met betrekking tot zending, kinderwerk en 
voorganger. 
 
Er wordt gewerkt aan een onderwijsstructuur. Hiermee worden verschillende doelen beoogd. De 
gemeente wil buitenstaanders bekend maken met de beginselen en principes van het Christendom, 
maar wil ook een goede basis leggen in het geloofsleven van de individuele Christen, al of niet deel 
uitmakend van de gemeente. 
 
Het dagelijks praktisch en geestelijk functioneren van de Christengemeente Purmerend vindt haar 
basis nog telkens in de statuten van de Christengemeente Purmerend, zoals gezonden aan het 
Kabinet van de Koningin op 18 januari 1985. 
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3. Visie. 
 
In artikel 2 van de statuten van de gemeente staat:  
De gemeente stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.  
 
De visie voor de Christengemeente Purmerend is: 

In de Christengemeente Purmerend: 
• ontmoet je elkaar, 
• zorg je voor elkaar, 
• leer je van elkaar, 
• met de Bijbel als basis 

 
De visie is uitgewerkt in een visiedocument, dat onder de gemeenteleden is verspreid en dat voor 
belangstellenden ter inzage is. Hierin wordt het volgende uitgewerkt: 
 
Het ABC voor de Christengemeente Purmerend: 

a. Aanbidden van God (Aanbidding) 
b. Buiten de deur God delen met anderen (Getuige zijn) 
c. Compleet zijn we pas samen (Gemeenschap) 
d. Dienaar van God zijn (Discipelschap) 
e. Eer God met je gaven en talenten (Bedieningen, Gaven en Talenten) 

 
Dit ABC is gebaseerd op: 

• Mattheus 22 : 37 - 39: het eerste en grote gebod en het tweede (daaraan gelijk!) 
• Mattheus 28 : 19 en 20: het zendingsbevel  

De Bijbel geeft aan wat de grootse geboden voor de christen zijn: 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 
grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheus 22 : 37-
39). 
 
De Christengemeente Purmerend wil uitvoering geven aan dit gebod door haar plaats in te nemen in 
de maatschappij en daarin haar verantwoordelijkheid te nemen. De Christengemeente Purmerend 
heeft het voornemen om op de locatie waar zij nu kerk houdt, in de wijk Weidevenne, nieuwe 
activiteiten te ontplooien ten dienste van de naaste in de wijk. De Christengemeente Purmerend zal 
haar voornemens nader uitwerken in een actueel werk- en actieplan. 
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4. Beleid en actie. 
 
4.1 De A uit het ABC. 
Aanbidden van God (Aanbidding) – De Christengemeente Purmerend stimuleert gemeenteleden 
om God te aanbidden. 
 
In de periode 2013-2015 stelt de gemeente zich ten doel om: 

• Onderwijs in de gemeente te verzorgen over het onderwerp aanbidding. 
• Het zang- en muziekteam uit te breiden. 
• De eenheid en samenwerking in het zang- en muziekteam te bevorderen. 
• Kwaliteiten en talenten binnen het muziekteam te stimuleren en uit te bouwen. 
• De gemeente bewust te maken van de rol van aanbidding tijdens de eredienst. 
• De gemeente bewust te maken van de rol van aanbidding in het dagelijks leven. 

 
Acties onder andere: 

• Bijbelstudie over aanbidding. 
• Training van muzikanten en zangers. 
• Scouten van talent in de gemeente. 
• Teambuilding van zang- en muziekteam. 
• Houden van praise bijeenkomsten. 
 

4.2  De B uit het ABC. 
Buiten de deur God delen met anderen (een levende getuige zijn) – De Christengemeente 
Purmerend stimuleert gemeenteleden om de boodschap van Jezus te delen in hun 
omgeving en biedt ook een kader om dit individueel en gezamenlijk in de praktijk te 
brengen. 
 
In de periode 2013-2015 stelt de gemeente zich ten doel om: 

• Onderwijs in de gemeente te verzorgen over getuige-zijn. 
• Bij te dragen aan het terug brengen van een positief beeld van de kerk in de maatschappij. 
• Laagdrempelig te zijn voor de omgeving. 
• Een plaats te zijn waar individuele plannen om te evangeliseren met elkaar worden 

besproken, uitgewerkt en uitgevoerd. 
• Jaarlijks in elk geval 1 evangelisatieactie als gemeente te houden. 
• Samen te werken met andere Christelijke gemeenten in evangelisatie. 
• Activiteiten te organiseren voor doelgroepen buiten de kerk. 

 
Acties onder andere: 

• Bijbelstudie over getuige-zijn. 
• Training aanbieden over evangelisatie. 
• Laagdrempelige activiteiten organiseren, zoals ontmoetingsmaaltijd, filmavond, 

muziekavond. 
• Evangelisatieactie organiseren. 
• Deelname voorganger aan predikanten overleg Purmerend. 
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4.3  De C uit het ABC. 
Compleet zijn we pas samen (Gemeenschap) – De Christengemeente Purmerend stimuleert 
gemeenteleden om de ander te ontmoeten, om voor elkaar te zorgen, van elkaar te leren en 
elkaar lief te hebben, met de Bijbel als basis. 
 
In de periode 2013-2015 stelt de gemeente zich ten doel om: 

• De kringen opnieuw vorm te geven. 
• Jaarlijks een zusterontbijt te organiseren, waar vrouwen elkaar ontmoeten en elkaar beter 

leren kennen. 
• Jaarlijks een mannenontbijt te organiseren, waar mannen elkaar ontmoeten en elkaar beter 

leren kennen. 
• Een structuur op te zetten waarin diaconale zorg wordt geborgd. 
• Uitbreiding van persoonlijke contacten in de gemeente tot stand te brengen, door leiding, 

kringleiders en andere deelverantwoordelijken.  
 
Acties onder andere: 

• Huisbezoek door voorganger, oudste en kringleider. 
• Kaders diaconaat uitwerken. 
• Werving en training van diaconaal werkers. 
• Het stimuleren van doelgroep activiteiten (zoals uitstapje ouderen, vrouwenochtend, Rock 

Solid, creatieve ochtenden, maaltijden, kinderclub en dergelijke). 
• Deelname aan interkerkelijke activiteiten zoals Schuldhulpmaatje en Present. 
 

4.4.  De D uit het ABC. 
Dienaar van God zijn (Discipelschap) – De Christengemeente Purmerend stimuleert 
gemeenteleden om te leven als leerling van Jezus en reikt daarvoor handvatten aan. 
 
In de periode 2013-2015 stelt de gemeente zich ten doel om: 

• Een onderwijsstructuur op te zetten voor gemeenteleden.  
• Een ieder in de gemeente bewust te maken van zijn/haar eigen geestelijk leven. 
• De gemeente te betrekken bij gebed in diverse toepassingsvormen. 
• Een ieder in de gemeente te stimuleren zijn of haar plaats in te nemen in het Koninkrijk van 

God. 
• Te groeien naar bijbels gemeente-zijn. 
• De gemeente bewust te maken van de verantwoording voor de wereldwijde lijdende kerk. 
• De gemeente op te roepen te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122) 
• Gemeenteleden te stimuleren om dienend bij te dragen aan de activiteiten van de 

gemeente. 
 
Acties onder andere: 

• De opzet van een onderwijsstructuur bestaande uit de volgende pijlers;  
- starters cursus. 
- verdiepingsstudies. 
- specifieke studies zoals opvoeding, huwelijk en dergelijke. 
- Youth alpha. 
- Verdiepingsstudies voor doelgroepen (jongeren, mannen, vrouwen). 

• Training van leiding van alle doelgroepen, eventueel extern. (Bijvoorbeeld EZRA, 
Timotheus, CHRIS, Evangelische Alliantie, Opwekking, Agapè). 

• Trainingen. 
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• Acties om de situatie van de wereldwijde lijdende kerk zichtbaar en bespreekbaar te 
maken, bijvoorbeeld door schrijfacties, gebedsavonden, gebedsacties, filmavonden. 

 
4.5  De E uit het ABC. 
Eer God met je gaven en talenten (Bedieningen, Gaven en Talenten) – De Christengemeente 
Purmerend stimuleert gemeenteleden in hun persoonlijke ontwikkeling en wil een omgeving 
zijn waar gemeenteleden zich kunnen ontwikkelen. 
 
In de periode 2013-2015 stelt de gemeente zich ten doel om: 

• Gemeenteleden te laten ontdekken wat hun gaven, talenten of bedieningen zijn. 
• Gemeenteleden, in overleg met het oudstenteam, in de gelegenheid te stellen hun gaven, 

talenten of bedieningen uit  te oefenen 
• Gemeenteleden, in overleg met het oudstenteam, in de gelegenheid te stellen te oefenen in 

hun bediening. 
• Gemeenteleden te stimuleren om hun gaven, talenten of bedieningen te gebruiken. 
• Kwaliteiten in de gemeente te gebruiken ten behoeve van de wijk waarin wij kerk houden 

en als kerk functioneren. 
 
Acties onder andere: 

• Jonge, nieuwe sprekers in de gelegenheid stellen om te spreken. 
• Jonge, nieuwe zangers en muzikanten in de gelegenheid stellen om mee te oefenen met 

het zang- en muziekteam. 
• Leden van de zang- en muziekgroepgroep in de gelegenheid stellen om te oefenen in het 

leiden van zang en aanbidding. 
• Talentgerelateerde bijeenkomsten te houden: bijvoorbeeld creatief, kunst, zang. 
• Activiteiten te organiseren in de wijk waarin mensen hun talenten en kwaliteiten kunnen 

gebruiken. 
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5.  Financiën 
 
5.1 Inkomsten 
De inkomsten van de gemeente bestaan uit: 
 

a. collecten 
b. vrijwillige bijdragen van de leden en andere baten, welke haar op andere wijze 

ten goede komen (zoals giften van niet-leden en rente).  
 
5.2 Financiële verantwoording 
De oudstenraad legt aan het begin van het jaar aan de gemeente verantwoording af van het 
gehouden beheer over het afgelopen boekjaar. De rekeningen worden met de bijbehorende 
bescheiden door een uit en door gemeente benoemde financiële controle commissie, bestaande 
uit twee personen, nagezien. Deze commissie brengt van haar bevindingen in de jaarvergadering 
rapport uit. 
De financiële controle commissie mag niet bestaan uit directe familie leden van de penningmeester 
en niet uit bestuursleden. Na goedkeuring van de gemeente inzake dat rapport, wordt aan de 
penningmeester décharge verleend. 
 
5.3 Uitgaven 
De uitgaven van de gemeente bestaan uit diverse posten, zoals vermeld op jaarlijkse begroting. 
 
5.4 Vermogen 
Er is gedurende het bestaan van de Christengemeente Purmerend vermogen opgebouwd, bestaande 
uit de tegoeden van de rekeningen waarover de gemeente beschikt. Met deze tegoeden wordt niet 
gespeculeerd en er vinden geen beleggingen plaats. Doel van de tegoeden is huisvesting van de 
gemeente op langere termijn en opbouw van de gemeente. 
 


