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BELANGRIJKE GEGEVENS 

 

Naam Stadskerk 040 

RSIN (Fiscaal nummer) 858750594 

Postadres 
Postbus 8738  
5605LS, Eindhoven 

Emailadres 
Eindhoven@stadskerk040.nl / 
Wilfred@stadskerk040.nl 

KVK nummer 71528601 

IBAN  NL79RABO0329888552 
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MISSIE & VISIE 

Missie 

Het zijn van een dynamische kerk met mensen die geloven in Jezus en bewust 

midden in de maatschappij staan om geloof dichtbij de mensen te brengen.  

Visie 

Een bekende en zichtbare kerk waar: 

- Zoekers God ontmoeten 

- (H)echte vriendschappen ontstaan en  

- mensen groeien in Gods vrijheid.  

 

WAARDEN 

Om onze visie vorm te geven, hebben we een aantal richtinggevende kernwaarden 

die de basis vormen voor wie we zijn en wat we doen.  

1. Jezus Centraal 

Jezus is de essentie van ons geloof. Door Hem kunnen we een relatie met God 

hebben. We mogen Zijn kerk bouwen.   

2. Relationeel 

We geloven dat God van mensen houdt, daar is het Hem om te doen. Dat is ook hoe 

wij willen zijn en wat we willen uitleven. We willen in eerste plaats niet gericht zijn op 

programma's en de taken die uitgevoerd moeten, maar op de mensen. We geven om 

elkaar en staan voor elkaar klaar. Iedereen is welkom en iedereen is waardevol.  

3. Missionair 

Een belangrijk kenmerk van Stadskerk 040 is dat we aan iedereen Gods liefde voor 

de mensen willen overbrengen. We geloven dat Zijn liefde uitgaat naar ieder persoon 

op aarde en dus ook in onze directe omgeving. Op een laagdrempelige wijze willen we 

mensen in aanraking brengen met Zijn liefde zodat mensen door ons heen iets van 

God kunnen zien.  

4. Dynamisch 

Om eigentijds en relevant te blijven is het belangrijk om voortdurend in te spelen op 

de actualiteit in hedendaagse ontwikkelingen. We willen als kerk midden in de 

maatschappij staan om aansluiting te blijven vinden. Daarom is het belangrijk om 

dynamisch en wendbaar te blijven zodat we snel kunnen inspringen op 

ontwikkelingen.  
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5. Excelleren 

We waarderen uitmuntendheid en geloven dat dit God eert en mensen inspireert. 

Daarom doen we alles wat we doen zo goed mogelijk. We geven het beste van onze 

tijd en talenten. Omdat we graag willen dat iedereen bijdraagt, helpen we mensen te 

ontdekken waar ze goed in zijn. We geloven dat als mensen op de plek zitten die het 

beste bij hun talenten past, dit niet alleen leidt tot passie en een beter resultaat, 

maar ook voldoening en vreugde geeft. 
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ACTIVITEITEN 

Onze activiteiten zijn erop gericht om onze visie zo goed mogelijk in te vullen. We 

hebben geen activiteiten omdat ze ‘moeten’, maar omdat we geloven dat ze effectief 

zijn. We vinden het niet erg om nieuwe activiteiten te starten, maar ook niet op 

bestaande activiteiten te stoppen als we onze tijd beter aan iets anders kunnen 

besteden. 

Een aantal van de grote activiteiten staan hieronder vernoemd. 

1. De zondagochtend dienst 

Om aan het eerste deel van onze visie vorm te geven, organiseren we op zondag 

laagdrempelige diensten. Alles in de dienst is erop gericht om onze gasten welkom te 

laten voelen zodat ze een persoonlijke ontmoeting met God kunnen ervaren. Er 

worden een aantal liederen gespeeld, een actueel thema wordt aangesneden met 

behulp van video, en er is een toespraak over een relevant onderwerp. Vooraf en na 

afloop is er tijd voor koffie en thee met iets lekkers. Er is volop gelegenheid om met 

elkaar in gesprek te gaan. 

De zondagse diensten duren ongeveer een uur en vinden plaats op zondagochtend – 

een moment dat onze doelgroep een redelijke lege agenda heeft. De diensten worden 

opgenomen zodat mensen al voordat ze Stadskerk 040 bezoeken een indruk hebben 

van wat er gezegd wordt. 

Voor de zondagdiensten hebben we een locatie nodig, licht, geluid en aankleding van 

de ruimtes. Een groot deel van ons budget gaat hier dan ook naar toe. 

2. Kidsclub 

Voor kinderen tot en met groep acht is er op zondag kidsclub – een eigen 

programma. Kinderen vallen net zo goed onder de doelgroep als volwassenen. Wij 

willen hen niet alleen een geweldige ochtend geven samen met leeftijdsgenootjes, 

maar ook hun helpen om een stap verder te komen in hun relatie met God. De vragen 

en thema’s zijn uiteraard aangepast aan de leeftijden en niveaus van de kinderen. 

Voor oudere kinderen sluiten we ons aan bij RockSolid en LEF programma’s die door 

andere kerken geleid worden. Ook kijken we naar missionaire mogelijkheden voor 

onze jongeren, bijvoorbeeld door samen te werken met M21 of buitenlandse reizen. 

 3. Brunch 

Al sinds het begin van de jaartelling kwam de kerk bij elkaar om samen te eten en te 

drinken. Wij denken dat dit een mooie laagdrempelige manier is om elkaar beter te 

leren kennen. Tweemaal per maand organiseren we dus een brunch waar we mensen 

kunnen uitnodigen om met ons een maaltijd te eten. 
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4. Lifegroups 

Op de lifegroup is de plek waar het gemeenteleven plaatsvindt. Een lifegroup is een 

vaste groep van 6-10 mensen die elkaar om de week ’s avonds bij iemand thuis 

ontmoeten. Op deze avonden bespreken wij de onderwerpen die aan bod komen in de 

diensten. 

De lifegroup is bedoeld om elkaar verder op weg te helpen in onze wandel met God, 

om elkaar te bemoedigen, en voor elkaar te bidden. Hier leren we hoe het evangelie 

en de liefde van God voor ons uitwerkt in de praktijk van het dagelijks leven. 

5. Eindhoven en de wereld dienen 

We willen geen consument zijn van de stad Eindhoven, maar juist teruggeven aan de 

stad, wat tot opbouw en bloei van de stad leidt. We werken mee aan initiatieven om 

de stad te dienen met woord en daad. 

Ook op globale schaal willen we graag een steentje bijdragen. We maken deel uit van 

het Acts 29 netwerk – een diverse, wereldwijde familie van kerken die kerken 

planten. Regionale noden uit dit netwerk (bijvoorbeeld de huidige vluchtelingen 

problematiek) willen wij van harte ondersteunen. 

10% van onze inkomsten willen we weggeven aan deze initiatieven om zo zichtbaar 

te maken dat wij dit niet alleen zeggen, maar ook menen. 
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ORGANISATIE 

Stadskerk 040 wordt momenteel geleid door een onbezoldigd voorgangersechtpaar en 

een keyteam, momenteel bestaande uit vier personen. Daarnaast is er een groep van 

teamleiders die aansturing geven aan de diverse vrijwilligers die actief zijn in de 

taakgebieden binnen de kerk. Denk hierbij aan het kinderwerk, de techniek, catering, 

gastvrijheid en muziek. 

 
Bestuurssamenstelling 

Ten behoeve van de besturing van Stadskerk 040 is het volgende vastgelegd.   

Het Bestuur  

Het bestuur van de gemeente – het keyteam - bestaat uit ten minste drie leden, 

waaronder een voorzitter die tevens eindverantwoordelijke voorganger van de 

gemeente is en een secretaris. Bestuursleden worden benoemd op voordracht van de 

voorganger.  

Een lid van het bestuur kan te allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het 

lidmaatschap door overlijden van een bestuurslid, na het verstrijken van een 

bepaalde tijd zoals vooraf afgesproken met het bestuurslid. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

- Wilfred van Barneveld (voorzitter) 

- Matthijs de Man (secretaris & penningmeester) 

- Ellen van der Heijden (bestuurslid) 

- Jessica Knibbe (bestuurslid) 

Beloning 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten.  

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Het bestuur 

vertegenwoordigt de gemeente; deze bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter 

of bij diens ontstentenis de secretaris. 

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
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Bestuursvergaderingen  

De bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden, zo dikwijls als nodig wordt 

geacht, maar minimaal één keer per kwartaal. Zolang in een bestuursvergadering alle 

in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden 

genomen over alle aan de orde komende onderwerpen.  

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Het bestuur kan ter 

vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in 

functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Besluiten in het bestuur worden in principe genomen op basis van consensus. Indien 

het bestuur niet tot een eensluidend besluit komt, wordt de beslissing aan de 

voorzitter gegeven.  

Adviesraad 

Stadskerk 040 heeft een adviesorgaan dat bestaat uit voorgangers of leiders uit 

andere kerken in Eindhoven. Deze adviesraad worden betrokken bij belangrijke 

beslissingen door Stadskerk 040. De meningen en adviezen van de adviesraad 

worden meegenomen in de besluiten die worden genomen door het bestuur. Echter 

kent de adviesraad geen bevoegdheden in de besturing van Stadskerk 040.  
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FINANCIËN 

Boekjaar en jaarstukken  

Het boekjaar van de gemeente loopt van één januari tot en met eenendertig 

december van hetzelfde jaar. Het bestuur van de gemeente legt jaarlijks aan de leden 

van de gemeente verantwoording af van het financiële beheer van de gemeente. 

De adviesraad wordt betrokken bij grote financiële beslissingen en kan op verzoek 

financiële inzage vragen.   

De financiën en de correcte afhandeling daarvan krijgt te allen tijde hoge prioriteit 

Begroting en prognose 

In de prognose voor de komende 3 jaar is opgenomen dat de vaste lasten zoals huur 

voor de bijeenkomsten en gebruikersmiddelen zoals koffie en kosten voor de website, 

zullen aanhouden zoals in de huidige begroting van 2018 opgenomen. De grootste 

kostenpost is de huur van de locatie waar we op zondagochtend de diensten 

organiseren. Deze kostenpost is nu berekend op tweewekelijkse diensten en zal de 

komende jaren blijven bestaan. De wens voor de toekomst is dat we wekelijkse 

diensten hebben. Dat zou betekenen dat de lasten voor de huur verdubbelen. Deze 

stap zullen we dus pas zetten zodra we zeker kunnen zijn de benodigde inkomsten.  

De inkomsten zullen naar verwachting de komende periode stabiel blijven. Deze zijn 

berekend om basis van de te verwachten giften aan de hand van een inventarisatie 

bij de vaste teamleden van Stadskerk 040. Zodra het ledenaantal toeneemt zullen 

naar verwachting ook de financieële inkomsten door giften toenemen.  

 

 

 

 

 


	Belangrijke gegevens
	Missie & visie
	Missie
	Visie

	Waarden
	1. Jezus Centraal
	2. Relationeel
	3. Missionair
	4. Dynamisch
	5. Excelleren

	Activiteiten
	1. De zondagochtend dienst
	2. Kidsclub
	3. Brunch
	4. Lifegroups
	5. Eindhoven en de wereld dienen

	Organisatie
	Bestuurssamenstelling
	Het Bestuur
	Beloning
	Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
	Bestuursvergaderingen
	Adviesraad


	Financiën
	Boekjaar en jaarstukken
	Begroting en prognose


