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Algemeen 
1. Algemene gegevens 
Statutaire naam:   Christelijke Gemeente Nieuw Leven 
KvK:    08213604 
RSIN nummer:   821652977 
 
 

2. Contactgegevens 
Telefoonnummer:   +31 6 36126755 
E-mailadres:    Info@ChristelijkeGemeenteNieuwLeven.nl 
Website:    www. ChristelijkeGemeenteNieuwLeven.nl 
 
 

3. IBAN 
NL95 INGB 0008 1302 08  t.n.v. Christelijke Gemeente Nieuw Leven 
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Wie is Christelijke Gemeente Nieuw Leven 
Christelijke Gemeente Nieuw Leven (CGNL) is een Kerkgenootschap die in september 2005 
werd opgericht in Apeldoorn. Zij werkt vanuit een Christelijk gedachtegoed en helpen mensen, 
zonder dat hun religieuze overtuiging daarbij een rol speelt. Naast kerkdiensten biedt CGNL 
vooral/juist heel praktische en gerichte ondersteuning aan mensen die het maatschappelijk, 
sociaal en geestelijk moeilijk hebben en ook vaak sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Vaak gaat 
dat om hele praktisch hulp bij problemen die zij ervaren in hun dagelijks leven.  
 
 

1. Missie & Visie 
CGNL, is een Kerkgenootschap met een duidelijke opdracht: generatiewisseling, mensen 
opbouwen in hun doel om hun wereld te beïnvloeden, levens bouwen met Gods woord. De 
Kerkgenootschap heef ten doel: mensen helpen om hun doel te bereiken met de hulp van het 
spreken Woord van God waarbij de bijbel de richtlijn is. De Kerkgenootschap tracht haar doel 
onder meer te verwezenlijken door het organiseren van kerkdiensten waarbij het evangelie 
wordt gepredikt gebaseerd op de uitgangspunten van de pinkstergemeenschap alsmede al 
het overige wat van geïnspireerd gevolgen verwacht mag worden in het dienstbaar zijn in de 
geest van Christus. De Kerkgenootschap heeft niet ten doel om met haar activiteiten winst te 
behalen. Indien desondanks winst wordt behaald zal deze winst worden aangewend voor een 
algemeen maatschappelijk belang passend binnen de doelstelling van de Kerkgenootschap. 
 
 

2. Activiteiten 
Het organiseren van kerkdiensten (zondag) en informatieavonden over Israël (aantal keren 
per jaar) en Bijbelstudies (woensdag) op het bezoekadres. 

- Als kerk: omzien naar de sociale zwakkeren in de buurt en uitbreiding waar dat nodig 
is: 

o de noden van de mensen opmerken en hulp zo nodig aanbieden o.a. 
voedselpakketten, kledij, hulp in de thuis administratie, geestelijke nood, 
omgaan met eenzaamheid; 

o het verzorgen van studie op de Woensdagavonden in de vorm van trainingen, 
lezingen, onderwijs en gebedsdiensten t.b.v. in het oriënteren van de mens zelf 
als persoon in dagelijkse leven. 

 
 

3. Organisatie 
Het bestuur van de gemeente, is het besluit vormend orgaan van de Kerkgenootschap met 
een voorzitter, secretaris en penningmeester; 
Het bestuur voert beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken; 
Het bestuur vergadert twee keer per jaar over de financiële zaken; 
Het dagelijkse bestuur van de gemeente tevens kerkenraad zijn de voorganger en kerkelijke 
werkers (Ouderling, diakenen en helpers). Pastoraal bezoekwerk wordt in de kerkelijke 
gemeente voornamelijk gedaan door de voorgangers en ouderlingen; 
Het dagelijkse bestuur van de kerkgenootschap vergaderen een keer per maand over de 
terugkerende activiteiten van de kerk. 
 

4. Bestuur 
Het dagelijkse bestuur van de Kerkgenootschap bestaat uit 2 functionarissen waarvan1 
functionaris 2 bestuursfunctie beoefend. 
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5. Beloningsbeleid 
Bestuursleden en overige vrijwilligers van CGNL, ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Wel heeft een lid van het bestuur en of een vrijwilliger van CGNL, recht op 
onkostenvergoeding. Dit wordt in overleg met het bestuur de hoogte van het 
vergoedingsbedrag die door hem of haar gemaakt zijn in de uitoefening van hun functie. 
 
 

6. Financiën en Beheer 
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe 
aan de penningmeester en is belast met de volgende taken: 

 het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de 
jaarrekening van de kerkgenootschap; het vaststellen van de materiële behoeften van 
de gemeente; 

 het zorgdragend voor de geldwerving en kosten van de organisatie (zie bijlage 
Jaarrekening). 

 
 

7. Toekomstplannen  
a. Als kerk 

Als kerk is het ons streven om meer mensen tot God te brengen doormiddel van 
verschillende evangelisch activiteiten te organiseren, meerdere locatie te hebben 
waarbij wij grotere aantallen mensen kunnen bereiken met het Woord van God. 

 

b. Op Maatschappelijk gebied  
Meer samenwerkingsverband aangaan met verschillende instantie om zo 
efficiënter hulp te kunnen bieden aan ons doelgroep (breder praktische en gerichte 
ondersteuning). 


