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Stichting De Ark te Nijkerk is opgericht 2 februari 1983. In deze statuten staat onder artikel 2 dat de 
stichting ten doel heeft de verkondiging van Het Evangelie van Jezus Christus, door middel van het 
ter beschikking stellen en exploiteren van gebouwen, onder meer bestemd voor het houden van 
samenkomsten, al dan niet speciaal voor de jeugd, kinderclubs en vergaderingen. Daarnaast heeft 
het als doel het verlenen van ondersteuning bij het verkondigen van Het Evangelie van Jezus 
Christus, zowel in Nederland als daarbuiten, door middel van het ter beschikking stellen van gelden 
en het bieden van praktische hulp. Op basis hiervan heeft de stichting de erkenning als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) gekregen. Om te blijven voldoen aan deze erkenning is onderstaande 
algemene informatie opgenomen.  
 
Het RSIN-nummer alsmede de contactgegevens van Evangelische Gemeente De Ark vindt u elders op 
deze site. 
 
De statuten bepalen dat het bestuur uit ten minste drie leden bestaat die geen beloning genieten 
maar wel recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening gemaakte kosten.  
 

Doel en grondslag 

Met betrekking tot grondslag en doel het volgende.  
De grondslag: 

• De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, 
Middelaar tussen God en mensen 

• Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God  en als 
betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring 

• Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven. 
 
Op basis van deze grondslag erkent en aanvaardt de gemeente de opdracht van de Here Jezus 
Christus om: 

• Overal het evangelie te verkondigen 

• Hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest 

• Allen, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen 
heeft. 

  



 

 

 

Het beleidsplan  

Hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: 

• De gemeente wil het goede nieuws over Jezus Christus bekend maken. Daartoe organiseert 
zij wekelijks een samenkomst op zondagmorgen en diverse open bijeenkomsten door de 
week. 

• Voor diegenen die zich aangesloten hebben bij de gemeente organiseert de gemeente vele 
activiteiten die tot doel hebben God te eren, te groeien in het geloof en om te zien naar de 
medemens in en buiten onze gemeente. 

• Speciale activiteiten zijn er wekelijks voor de jongeren tussen 12 en circa 25 jaar, 
onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Daarnaast is er een zondagschool voor kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar. 

• De gemeente ondersteunt diverse zendelingen en organisaties in Nederland en daarbuiten, 
die vanuit de gemeente zijn uitgezonden. Die ondersteuning is zowel geestelijk als praktisch. 
Ook enkele initiatieven van buiten onze organisatie worden ondersteund.  

• Voor het uitvoeren van activiteiten worden vele gemeenteleden ingezet als vrijwilliger.  
 

Verslag van de activiteiten van de gemeente 

• Evangelische gemeente De Ark heeft in lijn met het beleidsplan haar activiteiten ontplooid. 
Voor de uitvoering van haar activiteiten maakt zij gebruik van het gebouw aan het Willem 
Alexander Plein 14 in Nijkerk 

• De gemeente heeft in 2019 zeven zendingsprojecten maandelijks ondersteund. Daarnaast 
zijn enkele incidentele projecten van een bijdrage voorzien. 

• Van enkele activiteiten is een verslag of fotoreportage op de website geplaatst.  
 

Financiën 

  

    Begroting 2020  Werkelijk 2019  Begroting 2019  

Baten  

Giften en collectes   €           220.000   €          233.565   €           214.000  

Overige inkomsten   €             10.000   €            18.196   €             10.000  

Totaal baten   €           230.000   €          251.761   €           224.000  

Lasten  

Huisvesting   €             28.000   €            25.024   €             28.750  

Samenkomsten   €             14.000   €            14.109   €             15.250  

Zending / evangelisatie   €             54.500   €            64.069   €             59.600  

Overige lasten   €           141.000   €          115.025   €           122.150  

Totaal lasten   €           237.500   €          218.227   €           225.750  

Resultaat    €              -7.500   €            33.534   €              -1.750  

 


