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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2016 – 2021 op hoofdlijnen van de Volle Evangelie Kerk Silo
oftewel beter bekend onder de naam Silo Church.
Het beleidsplan is te lezen als kadernotitie voor Silo Church waarin op hoofdlijnen wordt
aangegeven wat het beleid voor de komende jaren zal zijn. Echter de komende jaren moeten
bepaalde zaken nog verder worden uitgewerkt.
Volle Evangelie Kerk Silo als kerkgenootschap
De Volle Evangelie Kerk Silo is een onafhankelijk kerkgenootschap, statutair gevestigd in
Enschede (Zonstraat 9, 7521 HD Enschede) en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 64412490. Tevens beschikt de Volle Evangelie Kerk
Silo over een ANBI verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN nummer is
855656037. Doel van het kerkgenootschap, zoals het statutair is omschreven, is het houden
van kerkdiensten en evangelische werkzaamheden overeenkomstig de Bijbel. De middelen
waarmee Silo Church haar doelen tracht te bereiken zijn onder meer het houden van
wekelijkse samenkomsten waar de verkondiging van Gods Woord centraal staat, het dopen
door onderdompeling, de viering van het Heilig Avondmaal, het organiseren en bevorderen
van bidstonden, Bijbelstudies en kringavonden, het organiseren en bevorderen van kinder-,
tiener- en jeugdwerk, het bieden van pastorale hulpverlening, het bevorderen en
organiseren van evangelisatieactiviteiten, het ondersteunen van zendelingen en
evangelisten en alle andere wettige en passende middelen.
Grondslag
Als grondslag aanvaardt Volle Evangelie Kerk Silo de Bijbel, als het door God geïnspireerde
en onfeilbare Woord, als leidraad voor alle zaken die met het geloof en het leven te maken
hebben.
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2. Identiteit
De Silo Church is een volle evangelische gemeente, ontstaan in 1991 vanuit een
huisbidstond. Door de jaren heen heeft de Silo Church meerdere locaties aangedaan om
haar erediensten te vieren. Op dit moment wordt iedere zondagochtend een samenkomst
gehouden aan de Zonstraat 9 te Enschede.
2.1 Geloofsbelijdenis
Silo Church aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord.
Daarom gelooft zij (in) en belijdt zij:
1. Dat er slechts één God is, die voor altijd bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
2. De Godheid van Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven,
in Zijn tekenen, in Zijn plaatsvervangende verzoenende dood door Zijn vergoten
bloed, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de
Vader, en in Zijn persoonlijke wederkomst in kracht en heerlijkheid.
3. Dat allen hebben gezondigd en dat redding door persoonlijk geloof in het
verlossende werk van Jezus Christus en bekering tot God noodzakelijk is.
4. De waterdoop door onderdompeling voor allen die zich hebben bekeerd.
5. De negenvoudige vrucht en (geesten)gaven van de Heilige Geest als een onmisbare
toerusting voor elke Christen, ook heden ten dage.
6. Het Heilig Avondmaal ter nagedachtenis van het verbroken lichaam en het vergoten
bloed van de Here Jezus Christus.
7. De ambten van oudsten en diakenen die worden toegewezen aan leden op
voordracht en niet door stemming/verkiezing.
8. Dat het de verantwoordelijkheid is van elke gelovige om financieel bij te dragen aan
de bouw van het Koninkrijk van God door middel van tienden en offerandes.
9. De vijfvoudige bediening zoals uiteengezet in Efeze 4:11 en 12 tot toerusting en
dienstbetoon van het Lichaam van Christus.
2.2 Wie zijn wij
Silo Church is een multicultureel kerkgenootschap in de stad Enschede dat zichtbaar wil zijn
in haar wijk en omgeving. Ook wil Silo Church een ontmoetingsplek zijn waar de Bijbel wordt
verkondigd in al haar eenvoud met betoon van kracht, waar de liefde van Christus Jezus
aanwezig is en waar de Heilige Geest de vrije ruimte krijgt om te bewegen zoals Hij het wil.
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3. Visie en Missie
Onze Visie:

Building strong people, building strong churches!
N.a.v.: 1 Petrus 2:5: en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God,
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Onze Missie:
Mensen moeten niet alleen tot geloof in Jezus Christus komen maar ook geestelijk gaan
groeien tot volwassenheid zodat zij ingezet kunnen worden in de plaatselijke gemeente en
het Koningrijk Gods. Wij willen investeren in mensen om zodoende een nieuwe generatie
volwassen gelovigen bekwaam te maken die de plaatselijke gemeente in al haar facetten en
de verkondiging van het evangelie kan waarborgen en continueren.
Vier belangrijke pijlers die hoofdzakelijk ondersteuning moeten bieden aan de visie en missie
zijn:
 Woordverkondiging en onderwijs. (n.a.v. 2 Tim 3:16 en Rom. 10:17)
 Lofprijzing & Aanbidding. (n.a.v. Joh 4: 23-24 en Hand 16:25 -26)
 Kinderen, tieners en jeugd. (n.a.v. Marc 10:14 en 1 Tim 4:12)
 Warme gemeenschap door het omzien naar elkaar. (n.a.v. Mat 22:39 en Hand 20:28)
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4. Strategie
Silo Church hanteert vier belangrijke pijlers die de basis vormen van ‘gemeente zijn’.
Tevens bieden deze vier pijlers ook ondersteuning aan het concretiseren van de visie en
missie. Zoals in het vorige hoofdstuk ook al vermeld, zijn dit de vier pijlers:
 Woordverkondiging en onderwijs. (n.a.v. 2 Tim 3:16 en Rom. 10:17)
 Lofprijzing & Aanbidding. (n.a.v. Joh 4: 23-24 en Hand 16:25 -26)
 Kinderen, tieners en jeugd. (n.a.v. Marc 10:14 en 1 Tim 4:12)
 Warme gemeenschap door het omzien naar elkaar. (n.a.v. Mat 22:39 en Hand 20:28)
4.1 Woordverkondiging en onderwijs
De woordverkondiging en de lofprijzing & aanbidding vormen het centrum van de zondagse
samenkomst. Bijbelse prediking en onderwijs toegespitst op dienstbetoon en persoonlijke
toerusting staan bij de Silo Church zeer hoog in het vaandel. In het Nieuwe Testament is te
zien dat nieuwe gelovigen in betrekkelijk korte tijd veel kennis vergaren. Het centrum is de
Heer Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Silo Church is van mening dat ‘verkondiging’ en
‘onderwijzing’ een belangrijke en blijvende plaats moeten hebben in de gemeente. Want
leden van een gemeente behoren leerlingen van het Woord te zijn en zo samen te leren, met
elkaar en van elkaar. Lerende gemeenteleden zijn als discipelen samen onderweg.
Woordverkondiging en onderricht maken dat oppervlakkigheid en passiviteit in een
gemeente naar de achtergrond verdwijnen. In het proces van verkondiging en onderwijs
gaat het om de volkomen toerusting van de mens Gods tot alle goed werk (2 Tim. 3:17). Zo
kunnen christenen ‘bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven in deze tegenwoordige
wereld’ (Tit. 2:12).
4.1.1 Implementatie woordverkondiging en onderwijs
Silo Church wil proberen komende jaren structureel (toerustings-) cursussen geven middels
Bijbelstudie en/of thema-avonden waarbij bepaalde thematiek wordt uitgediept aan de
hand van de Bijbel. Verder kunnen er ook onderwerpen aan de orde komen die op dat
moment spelen of waar vraag naar is. Echter het doel van dit alles behoort steeds te zijn:
middels (gericht) onderwijs de Bijbelkennis verhogen en sterke gelovigen creëren ofwel
enthousiaste volgelingen van de Heer Jezus Christus. Vervolgens reproduceert de
enthousiaste volgeling zijn geloof en begeleidt hij/zij anderen ook weer op de weg naar waar
discipel-schap ofwel ‘geestelijke vermenigvuldiging’.

4.2 Lofprijzing & aanbidding
Lofprijzing en aanbidding vormen samen met de woordverkondiging het centrum van de
zondagse samenkomst. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is te zien dat in een
samenkomst zang en muziek niet weg te denken zijn. Muziek speelt een grote rol in
samenkomsten; het is een middel, een expressie, om God te eren. Allerlei emoties kunnen
we uiten in muziek: blijdschap, enthousiasme, verdriet, pijn, geloofsvertrouwen en ook
overgave aan God. Daarnaast kunnen we in zang en muziek een uiting geven aan de vrede
en kracht die de Heer in ons leven wil geven. Zowel bij lofprijzing als aanbidding is er sprake
van liederen die tot God gericht zijn. Dankbaarheid en eerbetoon worden hierbij
uitgesproken en benadrukken dat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Je geeft
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uiting aan bijvoorbeeld Gods schepping, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn eigenschappen etc. Het
gaat bij lofprijzing en aanbidding om je hartgesteldheid. God zoekt het hart van de aanbidder
achter de zang en muziek (Johannes 4:23).
Bij lofprijzing, prijs je God en bezing je wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Het is een lofzang
op Gods goedheid. Je zou het kunnen zien als een rationele erkenning van Gods eigenschappen en dat je Hem daarvoor prijst en dankt. Je zingt over Hem of proclameert Zijn
goedheid. Bij aanbidding is er veel meer sprake van het opzoeken van de intimiteit met God.
4.2.1 Implementatie lofprijzing & aanbidding
Silo Church heeft voor ogen om de lofprijzing en aanbidding niet alleen tijdens de zondagse
samenkomst naar voren te laten komen, maar ook bij andere (wekelijkse) activiteiten die er
zijn zoals: huiskringen, bidstonden, zondagsschool en tiener-/jeugddiensten. Dit alles zodat
er een voortdurende geur van lofprijzing richting de troon van God gezonden wordt. Ook wil
Silo Church de komende jaren vaker speciale diensten organiseren die meer gericht zijn op
lofprijzing & aanbidding. Hierbij denkende aan speciale ‘praise’ diensten uitgevoerd door het
eigen muziekteam of door bijvoorbeeld een gospelkoor.
4.3 Kinderen, tieners en jeugd
Het jongerenwerk binnen Silo Church is een belangrijke pijler.
Jezus houdt van kinderen; Hij wil dat ze de ruimte en de vrijheid hebben om bij Hem te
komen. Waar ze ook zijn, wat ze ook doen, hoe klein ze ook zijn. ‘Laat de kinderen tot Mij
komen.’ Deze tekst is heel belangrijk bij de zondagsschool van de Silo Church en we willen de
kinderen de mogelijkheid geven dit te ontdekken, op hun eigen niveau.
Daarnaast zijn kinderen en jongeren niet alleen de gemeente van vandaag, maar vooral ook
de gemeente van de toekomst en daarom hebben zij een belangrijke plaats in de gemeente.
De zondagsschool van Silo Church wil ten eerste voor de kinderen een veilige en liefdevolle
sfeer creëren; daarnaast d.m.v. een creatief programma een Bijbelverhaal/thema
overdragen. De zondagsschool bestaat uit de volgende leeftijdsgroepen:
 Lammetjes 0 tot en met 3 jaar
 (b) Engels 4 tot en met 7 jaar
 Daniëls 8 tot en met 12 jaar.
Verder bestaat het jongerenwerk van Silo Church ook nog uit een tiener- en jeugdgroep.
De tienergroep (12 – 15 jaar) heeft om de week een eigen bijeenkomst tijdens de zondagse
kerkdienst. De jeugdgroep (16 – 21 jaar) heeft om de vrijdag een bijeenkomst bij één van de
jeugdleiders thuis.
Het jongerenwerk van Silo Church opereert vanuit een eigen visie die geheel in de lijn licht
van de algemene visie en missie van de Silo Church. De visie van het jongerenwerk is
hoofdstuk 5 van dit beleidsplan beschreven.
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4.4 Warme gemeenschap door het omzien naar elkaar
De vierde pijler die de basis van ‘gemeente’ zijn vormt, is het omzien naar elkaar. Vooral in
het Nieuwe Testament in de Handelingenbrief zien we dat de gelovigen eensgezind waren
en een warme gemeenschap vormden. Daarnaast staat er in dezelfde brief de opdracht om
toe te zien op de kudde Gods. Silo Church probeert op haar manier vorm te geven aan deze
opdracht. De mensen die zich hebben geregistreerd als ‘lid’ van de gemeente en zodoende
Silo als hun geestelijk huis zien, vallen onder het herderlijke toezicht van de gemeente en het
leiderschap. Ook wordt er, indien gewenst, naar mogelijkheid pastorale hulpverlening
aangeboden. Verder wordt het omzien naar elkaar ook vormgegeven door families en
gezinnen te ondersteunen die een mindere tijd meemaken door het doneren van
voedselpakketten en boodschappen.
4.4.1 Implementatie warme gemeenschap door het omzien naar elkaar
Silo Church wil op zijn minst jaarlijks een gemeentedag organiseren wat bijdraagt aan de
eensgezindheid van de gemeente. Tevens is dit een ideale gelegenheid voor leden om elkaar
op een ‘andere’ manier te leren kennen. De gemeentedag kan bijvoorbeeld bestaan uit
sport en spel met als afsluiting een gezamenlijke barbecue. Verder tracht Silo Church de
komende jaren nog enkele activiteiten of programma’s te organiseren die een bijdrage
moeten leveren aan de eensgezindheid van de gemeente en aan de onderlinge sociale
relaties en contacten van gemeenteleden.
4.5 Samenkomsten
Naast de bovengenoemde pijlers, vormt de zondagse samenkomst het centrum van de Silo
Church. Elke zondagmorgen is er een dienst die begint om 10.15 uur. De woordverkondiging
wordt voorafgegaan door lofprijzing & aanbidding dat verzorgd wordt door het muziekteam
van de Silo Church. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie/thee.
Er zijn regelmatig terugkerende zaken die een onderdeel zijn van de zondagse
samenkomsten, zoals:
4.5.1 Waterdoop
Op het moment dat er mensen zijn die zich willen laten dopen wordt er gekeken naar een
mogelijkheid om zo spoedig mogelijk een doopdienst te organiseren. Gelovigen kunnen dan
belijdenis van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen.
4.5.2 Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd ter nagedachtenis van het verbroken lichaam en het
vergoten bloed van de Here Jezus Christus. Als gemeente zijnde breken wij het brood op
iedere eerste zondag van de maand. Het eten van het brood en het drinken van de
drinkbeker doen we gezamenlijk.
4.5.3 Opdragen
Kinderen, waarvan Jezus zegt, ‘Laat de kinderen tot mij komen, verhinderd ze niet; want
voor zodanigen is het koninkrijk van God’ (Marc.10:14), worden in de gemeente onder
gebed opgedragen aan God. Dit om hen aan ‘de Here voor te stellen’ (Luc. 2:22), en aan de
gemeente, die bijdraagt in de opvoeding d.m.v. kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt
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ook voor de ouders gebeden, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen
opvoeden.
4.6 Overige samenkomsten
Silo Church heeft ook op incidentele basis een doordeweekse samenkomst. Dit zijn meestal
samenkomsten die speciaal zijn ingelast vanwege een buitenlandse gastprediker. Ook zal er
jaarlijks een ‘getuigenissendienst’ zijn waarbij iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren door
een bemoedigde gebeurtenis te delen waarin Gods grootheid centraal staat.
Minstens één maal per jaar is er ook een zogenaamde ‘gezinsdienst’; deze dienst zal in zijn
totaliteit georganiseerd worden door de jongeren van het jongerenwerk. Silo Church wil op
deze manier de jongeren in het daglicht plaatsen en hun gelegenheid geven om te groeien in
het werk van God, want de generatie van de jongeren vormen in de toekomst de
steunpilaren van de plaatselijke gemeente.
Verder tracht Silo Church jaarlijks ook een thema samenkomst te organiseren waarbij er
ruim de gelegenheid is om te bidden voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Denk
hierbij aan een ‘genezingdienst’.
4.7 Registratie
Silo Church werkt aan een open registratie systeem. Dat wil zeggen, dat mensen die de Silo
Church als hun thuisgemeente zien zich kunnen registreren als lid. Daarmee geven zij te
kennen de Silo Church als hun geestelijk huis te zien, tot de gemeente te willen behoren en
onder de herderlijke zorg van de gemeente te willen vallen. Door zich te registreren bij de
Silo Church geeft men aan de geloofsbasis en identiteit te respecteren en de geestelijke
leiding van de Silo Church, uitgevoerd door het oudstenteam (voorganger en oudsten) te
aanvaarden.
4.8 Sponsoring
Indien het financieel toelaatbaar is probeert Silo Church leden die een Bijbelschool willen
gaan volgen financieel te sponsoren middels een bepaald bedrag. Zodoende probeert het
leiderschap die ‘studenten’ te stimuleren om de opgedane kennis en vaardigheden te gaan
gebruiken in de gemeente.
4.9 Events
Silo Church wil niet alleen binnen haar vier muren opereren, maar zich ook op een bepaalde
maatschappelijke culturele wijze manifesteren in haar wijk genaamd Twekkelerveld.
Wijkvereniging Twekkelerveld is een organisatie ten gunste en bevordering van haar wijk en
bewoners. Ook Silo Church heeft een vertegenwoordiger in de wijkvereniging om zodoende
contact te houden met de wijk en om deel te kunnen nemen aan jaarlijkse evenementen die
de wijkvereniging organiseert. Denk hierbij aan de kerstmarkt en het zomerfestival.
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5. Activiteiten
Naast de vier pijlers die Silo hanteert zijn er ook binnen de gemeente afdelingen die
activiteiten houden om de visie en het doel van het kerkgenootschap, zoals het statutair is
omschreven, het houden van kerkdiensten en evangelische werkzaamheden overeenkomstig
de Bijbel te waarborgen. Verder zijn er ook afdelingen om praktische en operationele zaken
te kunnen uitvoeren.
5.1 Het muziekteam
De voordiensten uitgevoerd door het muziekteam van Silo Church kenmerken zich door
lofprijs, dankbaarheid en aanbidding. Muziek speelt een belangrijke rol, verbindt en maakt
ons fijngevoelig. Het doel van het muziekteam is begeleiding en ondersteuning van de
gemeente bij het zingen van de liederen waarbij de woorden en klanken als een lieflijk
reukwerk stijgen tot God. We zingen uitbundig, heffen onze handen op, klappen van vreugde
en drukken dankbaarheid uit naar God! Misschien kent u de beleving van een wedstrijd in
een voetbalstadion. Mensen zijn euforisch, zingen, springen uit hun stoel en staan te juichen
als er een goal wordt gemaakt. Het is puur en oprechte blijdschap, niet mat maar zichtbaar.
Zo is ook de ervaring met God een geestelijke realiteit. Het gaat om Hem, niet om ons. En
alleen Hem komt alle eer toe! Als we ons hart openstellen gaat God door ons werken.
Efeziërs 5: 19 en 20 sluit hierbij aan: “En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die u Vader is,
altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus”.
5.2 Jongerenwerk
Het jongerenwerk bestaande uit de kinderen, tieners en jeugd van de Silo Church opereren
vanuit een visie dat in het verlengde ligt van de algemene gemeente visie.
Visie:
‘Kinderen begeleiden naar sterke volwassen bouwstenen met een groot geloof’
Missie:
‘Onze missie is om door goed onderwijs en een fijne sfeer te bouwen aan een standvastig geloof.
We willen kinderen werkelijk leren kennen, en samen lofprijzen en aanbidden. Als geestelijke ouders
willen we ze helpen om als discipelen te kunnen groeien zodat zij op latere leeftijd vrijgezet kunnen
worden’

5.3 Evangelisatie
Binnen Silo Church is er een groep enthousiaste gelovigen die zich specifiek bezighoudt met
het evangeliseren. Het doel en de visie van evangelisatie is het goede nieuws van Jezus
Christus vertellen aan hen die nog geen persoonlijke relatie met Hem hebben. Eenmaal in de
maand staan deze gelovigen in winkelcentrum Twekkelerveld om een luisterend oor te
bieden aan mensen die er behoefte aan hebben en om ‘de blijde boodschap’ te kunnen
doorgeven aan degenen die er interesse in tonen. Via ‘eigentijdse’ en ‘ludieke’ manieren
probeert Silo Church zichtbaar te worden in haar wijk. Silo Church wil naar het feit toe
werken om het kerkgebouw eenmaal in de maand open te stellen als inloophuis om
bewoners van de wijk te kunnen trakteren op een kopje koffie/thee om zodoende een
luisterend oor te kunnen bieden zodat het evangelie in woord en daad wordt uitgedragen.
__________________________________________________________________________________
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5.4 Kringen
Een gemeente kan niet zonder verschillende soorten kringen, een plek waar de anonimiteit
verdwijnt, waar onderling contact ontstaat en omgezien wordt naar elkaar. Kringen zijn
belangrijk voor persoonlijke contacten, om te groeien in geloof, voor de ontwikkeling van
(geestelijke) gaven en voor de opvang van nieuwe mensen. Via deze weg tracht Silo Church
o.a. de pijler van ‘een warme gemeenschap door het omzien naar elkaar’ te waarborgen. De
kringen vinden plaats in huiselijke setting of in een ruimte van het kerkgebouw. Silo Church
heeft meerdere soorten kringen
5.4.1 Zusterkring
Naargelang de behoefte is er een bijeenkomst voor de vrouwen van de gemeente om de
onderlinge band te versterken. De bijeenkomsten worden vormgegeven middels een gezellig
en creatief samenzijn.
5.4.2 Huiskringen
De huiskring is om de week. Hier is ruimte voor de bespreking van Bijbelse onderwerpen en
er wordt voor elkaar gebeden, maar men heeft ook een luisterend oor en men staat elkaar
bij in moeilijke situaties of herstel. De kwaliteit van deze onderlinge zorg is verbonden met
de actieve inzet van gaven en talenten van alle leden van de huiskring.
Het draait niet alleen om de vaardigheden van de kringleider maar om die van alle
kringleden.
5.4.3 Bijbelstudie
De Bijbelstudie is om de week. Hier wordt de basis gelegd aan fundamentele Bijbelse
principes. Thema’s en onderwerpen worden op een zo eenvoudige mogelijke manier
uitgelegd. Het doel van deze avonden zijn om middels (gericht) onderwijs de Bijbelkennis
verhogen en sterke gelovigen creëren ofwel enthousiaste volgelingen van de Heer Jezus
Christus.
5.4.4 Bidstond
De bidstond is een kring die eenmaal in de twee weken plaatsvindt. De nadruk van deze
avond ligt geheel in het teken van dankzegging, lofprijzing & aanbidding en gebed. De
gebeden zijn gericht op de noden van gemeenteleden, van Enschede, van Nederland en de
wereld. Tevens biedt de bidstond de ruimte om te groeien in de ontwikkeling van
(geestelijke) gaven.
5.5 Facilitaire zaken
Facilitaire zaken is een afdeling ten gunste van de gemeente. Het bevordert en faciliteert
voorzieningen in de gemeente zodat praktische en operationele zaken uitgevoerd kunnen
worden. Facilitaire zaken omvat de schoonmaak, catering, ordedienst en ontvangstdienst.
Alle taken behorende bij de afdeling facilitaire zaken worden op vrijwillige basis uitgevoerd
door een grote groep toegewijde gemeenteleden.
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6. Bestuur en organisatie
Gemeentebestuur
Silo Church wordt naar Bijbels model bestuurd op basis van geestelijk leiderschap, de gaven
en bedieningen die God aan de gemeente heeft gegeven. De nadruk daarbij is dat het gaat
om dienend leiderschap. Het orgaan dat eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd is
binnen Silo Church, is het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is een meervoudig
leiderschap bestaande uit voorganger en oudsten. Om de financiële besluiten van de gemeente ten
uitvoer te brengen wordt het gemeentebestuur aangevuld met de penningmeester als het
uitvoerend en controlerend orgaan. De penningmeester ontvangt weer ondersteuning van een
kascontrole commissie bestaande uit 1 of twee personen. Wanneer het gewenst is laat het

gemeentebestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de
gemeente. Zie voor een schematische weergave van de structuur binnen Silo Church het
onderstaande organogram.
Organogram
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7. Financiën
Inkomsten
De belangrijkste inkomstenbronnen van de Silo Church bestaan uit giften en vaste vrijwillige
bijdragen van geregistreerde leden en bezoekers en uit collecteopbrengsten.
Besteding van gelden
De inkomsten worden onder andere besteed aan:
 Huisvesting: huur van het kerkgebouw aan de Zonstraat 9.
 Personeelskosten
 Afschrijving op investeringen in inventaris, audio & techniek en instrumenten
 Gemeenteactiviteiten (gemeentezorg, jongerenwerk, zending, evangelisatie,
diaconaat, diensten & evenementen en facilitaire zaken).
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en vastgesteld door de penningmeester in
samenspraak met het gemeentebestuur.
Op basis van de begroting worden budgetten voor de verschillende activiteiten vrijgegeven
en bewaakt door de penningmeester en kascontrolecommissie.
Verantwoording
Na afloop van het boekjaar legt de penningmeester verantwoording af in het jaarverslag en
de jaarrekening.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een administratiekantoor, die haar bevindingen
vastlegt in een verslag. Jaarverslag en jaarrekening met accountantsverslag worden ter
bespreking en goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd. Nadat het
gemeentebestuur de jaarrekening heeft goedgekeurd wordt een samenvatting daarvan
gepubliceerd op de website. Tijdens de jaarlijkse informatieavond voor gemeenteleden
wordt een toelichting op de financiën en jaarrekening gegeven.
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