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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2022 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.  
 
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. 
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3. Doelstelling 
 
 Visie: 
 
De visie van de Volle Evangelie Kerk Silo is het worden van een bloeiende community dat 
impact, bewogenheid en compassie wil hebben voor de wijk, omgeving en maatschappij 
door het hanteren van drie pijlers. De drie pijlers zijn; Bouwen, Bewegen en Herstellen.  
 
Haggai 1: 8 ‘BOUW Mijn Tempel weer op’.     
Haggai 1: 14 ‘Zo wist de Almachtige Heer hen allen te Bewegen Zijn tempel te Herstellen’.  
 
Verrichte werkzaamheden om doelstelling te realiseren: 
Om als Volle Evangelie Kerk Silo haar doelstelling te kunnen realiseren verrichten we de 
volgende werkzaamheden: 
 
Het houden van kerkdiensten, samenkomsten en overige vormen van ontmoetingen 
overeenkomstig Bijbelse waarden en normen. En het organiseren van activiteiten en 
evenementen die bijdragen aan de verspreiding van het evangelie en voor verbinding zorgen 
tussen mensen onderling die behoren tot de gemeenschap, maar ook activiteiten die voor 
connectie en verbinding zorgen met de wijk en haar bewoners. Zie voor een uitgebreide 
omschrijving hoofdstuk 4 van dit beleidsplan.  
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4. Strategie 
 

4.1 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: 
 

4.1.1 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. 
 

4.1.2 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. 
 

4.1.3 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 
ook voor de ouders gebeden, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen 
opvoeden. 

 
 

4.2 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 leidersteam (voorganger, oudsten en 
diakenen) te aanvaarden. 
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4.3 Connectgroepen 
De connectgroepen zijn om de week op een doordeweekse dag. 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 connectgroep.  
Het draait niet alleen om de vaardigheden van de kringleider maar om die van alle 
kringleden.      
 

 
4.4 Gemeente bidstond 

De bidstond is een doordeweekse activiteit 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.       
 

4.5  Bijbelstudie 
De Bijbelstudie vinden plaats op het moment dat er nieuwe gelovigen zich hebben 
toegevoegd aan de gemeente. 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.    
 

4.6  Wijk evenementen 
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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4.7  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.     
 

4.8  Tieners 
Silo Church organiseert samen met een tienerbeweging genaamd GO-053 meerdere 
tienerevenementen om te zorgen voor onderlinge verbinding tussen alle tieners uit 
Enschede ongeacht achtergrond en kerkelijke achtergrond.   
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5. Bestuur en organisatie 
 
 

Beloningsbeleid: 
De bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris) zijn verantwoordelijk voor de 
bestuurlijke en financiële taken en zaken. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun 
bestuurswerkzaamheden.  
 
De voorganger die bezig is met het dagelijks reilen en zeilen van de kerk is in dienst van de 
kerk en ontvangt salaris volgens de CAO Welzijn (Zie ook de site van de VPE).  
 
Het leidersteam is verantwoordelijk voor geestelijke zaken zoals pastorale en herderlijke 
taken en tevens ook voor het aansturen van alle vrijwilligers. Dit team bestaat uit de 
voorganger, oudsten en diakenen.  
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6. Financiën 
 
Inkomsten: 
De belangrijkste inkomstenbronnen van de Volle Evangelie Kerk Silo bestaan uit giften en 
vaste maandelijkse vrijwillige bijdragen van geregistreerde leden. En uit de wekelijkse 
collecteopbrengsten van bezoekers en gasten tijdens de zondagse samenkomsten.   

 
Besteding van gelden: 
De inkomsten worden onder andere besteed aan:  

 Huisvesting: huur van het kerkgebouw aan de Zonstraat 9.  

 Personeelskosten 
 
Algemene kosten zoals: 

  Afschrijving op investeringen in inventaris, audio & techniek en instrumenten  

 Gemeenteactiviteiten (gemeentezorg, kinderwerk, tienerwerk, zending, 
evangelisatie, diaconaat, diensten & evenementen en facilitaire zaken). 
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door het bestuur in samenspraak met het 
leidersteam. Op basis van de begroting worden budgetten voor de verschillende 
activiteiten vrijgegeven en bewaakt door de voorzitter en penningmeester. 
 

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 leidersteam voorgelegd. Na goedkeuring 
wordt de resultatenrekening gepubliceerd op de website. Tijdens de jaarlijkse 
informatieavond voor geregistreerde leden wordt een toelichting op de financiën en 
jaarrekening gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


