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We zijn een groep mensen die iets geweldigs delen op onze levensweg: het verlangen om de
echtheid van Gods goede boodschap te ontdekken en zichtbaar te maken. We zijn ergens op
onze weg geraakt door Gods liefde, of verlangen daarnaar.
De Christelijke Gereformeerde Kerk Via Nova te Amsterdam is een geloofsgemeenschap die
behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde
Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun
kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de
kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot
dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Christelijke Gereformeerde Kerk Via Nova te Amsterdam.
B. Samenstelling bestuur
Alle taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de deelnemers.
Een kernteam, gekozen op advies en met instemming van de deelnemers, geeft leiding aan
de gemeenschap. Grote beslissingen worden altijd voorgelegd aan de deelnemers. In dit alles
zoeken we de richting die God ons wijst.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij het kernteam, en bij de kerkenraad, waarvan
de leden worden gekozen door en uit de deelnemers van de gemeenschap.
Het kernteam en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen van de gemeenschap. De kerkenraad en het kernteam zijn eindverantwoordelijk,
wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
C. Doelstelling/visie
Het is onze roeping om de echtheid van Gods goede boodschap te ontdekken en zichtbaar te
maken.
We hebben van God deze talenten ontvangen om in te zetten en te ontplooien:
• Bevlogen
• Creatief
• Betrokken
• Grondig
• Stimulerend

We hechten bijzondere waarde aan het volgende:
• Wij leven in openheid voor Gods gevende liefde
• Wij zijn op weg als volgelingen van Jezus
• Wij staan bewust in contact met de hedendaagse cultuur
• Wij geven anderen en onszelf ruimte
• Wij willen echtheid in relaties
• Wij dragen bij aan het welzijn van Amsterdam
D. Beleidsplan
Via Nova is een gemeenschap: we leven met elkaar mee. We steunen elkaar als het moeilijk
is en lachen mee als er iets te vieren valt. We stimuleren elkaar te leven uit liefde. We
herinneren elkaar aan wie God is en moedigen elkaar aan op God te blijven vertrouwen.
Daarvoor ontmoeten we elkaar regelmatig. Op zondag en doordeweeks, in grote en kleine
groepen. In al die samenkomsten vieren we de liefde van God. Door verhalen te vertellen - uit
de Bijbel en ons eigen leven - door muziek en verbeelding en gebed.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.
E. Beloningsbeleid
Voor de beloning van de (parttime) voorganger/ theoloog-trainer volgen we de regeling in
bijlage 48 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die op zijn
beurt is aangesloten op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Voor
de beloning van de (parttime) coördinator geldt de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk
werkers. Leden van het kernteam en andere teams ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag activiteiten
Via Nova organiseert de volgende activiteiten: zondagse samenkomsten, huiskringen,
tafelgesprekkenintroductiemiddag Via Nova, diverse incidentele andere activiteiten. Meer
hierover is te vinden op www.vianova-amsterdam.nl.
G. en H. Voorgenomen bestedingen en staat van baten en lasten

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
We hebben o.a. de volgende kosten:
• huur van ruimtes in LAB111
• materialen
• salaris van de (parttime) voorganger (in 2018) en theoloog-trainer en coördinator (in
2019)
• bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk van de Christelijke
Gereformeerde Kerken
Ook draagt de gemeenschap bij aan goede doelen in Amsterdam en daarbuiten.
De deelnemers van Via Nova dragen vrijwillig financieel bij. Tijdens de samenkomsten is er
ook gelegenheid om geld te geven.
Daarnaast zijn er vrienden en kerken elders uit Nederland die Via Nova financieel steunen.

