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1. Visie (waarom?)
We zien een netwerk van levendige en dynamische gemeenschappen van volgelingen van Jezus in
Rotterdam voor ons.
We dromen van tientallen mensen die de weg naar Jezus vinden om het leven door Hem te krijgen.
We verlangen naar een gemeenschap die vrede brengt voor de breedte van de stad en
maatschappelijk van betekenis is.
We kijken uit naar verbinding tussen verschillende culturen, in etnisch opzicht maar ook van
verschillende lagen van de bevolking.
We geloven dat er een beweging ontstaat die binnen en buiten Rotterdam veel mensen kan
inspireren.
We baseren dit geloof op het karakter van onze genadige God en op het verlangen dat zijn Geest in
ons plant. Ook merken we dat Hij ons aanwijzingen geeft om deze weg te gaan. In de praktijk blijkt
een groeiende openheid bij zoekers om ons heen om met Jezus op weg te gaan.
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2. Doelstellingen
LEEF! heeft als doel om gemeenschappen te bouwen die zowel in theologisch als cultureel opzicht
verscheidenheid en eenheid zichtbaar maken
Het moederschip
Deze nieuwe kerkplanting moet heldere waarden hebben, interkerkelijk zijn en breed gedragen
worden. De doelstelling is expliciet missionair: het gaat erom mensen voor Jezus te bereiken die Hem
nog niet kennen en deze kerk mag niet ten koste van bestaande kerken gebouwd worden. Mensen
uit de kerken en gemeenten kunnen alleen meedoen als ze willen meegaan in de missie en in zo goed
mogelijke verstandhouding met hun huidige kerkelijk leiderschap. Deze kerk zal een eigentijds
karakter krijgen met een heldere boodschap en goede muziek.
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De sloepen
Een belangrijk deel van onze doelstellingen is het starten van zogenaamde celgroepen, kleine
groepen van 4-12 deelnemers die elk in hun eigen omgeving anderen uitnodigen deel te nemen aan
hun activiteiten, het leven met elkaar delen en vieren, en zich naar verloop van tijd gaan
vermenigvuldigen.

3

Beleidsplan LEEF!

3. Verwerving van inkomsten
De inkomsten die nodig zijn voor alle voorkomende activiteiten van LEEF! worden op de volgende
wijze vormgegeven:
●
●
●
●
●

De vrijwillige eigen bijdrage van de leden
Bijdragen van donateurs
Werven van fondsen
Het organiseren van acties
Het collecteren tijdens de bijeenkomsten

Jaarlijks wordt door het leiderschapsteam een begroting opgesteld die goedgekeurd dient te worden
door de leden.

4. Beheer van vermogen
Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag
bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente.
Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles
wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de
boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het
kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.
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