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1. Algemene gegevens
Naam
RSIN/ fiscaal nummer
KvK-nummer
Bankrekeningnummer
Website
E-mail
Adres samenkomst
Postadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Linked
858293146
70364168
NL10 RABO 0327 7216 50
www.linkedrenkum.nl
info@linkedrenkum.nl
Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum
Eekwal 51, 6871 LT Renkum

2. Bestuur
Het bestuur van kerkgenootschap Linked wordt gevormd door de oudsten. Het
bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en leden. Geen
van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
De dagelijkse leiding van Linked ligt bij de oudsten.
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3. Doelstelling, missie & visie
Doelstelling
Linked is een eigentijdse christelijke kerk voor Renkum en omgeving. We willen
met diverse (geloofs-)activiteiten ruimte bieden voor ontmoeting en verdieping.
We verlangen ernaar dat christenen met God en met elkaar een levende
geloofsgemeenschap vormen. Dit doen we door op zondag een kerkdienst te
houden en daarnaast verschillende andere activiteiten te ondernemen. Geloof,
relatie en groei staan hierbij centraal.
Missie
Wij willen een plek zijn waar gelovigen, belangstellenden en zoekenden elkaar
kunnen ontmoeten. Verbinding en relatie met God en met elkaar is ons
voornaamste doel. We willen dat Linked een laagdrempelige plek is om toegerust
te worden in geloof, relatie en identiteit.
We geloven dat het leven met God, of het zoeken naar God, ieder mens een
prachtig vooruitzicht biedt!
Visie
Wij geloven dat God onze liefdevolle, trouwe en rechtvaardige Vader is. Dat Hij
ernaar verlangt dat we een relatie met Hem aangaan. Dat Hij Zichzelf door Jezus
Christus kenbaar maakt. Dat Hij zich door de Heilige Geest aan ons verbindt. Dat
Hij ons uitnodigt om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Die uitnodiging willen wij
beantwoorden en delen met mensen om ons heen.
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4. Activiteiten
Samenkomsten
Eens in de twee weken houden we op zondagochtend kerkdienst. We komen
samen in de cultuurzaal van Multifunctioneel Centrum (MFC) Doelum in Renkum.
De samenkomst bestaat uit lofprijs en aanbidding, onderwijs en interactie. Er is
hierbij kinderwerk aanwezig. De diensten zijn vrij te bezoeken.
Studie-avond en gebedsavond
We vinden het belangrijk om ons te verdiepen in ons geloof. We geloven dat de
Bijbel Gods Woord is. Ook vinden we het erg belangrijk om regelmatig te bidden
met elkaar. De persoonlijke en intieme relatie tussen God en de mensen staat bij
deze beide activiteiten centraal. Beide activiteiten vinden, afwisselend, wekelijks
op dinsdagavond plaats.
Linked IN en OUT
Een kenmerkend onderdeel van Linked zijn de IN en OUT activiteiten. Hierbij willen
we op een alternatieve manier (praktische) invulling geven aan ons geloofsleven.
Deze activiteiten zijn vanwege de beperkingen vooralsnog niet concreet ingevuld.
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5. Financiën
Geldmiddelen
De activiteiten van de gemeente brengen kosten met zich mee. Het geld voor het
onderhoud van het werk van de gemeente en voor uitbreiding van het koninkrijk
van God wordt opgebracht door (periodieke) giften van de gemeenteleden,
offergaven tijdens activiteiten en overige baten.
ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
Linked beschikt over een ANBI-status, giften zijn hierdoor aftrekbaar
van de belasting. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Het bevoegd gezag over kerkgenootschap Linked ligt bij het oudstenteam. Het
financieel beheer/penningmeesterschap van de gemeente berust bij de
penningmeester, onder verantwoordelijkheid van het oudstenteam wordt door de
penningmeester jaarlijks de jaarstukken opgemaakt. Het boekjaar van de
gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

