FOUND. Beleidsplan 2021
Begin dit jaar, 2021, is Found Church formeel van start gegaan. In het 2020 zijn wel
(online) samenkomsten geweest met een kleine kerngroep, echter deze hadden een
verkennend karakter. Met dit plan willen we aangeven wat de toekomstige doelen
zijn en welke activiteiten we willen uitrollen.
Oprichting
Found is een nieuw, jong kerkgenootschap met de voeten in de maatschappij. De
huidige Corona pandemie en de daarbij behorende maatregelen zorgen voor
uitdagingen om samenkomsten op een goede manier te organiseren. Met respect
voor wet en regelgeving worden deze samenkomsten gehouden in het Dorpshuis te
Valkenburg. Vanuit deze locatie willen we de komende tijd onze activiteiten
uitvoeren.
Naast de verplichte statuten, heeft het Lead team de afgelopen tijd de visie en missie
voor de lange termijn ontwikkeld. Samen met de geloofsbetuiging vormt dit de
geestelijke grondslag voor al de activiteiten die we de komende jaren willen
ontwikkelen.
Activiteiten
Samenkomsten
De belangrijkste activiteit die we willen stroomlijnen is de samenkomsten op zondag
en het daarbij behorende kinderwerk. Om de ouders de zondagse samenkomst goed
te laten beleven is het belangrijk dat zij zich volledig kunnen focussen. Ondanks dat
wij geloven dat kinderen geen afleiding zijn, vraagt het wel extra energie om zowel
op de eigen kinderen te letten, als te concentreren op die wat er tijdens de
samenkomst gebeurt.
Kinderwerk
Het kinderwerk is echter geen ‘oppas service’. Integendeel! Door middel van het
kinderwerk is ons doel om kinderen de basis van het Christelijk geloof bij te brengen
en te laten ervaren hoe God door hen heen werkt. Wij zien in hen het vuur dat de
gemeente aanspoort en zijn daarom een essentieel onderdeel van onze
gemeenschap. Om een goede start te maken met het kinderwerk is besloten een
lespakket van Redemption Church aan te schaffen.
Aanbidding
Voor de samenkomsten is aanbidding d.m.v. muziek een zeer belangrijk onderdeel.
Hiervoor kunnen we niet de geluidsinstallatie van het Dorpshuis gebruiken, omdat dit
eigendom is van de toneelvereniging. Het aanschaffen van geluidsapparatuur is
daarom een prioriteit.
Gebedsavonden
Gebed vormt een van de basiselementen van ons geloof. Wij geloven in de kracht
van gebed en vooral wanneer wij ons gebed bundelen en gezamenlijk voor een doel
bidden. Deze gebedsbijeenkomsten zullen periodiek in de avond plaatsvinden.
Outreach
Periodiek willen we outreach dagen organiseren. Hierbij zal er een team van Found
de straat op en de wijk ingaan om een positieve impact te hebben op onze directe
omgeving. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld evangelisatie, hulp bieden aan
mensen die dat nodig hebben of vrijwilligerswerk. Het is ons doel om komend jaar
een duidelijk beeld te hebben hoe Found dit vorm gaat geven.

Steun aan zendelingenwerk
Als Found vinden wij het belangrijk dat het evangelie naar buiten gaat en niet alleen
binnen de kerkmuren blijft: Liefde in actie. Dit willen we niet alleen d.m.v. outreach
ondersteunen, maar ook door mensen te steunen die het zendingsveld in gaan. Het
maakt daarbij niet uit of zendelingen vanuit onze kerk, of op een andere manier
gezonden worden. Hierbij zullen we per zendingsgebied een besluit nemen via Lead
team en bestuur.
Beloningsstructuur
Alle werkzaamheden ten bate van Found door het bestuur alsmede alle vrijwilligers
worden onbezoldigd gedaan.

