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Inleiding 
 
Hope Church Utrecht is in 2016 gestart als kerk in Utrecht centrum. Hope Church Utrecht is een 
kerkgenootschap en is als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Tevens beschikt 
het kerkgenootschap over een ANBI-verklaring en heeft daarmee de status van een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. 
 
Als we Hope Church Utrecht in een zin moeten omschrijven is dat: 
“Hope Church Utrecht bestaat om gezamenlijk  
meer en meer van Jezus’ genade en hoop te genieten 
en dit te delen met iedereen in Utrecht en daarbuiten” 
 
Dit willen we graag praktisch maken en daarom heeft onze visie 3 woorden: 
 
 

Gezamenlijk 
Samen ben je sterker dan alleen. Wij zijn een groep mensen die, net als de samenleving, bestaat uit 
verschillende individuen. Toch kiezen we ervoor om samen op te trekken en het leven samen te 
delen. Wij voelen ons verbonden met elkaar en wij weten dat we elkaar nodig hebben. Gezamenlijk 
kunnen we van elkaar leren en naar elkaar omzien. Daarom genieten we van onze samenkomsten, 
van samen eten, het doordeweeks samen komen in kleine groepen en het doen van gezamelijke 
activiteiten. Door samen te komen geloven we dat we iets van Gods liefde voor ons kunnen laten 
zien. Diverse mensen die voor het eerst onze kerk aan de Boothstaat binnen stapten, zijn hier 
geraakt door de grote liefde van God. 

 
Groei 

GEZAMENLIJK 

Door samen te komen geloven we 
dat we iets van Gods liefde voor 

ons kunnen laten zien GROEIEN 

Bij ons in de kerk zitten geen 
perfecte mensen. Wel mensen die 

verlangen naar meer, die willen 
‘groeien’ 

GAAN 

Wij willen een gemeente zijn die actief 
betrokken is in de samenleving, omdat wij 

de hoop die wij hebben gekregen willen 
delen 
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Als een boom niet meer groeit dan is die dood. Of nog mooier gezegd, als een boom groeit dan is 
die levend! Wij mensen mogen ook groeien. Bij ons in de kerk zitten geen perfecte mensen. Wel 
mensen die verlangen naar meer, die willen ‘groeien’.  
Gods liefde is zo groot terwijl wij vaak nog maar een klein beetje hiervan ervaren in ons eigen 
leven. Stel je voor dat we meer van die Liefde zouden ervaren, dan zal dat effect hebben op ons 
hele leven! Doordat we erkennen dat we allemaal blijven groeien kunnen we zoveel van elkaar 
leren, van jong en oud. En daarom organiseren we diverse activiteiten waarin we worden 
uitgedaagd en waarin we van elkaar kunnen leren. 
 
Gaan 
Wij willen een gemeente zijn die actief betrokken is in de samenleving, omdat wij de hoop die wij 
hebben gekregen willen delen. Wij geloven dat de zegeningen, de cadeaus van God zoals 
bijvoorbeeld hoop en rust, niet alleen voor ons zijn maar voor iedereen die geloofd. Daarom zijn 
we betrokken bij vele projecten. In Utrecht, maar ook internationaal, maken leden van onze kerk 
het geloof praktisch door om te zien naar anderen en er te zijn voor onze omgeving. 
 
 
 

Grondslag en kernwaarden 
 
Wij geloven in het evangelie zoals die wordt verwoord in de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ 
(eventueel met link?). Wij zijn als kergenootschap ontstaan en voelen ons thuis in de 
zogenoemde evangelische beweging.  

 
Onze gemeente is gebouwd rondom de volgende kernwaarden: 

o Trouw aan de Bijbel; 
o Gemotiveerd door genade; 
o In de kracht van de Heilige Geest; 
o Er zijn voor elkaars succes; 
o Nastreven van diversiteit; 
o Gevormd door profetie; 
o Omkijken naar armen; 
o Toegewijd aan missie; 
o Enthousiast met dienend hart; 
o Uit nederigheid geleid door begaafde leiderschapsteams. 

 
Regions Beyond 
Wij zijn onderdeel van een internationaal netwerk van kerken, genaamd Regions Beyond. 
www.regions-beyond.com. Wij zijn trots om onderdeel te zijn van deze familie van kerken omdat 
dit de diversiteit reflecteerd van Gods kerk. Wij hebben zusterkerken in zowel arme dorpen als in 
de groter metropolen over heel de wereld.  
 

Doelstelling 
Wij zijn een groep vrienden die wonen in en rondom Utrecht en die onder de indruk zijn van 
Gods schoonheid. Onze visie is om die glorie bekend te maken in Utrecht, Nederland en tot aan 
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de einden van de aarde. Wij geloven dat Gods glorie en aanwezigheid uiteindelijk gevonden kan 
worden in de persoon Jezus (Hebreeen 1:3). 

Wij hebben een stad voor ogen vol volgelingen van Jezus, een gemeenschap waarin de 
aanwezigheid van de Heilige Geest is en een cultuur waarin meer en meer duidelijk wordt wie 
God is. Wij zijn gepassioneerd om Gods aanwezigheid te zoeken, anderen mensen uit te nodigen 
om terug te komen bij God de Vader en bij te dragen aan het welzijn van onze omgeving; 
Utrecht en daarbuiten.  

 

Activiteiten 
Hope Church Utrecht richt zich in op de plek waar wij zijn gevestigd, de stad Utrecht, alsook op 
de wereld om ons heen. Om onze doelstelling te realiseren organiseren wij diverse 
samenkomsten en activiteiten zoals: 

- Wekelijkse samenkomst op zondagmorgen; 
- Wekelijkse bijeenkomsten van HopeGroepen (kleine groep leden en gasten); 
- Het geven van onderwijs en training; 
- Gebedsbijeenkomsten; 
- Activiteiten voor kinderen; 
- Het verlenen van pastorale hulp; 
- Het organiseren van evenmenten zoals bijvoorbeeld huwelijksweekenden en Alpha 

cursusssen; 
- Het bedienen van waterdoop aan christenen; 
- Alle andere activiteiten die volgens ons passen en horen bij een christelijke 

kerkgemeenschap. 

 
Leiderschap 
Binnen de gemeente willen we onderscheid maken tussen een wettelijk bestuur en een geestelijk 
bestuur. Momenteel wordt het geestelijk en wettelijk bestuur uitgevoerd door hetzelfde team, maar 
de ambitie is om dat te herinrichten. 
 
Wettelijk bestuur 
Het bestuur bepaalt het beleid en draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor het realiseren 
van het doel van het kerkgenootschap. Het bestuur bestaat uit de volgende drie functies: 

- Voorzitter; 
- Penningmeester; 
- Secretaris. 

 
Geestelijk bestuur 
Het leiderschap van Jezus krijgt in de kerk praktisch vorm doormiddel van aangestelde leiders, 
genaamd “oudsten”. Dit team wordt geleid door de voorganger. 
 
De oudsten hebben als taak om de kerk te leiden en toezicht te houden. Dit gebeurt in een team 
om elkaar te ondersteunen, bemoedigen en beschermen. 
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Leidersteam 
Naast het bestuur en het oudstenteam heeft Hope Church Utrecht een groep mensen die 
leidinggeven over allerlei praktische zaken. Dit operationele team noemen wij ons Leidersteam. In 
de Bijbel worden over deze functie gesproken als ‘diaken’.  
 
Financien 
 

Geen winstoogmerk 
Hope Church Utrecht heeft geen winstoogmerk en alle financiele middelen worden zoveel 
mogelijk ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te realiseren. 

Herkomst financiele middelen 
De gelden die Hope Church Utrecht ontvangt worden verkregen uit: 

- Vaste bijdrage van gemeenteleden; 
- Collectes; 
- Verhuur van het gebouw door derden; 
- Nalatenschappen; 
- Subsidies van de gemeente indien van toepassing. 

Beheer van financien 
Conform de statuten dient het bestuur verantwoording af te leggen over de financien. De 
penningmeester is namens het bestuur eerste aanspreekpunt en voert het beheer over de gelden 
conform de begroting. 

Gelden die binnenkomen worden in principe in hetzelfde boekjaar besteed in lijn met de 
doelstelling. Er wordt wel vermogen opgebouwd om doelen op middellang termijn te kunnen 
realiseren en het gebouw, dat in eigendom is van het kerkgenootschap, te kunnen onderhouden. 

 

Bestedingsbeleid 
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op van alle te verwachten inkomsten en uitgaven. De 
definitieve begroting wordt uiterlijk 31 december van het voorgaande jaar vastgesteld. 

De definitieve jaarrekening wordt uiterlijk op 1 april van het aansluitende jaar gedeeld met de leden 
en gepubliceerd op de website. 

 
Beloningsbeleid 
Momenteel is er één betaalde kracht in dienst voor 0,8 fte. Dit betreft de voorganger van het 
kerkgenootschap die tevens de rol van voorzitter in het bestuur vervult. Beloning van deze kracht 
gaat conform de salarisschalen voor kerkelijke medewerkers, zoals de PKN (Protestantse Kerken 
Nederland) die hanteert. 


