
BELEIDSPLAN  

 

 

Kerkgenootschap LORD OF THE HARVEST GLOBAL MINISTRIES HOLLAND  

RSIN: 858608121 

Post en Vestigingadres: Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden 

Telefoonnummer: 06-33871673 

Email adres: lothgmhollandgroup@yahoo.com  

KVK nummer: 71171088 

 

 

Visie  

Om strategische christelijke kerken in Japan en andere delen van de wereld te 

vestigen door arbeiders naar zijn oogstveld te sturen. 

 

 

Missie en Strategie 

Om mensen in de veilige kring van Christus te brengen, ontwikkel ze tot 

Christusachtige volwassenheid en rust hen uit om de Grote Opdracht te vervullen 

door de kracht van de Heilige Geest voor de glorie van God. 

 

Lord of the Harvest Global Ministries houdt vast aan de implementatie van de 

GROWTH-cyclus om zelfstandige, zelfbesturende, zichzelf uitbreidende kerken op te 

richten in heel Japan en andere delen van de wereld. Om de transformatie van de 

evangelieverzoekers, de contactpersonen genoemd, te vergemakkelijken, moeten 

de vijf fasen van de ontwikkeling van kerkarbeiders worden geïmplementeerd om ze 

uiteindelijk te vormen tot werkers in de oogst van Christus. 

 

De kerk is voornemens om een eigen kerkgebouw te betrekken. Hiervoor wordt een 

reservering aangehouden in de begroting en worden door de leden speciale 

donaties gedaan. 

  

 

Bestuur  

Het bestuur van de genoodschap Lord of the Harvest Holland bestaat uit vijf 
personen. 
 
Voorzitter: Carolina Velasco  

Penningmeester: Josephine Santiago  

Secretaris: Irene Terhorst  

Algemeen bestuurleden: Apolonia Middeljans en Joanalyn de Veer 

 
Lord of the Harvest Holland heeft geen personeel en raadsleden, leiders van het 
ministerie en werknemers, ze dienen allemaal op vrijwillige basis en ontvangen geen 
vergoeding of andere financiële compensatie, nochtans genoemd, met betrekking tot 
hun werk in het besturen van de kerk; en dergelijke activiteiten worden niet geacht 
aanspraak te maken op belastingvrijstelling of belastingvrije betalingen.  
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Kosten kunnen alleen financieel worden gecompenseerd tot het maximale nominale 
bedrag en moeten worden gebudgetteerd, of buitengewone uitgaven worden 
overeengekomen met het lid. 
 
 
Geldmiddelen 

De geldmiddelen van de genoodschap bestaan uit: bijdragen van de leden, giften en 
overige baten die beheerd worden door de penningmeester.  
 
Alle uitgaven dienen door het bestuur te worden goedgekeurd. 
 
Bij eventueel opheffing worden de liquide middelen naar een soortgelijke instelling 
overgemaakt.  
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