
 
 

ALGEMENE GEGEVENS KERKGENOOTSCHAP 
Naam:   Bovenkamer 
Nummer Kamer 
van Koophandel: 82866791 
Adres:   Waterbergerhout 19, 3845 JR Harderwijk 
Telefoonnummer: 06-36276919 
E-mailadres:  contact@boven-kamer.nl 
Website:  https://boven-kamer.nl/  
RSIN:   819104516  
Naam landelijke 
Kerkgenootschap: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
Het opzienersteam bestaat uit de volgende personen: 

• Albert Jan Bolwijn (voorganger) 
• Christina Bolwijn – Boer (voorganger) 
• Peter Grim (waarnemend penningmeester namens de VPE) 
• Sven Leeuwestein (opziener vanaf november 2022) 

 
De voorgangers vergaderen een tot tweemaal per maand. 
 
Het leidersteam bestaat uit de volgende personen: 

• Albert Jan Bolwijn (voorganger) 
• Christina Bolwijn – Boer (voorganger) 
• Benjamin Sikma (Diaken Penningmeester sinds februari 2022) 

 

STATUTAIRE DOELSTELLING 
De gemeente heeft als doel het voortzetten van de bediening van Jezus Christus en het 
verder bevorderen van Zijn Koninkrijk door de werken van de vijand ongedaan te 
maken, het goede nieuws van Gods liefde te prediken en na te leven, de naties te 
discipelen – hen te dopen en te leren God lief te hebben en te gehoorzamen – en het 
beleven van gemeenschap met Jezus Christus en in Hem met elkaar, alsmede het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

BELEIDSPLAN 
In het beleidsplan wordt vorm en inhoud gegeven aan het motto van Bovenkamer: 
“Breng Gods aanwezigheid daar waar jij bent”. 
 
De randvoorwaarden voor de uitvoering van het beleidsplan zijn te vinden in de 
kernwaarden van Bovenkamer. Deze kernwaarden zijn te vinden op de website. 
 
De uitvoering van het beleid vindt plaats door het stimuleren van persoonlijk groei naar 
geestelijke volwassenheid. De nadruk ligt op het opruimen van persoonlijk obstakels, 



 
 

het ontdekken van de persoonlijke en gezamenlijke roeping, het ontwikkelen van 
talenten en het realiseren van de persoonlijke en gezamenlijke bestemming. 
 

BELONINGSBELEID 
Voorgangers kunnen bezoldigd zijn, maar opzieners en voorgangers ontvangen geen 
beloning voor hun bestuurlijke taken. 
 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 
De activiteiten van Bovenkamer omvatten: 

• Om de twee weken samenkomsten op zondagavond; 
• Om de twee weken samenkomsten op zondagochtend inclusief een gezamenlijke 

gedeelde lunch en met een (apart) programma voor kinderen; 
• Speciale bijeenkomsten voor mannen en vrouwen; 
• Bijeenkomsten om geïnteresseerden voor het lidmaatschap van de gemeente te 

laten informeren door de voorgangers; 
• Pastorale en diaconale zorg voor gemeenteleden; 
• Trainingen voor specifieke onderwerpen zoals leiderschap, aanbidding en gebed. 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
Door de werkzaamheden van het kerkgenootschap Bovenkamer zal er aan het einde 
van het boekjaar een materiële/financiële vermogensopbouw hebben plaatsgevonden. 
Een batig saldo dient te financiering van lopende en toekomstige werkzaamheden. 
 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (BOEKHOUDING) 
De financiële boekhouding vindt plaats in boekhoudpakket Exact Online door de 
financiële administratie van het kerkgenootschap en bevindt zich op de 
Waterbergerhout 19, 3845 JR in Harderwijk.  
 
De financiële verantwoording van het kerkgenootschap vindt plaats in het team van 
opzieners. Ten minste tweemaal per jaar wordt een financieel overzicht door de 
financiële administratie aan de opzieners voorgelegd. 
 
Tenminste eenmaal per jaar worden de gemeenteleden op de hoogte gesteld van de 
financiële stand van zaken van het kerkgenootschap. 
 


