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Algemeen
Leef! Zutphen (postadres: Postbus 105 7200 AC Zutphen) is een kerkgenootschap
opgericht per notarisakte (als Beréa Zutphen) op 16 februari 2004. De gemeente
heeft zich tot doel gesteld Gods Woord te verspreiden, God en ieder mens lief te
hebben en alle volken tot Jezus' discipelen te maken, zoals verkondigd in de Bijbel.
Begin 2004 begon Wilkin van de Kamp (voorganger ECG Aalten/Bocholt) met het
houden van bijbelstudieavonden in wijkcentrum 'De Mene' in de Zutphense wijk
Leesten. Dit resulteerde in het houden van de eerste zondag(middag)dienst op 31
oktober van dat jaar. Wilkin kwam tweewekelijks samen met een groep echtparen
op donderdagavond, en sprak tevens tweewekelijks op zondag in de dienst.
Vanaf het begin was het de bedoeling dat de gemeente overgedragen zou worden
aan een vast voorgangersechtpaar, en deze werden gevonden in Christian en
Nathalie Tan uit Deventer. Zij zijn op 2 april 2006 ingezegend als voorgangers.
Na een periode van kennismaking zegende de gemeente begin 2008 het eerste
oudstenechtpaar in, die de voorgangers zouden gaan ondersteunen in leiderschap,
Bert en Marieke Pruim. Er werden in deze jaren vooral fundamenten gelegd op het
gebied van onderwijs, twaalfgroepen, leiderstraining, gemeentetucht en relaties.
De gemeente heeft mogen zien dat God meewerkte aan de groei van de gemeente
door specifieke leiding te geven, door genezingen en door mensen toe te voegen –
uit andere gemeentes, maar met name vanuit een ongelovige achtergrond. De
nieuwe gemeente groeide van 0 in 2004 tot ca. 80 'leden' in 2006, en verder door
naar ca. 200 (incl. kinderen) eind 2010, tot de huidige 240 in 2013.
In 2009 zijn Carlino & Arenda Bus uit Apeldoorn toegevoegd aan het oudstenteam,
het echtpaar Pruim legde in 2010 hun taken neer. Voorganger Christian Tan kon
vanaf medio 2008 voltijds betaald voor de gemeente aan de slag.
Oudstenteam
Het oudstenteam is belast met het bestuur van de gemeente. Zij komen minimaal
tweewekelijks samen om te overleggen, besluiten te maken aangaande de
gemeente en samen God te zoeken in gebed, aanbidding en in Zijn Woord.
Hoe de besluitvorming plaatsvindt is vastgelegd in onze statuten (die op details nog
moeten worden aangepast) en met name ook in ons Huishoudelijk Reglement.
Momenteel is aan 2 echtparen de vraag voorgelegd om het leidersteam te
versterken; zij hebben dit in beraad. De voorgangers komen tweewekelijks samen
met de huidige oudsten, de kandidaat-oudsten en 2 anderen in wie potentieel tot
gemeentebreed leiderschap gezien wordt.
Ook oriënteert het oudstenteam zich momenteel op verdere bestuurlijke
samenwerking met zustergemeente Leef! Doetinchem.
Geloofsbelijdenis

De geloofsbasis van de gemeente is vastgelegd in de staturen en is als volgt:
 Het geloof in de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie
Personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest
 Dat de Bijbel in zijn geheel het door de Heilige Geest geïnspireerde werk
van God is, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven
 In de innerlijke verwording van de mens door de zondeval en daarom in
de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door
geloof alleen
 In de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk
onbekeerd blijven
 In de maagdelijke geboorte, het zondeloos leven, de verzoenende dood,
de overwinnende opstanding, de Hemelvaart en de voortdurende
voorspraak bij de Vader van onze Heer Jezus Christus.
 In rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God
door geloof in het volbrachte werk van Christus.
 In de instelling door de Heer Jezus Christus van de doop in water door
onderdompeling en van de viering van de maaltijd des Heren
(avondmaal).
 In de geestelijke bescherming van de gelovige die in Christus blijft.
 In de doop in de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van
de Heilige Geest voor alle gelovigen.
 In het heiligende werk van de Geest, door wiens inwonende kracht de
gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en de vrucht van
de Heilige Geest in zijn/haar leven openbaar komt.
 In de toerusting van de gemeente door apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leraars. De verantwoordelijkheid voor de
plaatselijke gemeente ligt bij de voorganger/het voorgangersechtpaar en
het leiderschapsteam.
 In het voorrecht en de verantwoordelijkheid om tienden en offers aan de
Heer te brengen.
 In de realiteit van het Lichaam van Christus, dat bestaat uit alle
wedergeboren en als zodanig levende gelovigen, ongeacht hun
denominationele verbondenheid.
 Dat vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis en vanuit zijn
opstanding een geestelijke strijd dient te worden gevoerd tegen de duivel
en zijn demonen.
 In de persoonlijke en zichtbare wederkomst van onze Heer Jezus
Christus en de eeuwige gemeenschap met Hem voor alle wedergeboren
gelovigen.
 In het uiteindelijke en totale herstel van de gehele schepping wat zal
plaatsvinden na de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.
Samenwerking
We hebben ons met ingang van dit jaar (2010) verbonden aan de VPE (Verenigde
Pinkster- en Evangeliegemeenten). Ons verlangen is om door deze verbondenheid
bij te dragen aan eenheid onder pinksterchristenen én christenen in het algemeen in
Nederland en wereldwijd. We willen van harte dienstbaar zijn naar onze broers en
zussen die met ons het geloof in Jezus en in de kracht van de Heilige Geest delen!

Daarnaast hebben we een warme band met onze zustergemeente Leef!
Doetinchem.
Ook hechten we veel waarde aan goede contacten met andere kerken in Zutphen.
Er zijn persoonlijke contacten tussen onze leiders en die van met name de
Evangelische Gemeente, er zijn ontmoetingsavonden 'Hart voor Zutphen' en
gezamenlijke evangelisatie- en diakonale activiteiten. Maandelijks schuift de
voorganger aan bij het 'Convent van priesters en pastores', waarin naast de
evangelische en orthodox-gereformeerde ook de PKN en de RKK vertegenwoordigd
zijn.
Huidige situatie
Momenteel heeft de gemeente 238 vaste bezoekers, waarvan 61 kinderen onder de
12 jaar. Het aantal neemt gestaag toe.
Celgroepen (Leef! Twaalfs)
Er zijn in totaal 14 twaalfgroepen (waarvan enkele in de opstartfase). Twaalfleiders
worden gecoacht door de leider van de twaalfgroep waar zij zelf deel van uitmaken.
Kinderwerk
Het kinderwerk is verdeeld in 4 groepen. Er heerst een goede sfeer in dit team, de
motivatie is hoog. De werkers komen gewoonlijk samen op dinsdagochtend in het
gemeentekantoor voor gebed, overleg en samen eten.
Jeugd en tieners
Er is een actief jeugdwerk (16-25) met veel onderling contact. Er heerst veel
enthousiasme en nieuwe jongeren vinden hun weg naar de groepen en naar het
geloof in het algemeen.
De tieners (12-15) komen tweewekelijks samen tijdens de dienst.
Na de zomer zullen er ook activiteiten starten voor de oudere twintigers.
Leiderstoerusting
Driemaal per jaar wordt de Leef! School georganiseerd, in 2 gelijktijdige klassen:
Discipelschap en Leiderschap. Verspreid over 3 avonden en 1 dag worden er 20
lessen gegeven.
Pastoraat
Het Pastoraal Bevrijdingsteam bestaat uit ca. 8 personen, en heeft in de periode
inmiddels tientallen personen begeleid op weg naar innerlijk herstel, bekering en
gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Zending
De gemeente ondersteunt:
1. het zendelingenechtpaar Brian en Mirte Longridge, die werken onder
lepralijders rondom de vuilnisbelten van Cibu, Filippijnen
2. Chris Karelse, Zutphense Palestijn met hart voor Israël en Joden wereldwijd.
Evangelisatie
Een aantal mensen zijn actief bij de interkerkelijke 'gebedspost' in de winkelstraten
van de stad. Op zaterdagen staan gemeenteleden op straat om mensen aan te
spreken.

De diensten worden -door de jaren heen, en nog steeds- voortdurend bezocht door
ongelovigen: vrienden, bekenden, mensen die zomaar komen binnenvallen.
Gebed
Er zijn wekelijkse gebedsuren op woensdag. Daarnaast zijn er 4x per dag (elke
week) dagopeningen op kantoor. Op zondagochtend voorafgaand aan de dienst is
er ook altijd een groep bidders aanwezig.
Aanbidding
Er is de afgelopen jaren gebouwd aan een vaste band, en deze begint vorm te
krijgen. Er zijn 4 aanbiddingsleiders vanuit de gemeente, en daarnaast komen
regelmatig gastbands de diensten leiden.
Kantoor
Het kantoorteam is de laatste jaren wisselend uitgebreid en gekrompen. Momenteel
zijn er minimaal 4 dagen in de week meerdere mensen aanwezig voor werk, gebed,
gesprek en ontmoeting.
Doelstellingen
In 2018 hopen we dat:
 de gemeente bestaat uit minimaal 350-400 leden (inclusief kinderen),
waarvan minimaal 35% bekeringsgroei (i.t.t. overstappers vanuit andere
gemeenten)
 we een eigen gebouw hebben waarin we zowel op zondag als doordeweeks
kunnen samenkomen
 er 3-4 mensen voltijds in dienst zijn van de gemeente, en het leidersteam
(oudstenteam) bestaat uit minimaal 4 echtparen (of 8 personen)
 er 25-30 Leef! Twaalfs zijn
 we nog steeds ongelovigen weten te bereiken en niet een 'club voor
christenen' zijn geworden
 onze inkomsten zijn verdubbeld naar € 200.000,- per jaar
 we minimaal 4 zendingsechtparen in het buitenland mogen ondersteunen
 we onze eerste en wellicht ook al onze tweede nieuwe gemeente hebben
mogen stichten
 de liefde onderling verder is toegenomen
 Gods hand duidelijk te zien is door bovennatuurlijke leiding en wonderen
 we een duidelijke praktische zegen mogen zijn voor de stad, gelovig of
ongelovig
Financieel
Fondsen worden geworven via collecten tijdens samenkomsten, en via
bankoverschrijvingen. Binnenkort ook online.
Contanten en machtigingen op zondag worden geteld en ingeleverd bij de
penningmeester. Het beheer is onder toezicht van de penningmeester, die tevens
zitting heeft in het oudstenteam. Vanaf deze zomer wordt de penningmeester
uitvoerend ondersteund door een boekhouder (van binnen Leef!).

Jaarlijks wordt er verslag gedaan middels een schrijven in het gemeenteblad en via
de webstek. Betrokken leden kunnen het financieel verslag en uitleg opvragen bij
penningmeester en bestuur.
Inkomsten in 2012 waren € 121.745,-, uitgaven € 124.750,-.
Begroting 2013-2018:
2013: € 125.000,2014: € 135.000,2015: € 150.000,2016: € 165.000,2017: € 180.000,2018: € 195.000,-

