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FUNDAMENT
Het fundament van de Messiaanse Gemeente “Kie Tetsee” is de Bijbel,
onderscheiden in Thora, Profeten, Geschriften (TENACH) en het tweede
testament zoals beschreven in de geloofspunten, vastgelegd in missie
en visie van de Messiaanse Gemeente “Kie Tetsee”
MISSIE
De missie van de Messiaanse Gemeente “Kie Tetsee” is het bevorderen
van de verspreiding van het evangelie van Gods Koninkrijk in Bijbels zin
verwoord, en zoals in de Messiaanse Gemeente Kie Tetsee wordt
aanvaard.
Het bevorderen van de kennis en verstaan van Gods Woord (Bijbel) op
basis van de Hebreeuws/ Joodse leeswijze.
De Messiaanse Gemeente in Groningen wil een herkenbare
geloofsgemeenschap zijn die zich waar mogelijk herkent in de
Messiaanse Beweging in Nederland en in de Wereld , waarin gelovigen in
Jesjoea, Messiaanse Joden en zij die de naam Israël aannemen (Jesaja
44 vers 4 en 5) in al haar kleuringen samenkomen en samenwerken.
De gemeente kan alleen standhouden door zich nuchter en soms
door het Woord in extase te laten verbinden door de Kracht van de
Geest van G’d (verder te lezen als de EEUWIGE)
Gemeente zijn komt tot uiting door het in praktijk brengen van de
Bijbelse opdracht daartoe. Alles is gefundeerde, op basis van het
volbrachte werk van Yeshua, de Messias. Deze werd ons gegeven
door de EEUWIGE
De gemeente staat open voor het opbouwen en onderhouden
van banden en relaties opbouwen met Messiaans Joodse
Gemeenten in Nederland, Israël en daarbuiten.
Maar de eerste opdracht ligt binnen de eigen gemeente en
naar hen die belangstelling hebben om de Joods
Hebreeuwse wortels van het geloof te ontdekken.

Tenminste twee zaterdag van de maand worden samenkomsten gehouden
op de door de EEUWIGE bepaalde rustdag. Wanneer de mogelijkheden
daar zijn gebeurd dat wekelijks in het gehuurde deel op het kerkadres zoals
vermeld. Lukt dit niet dan vinden de samenkomsten bij iemand thuis plaats
Dit is op de sabbat zoals in de Hebreeuws Joodse context is aanvaard.
Als gemeente willen we de Eeuwige, door Yeshua verheerlijken en prijzen
met Psalmen, Geestelijke liederen en Lofzangen.
Kinderen hebben een bijzondere positie binnen de gemeente.
In de eerste plaats de echte kinderen, maar wij zijn allen, hoe wijs
we ook lijken telkens weer kinderen, bij het openen en bestuderen
van het Woord van de EEUWIGE.
Beloningsbeleid
Het bestuur van de Messiaanse Gemeente Kie Tetsee genietgeen
beloning voor hun werkzaamheden. Er is binnen de gemeente
geen enkel beloningsbeleid.
Slechts gastsprekers krijgen een beperkte vergoeding.
Beheer van vermogen
Het verkregen vermogen wordt voor het grootste gedeelte direct
bestemd aan de lopende uitgaven.
Geld dat langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt, wordt op een
spaarrekening gezet. Het geld op deze spaarrekening is vrij
opneembaar, zodat dit voor incidentele doelen gebruikt kan
worden.
Eens per jaar en bij calamiteiten legt het bestuur de financiële
stand van zaken voor een de bezoekende personen.
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Overige activiteiten naast de samenkomsten.
Maandelijks worden Rosh Chodesj vieringen (Nieuwe Maan vieringen)
gehouden bij verschillende gezinnen thuis, met aanbidding,
lofprijzing en gebed. Deze samenkomsten worden afgesloten met een
gezamenlijke liefdesmaal.
Twee keer per jaar wordt een gemeenteavond belegd om met de
gehele gemeente plannen en ontwikkelingen te bespreken.
De Bijbelse feesten worden gevierd op hun Bijbelse tijd, en tijdens
samenkomsten.
Financiële uitgaven zoals mogelijk verwacht
Structureel
Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeente
Kie Tetsee, bestaande uit: Zaalhuur, koffie/thee/limonade etc.
Sprekersvergoeding voor sprekers in de Messiaanse Gemeente Kie
Tetsee;
Kosten voor Het vieren van de Moadiem (Feesten van de Eeuwige)
Beeld- en geluidskosten t.b.v. de samenkomsten van de
Messiaanse Gemeente Kie Tetsee;
Kosten voor een sabbatsmaaltijd
Andere steeds terugkerende kosten t.b.v. de samenkomsten van de
Messiaanse Gemeente Kie Tetsee;
Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en
zustersvan de Messiaanse Gemeente Kie Tetsee;
Bankkosten.
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Vermogen
Het vermogen van de Messiaanse Gemeente Kie Tetsee wordt
gevormd door subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en
legaten; en alle andere wettige verkrijgingen en baten.
Besteding van vermogen
Het verkregen vermogen wordt besteed aan uitgaven die geregeld
terugkeren en aan incidentele uitgaven. Geregeld terugkerende
uitgaven zijn o.a.:
Opheffing
a.
Bij opheffing van de Messiaanse Gemeente Kie Tetsee wordt het
vermogen van geld en goederen dat overblijft verdeeld onder de
vast bijdragende bezoekers met een minimum van 300 euro per
jaar.
b.
Vertrekkende leden die onder eigen naam verder willen gaan en zo
zorgen voor een situatie dat de gemeente moet worden opgeheven
hebben geen rechten zoals vermeld onder a.
Alles gaat dan over op de achterblijvende leden,
In die situatie vervalt het minimumcriterium.
c.
De mogelijkheid blijft bestaan dat achterblijvend vermogen naar een
goed doel gaat, maar daar moet de gemeente bij meerderheid van
schriftelijke geheime stemming apart over besluiten.
Bij het staken van de stemmen besluit de voorzitter.
Samenvattend
De gemeente KieTetsee is de laatste twee jaren gesnoeid. Er is nu
een stabiele groep over die verder wil met deze gemeente.
\Men wil dit in eenvoud, op bescheiden wijze, in Afhankelijkheid en
Vertrouwen doen
Kie Tetsee verwacht een geweldige toekomst met de komst van De
Duizend Jaar met Yeshua als Koning. Maar voor nu ook geen grote
droomkastelen en wil eerder de Davidshut zijn in een samenleving
die haar eigen normen stelt.
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In tijden van vrijheid en van druk en nood
Wij leven in een tijd waarbij de Bijbels uitgangspunten als Enige
Bron meer en meer onder druk komt te staan.
Kie Tetsee wijst de zonde af, zij bestrijdt de zondemacht in de
Hemelse Gewesten, maar staat volledig open voor de onderwijzing,
en bemoediging van de zondaar.
Indien de navolgende uitgangspunten worden nagekomen is men
welkom om onderwijs te volgen naar Thora, Profeten, Geschriften
en het Tweede Testament
Want het heeft de Heilige Geest volgens de apostelen goedgedacht
de zoekende mens verder geen last op te leggen dan deze
noodzakelijke dingen:
dat u zich onthoudt
van afgodenoffers,
(oa dronkenschap, drugs, mateloosheid, kwaad geweten en kwade
taal en alles wat bijdraagt aan het neerhalen van Gods eer)
van bloed,
van het verstikte
en van hoererij.
Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen.
Shalom Handelingen 15:28-29
HSV https://bible.com/bible/1990/act.15.28-29.HSV
De bezoekers zijn niet wereldvreemd, maar stellen de norm van de
EEUWIGE boven alles.
De gemeente zal Die Waarden in de Geest, met de gedachten van
Gods Geest, geopenbaard door Yeshua met principiële woorden
verdedigen.
De gemeente is zich ervan bewust en wil ook niet activistisch deze
waarden ongevraagd opleggen.
De taak is deze waarden gevraagd uit te leggen en te verdedigen.
De deur staat altijd open voor hen die vanwege hun situatie en op
basis van de waarden hier benoemd
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Kie Tetsee heeft dezelfde waarden die in dezen de orthodoxe Jood
kent en doet.
Zij en wij laten ons leiden door de TENACH.
Wij binden ons daarbij ook aan de lering van Yeshua die daardoor
ons de EEUWIGE, de grondlegger van zijn wil, heeft doen zien.
Zij en wij wonen geweldloos in deze wereld, in het bijzonder in
Nederland, de omgeving Groningen.
Wij houden ons aan alle regels zolang dit regels zijn die
overeenkomen naar de norm van de EEUWIGE
Met dat doel heeft de EEUWIGE koningen en regeringen
aangesteld
Het enige middel wat KIE TETSEE in uiterste nood zal toepassen is
passief verzet.
Actief gewelddadig verzet wijst Kie Tetsee ten diepste af.
Wij verklaren dat de wet van de EEUWIGE goed is en beroepen
ons op de vrijheid van geloofovertuiging.
Waar dit niet mogelijk is, omdat de wereld conflicteert met Gods
Koninkrijksregels, beroepen wij ons op het gewetensbezwaar.
Bijbels onderbouwing
Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en
mij misleid en daardoor gedood.
Zo is dan de wet (THORA) heilig, en het gebod is heilig en
rechtvaardig en goed. Romeinen 7:11-12 HSV
https://bible.com/bible/1990/rom.7.11-12.HSV
Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men
goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet.
Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u
zult er lof van ontvangen.
Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet,
vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is
namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die
het kwade doet. Romeinen 13:3-4
HSV https://bible.com/bible/1990/rom.13.3-4.HSV
KieTetsee (Haderech Yeshua)
Waldeck Pymontplein 13 Groningen
NL44RABO0307061299
tnv Kie Tetsee Groningen (ANBI)

KieTetsee Haderech
Yeshua Groningen

Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde,
hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, hetzij aan de
stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot
straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.
Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de
koning. 1 Petrus 2:13-14, 17
HSV https://bible.com/bible/1990/1pe.2.13-17.HSV
Hiermee vervallen alle oude beleidsplannen.

Dit nieuw geformuleerde plan is geldig ingaande het jaar 2021,
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