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Doel en Missie

Het doel van de onze gemeente is om aan zoveel mogelijk mensen het goede nieuws, de 
blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus kenbaar te maken. De gemeente 
doet dit door het houden van kerkelijke samenkomsten, ontplooien van evangelisatie-
activiteiten, en ondersteunen van kerkplanting in binnen- en buitenland.

Verslag van de activiteiten in 2017

Er zijn vele activiteiten ontplooid om het doel van onze gemeente, het bereiken van mensen 
met het evangelie van Jezus Christus, mogelijk te maken. Er zijn verschillende series van 
diensten georganiseerd met gastsprekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er teams 
naar het buitenland gegaan om buitenlandse werken te ondersteunen. Op sociaal gebied 
hebben we een Compassion kind ondersteund en zijn we betrokken in allerlei activiteiten in 
de buurt, dit zijn zowel culturele, muzikale als ook informatieve projecten.

Financiële Paragraaf

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden in het 
bestuur. Wel heeft de gemeente een voorganger die een traktement ontvangt, dat in het 
jaarverslag verantwoord wordt. 
In 2017 waren de opbrengsten €112.192 (-3%), deze bestaan uit giften en collecten. 
De kosten waren €118.978 (-4%), zodat er een negatief saldo is van € 7.086.
Het eigen vermogen bedraagt op 31 December 2017: €8.339 (-46%) (kas en bankgelden).

Begroting 2018

De hoop en verwachting is dat de inkomsten stijgen in 2018 tot een begrote €125.000. De 
begrote uitgaven zullen zo rond de €120.000 liggen.
Naast de hoop op kerkgroei zal er ook gerichte actie zijn op de verwerving van giften van de 
huidige kerkgangers. We hopen in 2018 dus break-even te “draaien”.

Visie voor 2018

De zoektocht naar een ander en groter gebouw gaat door, zonder dat er een deadline is 
hiervoor, het huidige huurcontract is doorlopend en wordt steeds verlengd met 1 jaar. 
Indien een ander gebouw gehuurd gaat worden is de huurprijs cruciaal. Het mag ons inziens 
niet boven de €2500 liggen en inclusief energie zo’n €3000/mnd.
Ook zijn we ons aan het orienteren op de mogelijkheden om een ander en groter 
kerkgebouw te kopen.

Het trainen van mannen en het ontplooien van allerlei nieuwe activiteiten zal er toe leiden, zo
geloven wij, dat God meer mensen zal toevoegen aan onze kerkgemeenschap in 2018.
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