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1. BELEIDSPLAN 

 

1.1 Missie 

 

De missie van Evangeliegemeente De Deur Schiedam vindt zijn grondslag uit het woord 

van God en in overeenstemming met de grote opdracht zoals Jezus die gaf aan zijn 

discipelen in Mattheus 28:19. 

 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des 

Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u 

bevolen heb. Mattheus 28:19 

 

1.2 Visie 

 

De visie van Evangeliegemeente De Deur Schiedam vloeit voort uit haar missie. 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam streeft ernaar om het evangelie te verspreiden 

binnen de gemeentegrenzen van Schiedam en omstreken (zowel nationaal als 

internationaal). 

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam wil zich continue blijven ontwikkelen tot een 

geloofsgemeenschap waarin men wordt uitgedaagd om eigen levens en die van hun 

persoonlijke omgeving te veranderen c.q. te verbeteren. Evangeliegemeente De Deur 

Schiedam zet zich in voor een betere samenleving in Schiedam en daarbuiten met Gods 

Woord als leidraad. 

 

De visie van Evangeliegemeente De Deur Schiedam rust op een aantal pijlers: 

• Discipelen maken 

• Kerken planten 

• Betrokken zijn in wereldevangelisatie 

• Het uitdragen van een maatschappelijk belang binnen de stad 

 

1.3 Doelstellingen 

 

De doelstellingen van Evangelie Gemeente De Deur Schiedam zijn: 

• Het evangelie verspreiden in de ruimste zin van het woord en aanhangers en werkers 
bijeen te brengen in de eigen gemeente dan wel in de zustergemeenten ten dienste 
van de effectieve bevordering van het Koninkrijk van God. 

• Bijdragen aan zendingswerk en wereldevangelisatie wereldwijd.  

• Onderricht van gelovigen, waarbij groei in een levende relatie met God de Vader 
centraal staat.  

• Groei in aanbidding en lofzang door middel van kerkdiensten en bijbelstudies.  

• Het verschaffen van noodzakelijke hulp, bemoediging, instructie en richting aan 
gelovigen in de gemeente.  

• Het trainen van discipelen en het toerusten van gelovigen in volwassenheid. 
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• Het opleiden, kwalificeren en aanstellen van gelovigen ten behoeve van de uitzending 
in het nationale en internationale zendingsveld. 

• Praktische hulp en voorlichting bieden aan sociaal zwakkeren in de samenleving. En 

dienstbaar zijn aan de mensen in nood. 
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2. BELONINGSBELEID 

 

2.1 Traktement 

 

De organisatie heeft geen dienstverbanden en is ook geen werkgever volgens het 

privaatrecht. 

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam heeft een voorganger die maandelijks recht heeft 

op een traktement voor verrichte inspanningen. De hoogte van het traktement vindt plaats 

na instemming door de kerkenraad van de gemeente. De voorganger is zelf 

verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 

aan de fiscus. 

 

De voorganger van Evangeliegemeente De Deur Schiedam kan zonder een 

opzeggingstermijn zijn werkzaamheden voor de gemeente staken. 

 

2.2 Onkosten 

 

Gemaakt onkosten in relatie tot het voorgangerschap kunnen maandelijks gedeclareerd 

worden. Denk aan conferenties, seminars, reiskosten, telefonie en internet, vakliteratuur, 

kantoorartikelen, representatie en maaltijden. 

 

Ook kerkleden kunnen in aanmerking komen voor de declaratie van onkosten indien zij 

een bepaalde dienst of taak ten behoeve van de gemeente hebben verricht.  

 

2.3 Vrijwilligers  

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam kent een regeling vrijwilligersvergoeding. Deze 

regeling is van toepassing op sommige vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten voor de 

gemeente. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding wordt vastgesteld na instemming door 

de kerkenraad. 
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4. ACTIVITEITENVERSLAG 

 

Om de missie, visie en doelstellingen van Evangeliegemeente De Deur Schiedam te 

bereiken worden er verschillende activiteiten georganiseerd.  

 

4.1 Kerkdiensten 

 

Wekelijks worden 3 kerkdiensten georganiseerd met als doel het evangelie te verspreiden 

en te zorgen voor geloofsgroei van de gelovigen in de gemeente. Deze kerkdiensten 

vinden plaats op vaste tijdstippen. Zondag om 11:00 en 18:00 en woensdag om 19:30.  

 

De kerkdienst vormt de belangrijkste kern van het samen een gemeente zijn. Deze 

kerkdiensten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De kerkdiensten hebben als doel om 

gelovigen te helpen groeien in hun persoonlijke relatie met God, lofprijzing en aanbidding. 

Daarnaast leren en worden de gelovigen uitgedaagd om een voorbeeld te zijn in woord en 

daad.  

 

De kerkdiensten worden geleid door de voorganger van Evangeliegemeente De Deur 

Schiedam. In de preek heeft de Bijbel een belangrijke en voorname rol. Vanuit teksten uit 

de Bijbel worden alledaagse onderwerpen gepreekt en leren kerkgangers om de Bijbel 

praktisch toe te passen in het dagelijks leven. 

 

Elke dienst is er gelegenheid om de kinderen tot 3 jaar op te vangen in de kinderoppas 

met de nodige faciliteiten. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag een 

zondagschool. In de zondagschool leren de kinderen op kinderlijke en jeugdige wijze meer 

over het evangelie.  

 

4.2 Evangelisaties 

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam kent verschillende vormen van evangelisatie. 

Gelovigen delen hierbij het evangelie en hun getuigenissen met andere mensen in hun 

persoonlijke leefomgeving en daarbuiten. Evangeliegemeente De Deur Schiedam 

organiseert elke zaterdagmiddag en donderdagavond een evangelisatie, waarbij er 

geestelijk hulp wordt geboden aan de minderbedeelden in Schiedam.  

 

4.3 One80’s 

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam organiseert elke zaterdag een one80-event. Dit 

zijn voornamelijk concerten en films. 

 

De concerten bestaan uit een avondvullend programma met muziek, getuigenissen, 

videoclips en drama’s en een oproep tot bekering van een zondige levensstijl en 

acceptatie van Jezus Christus als Redder en Verlosser. 
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Tijdens de filmavonden worden films vertoond waarin dagelijkse thema’s in relatie tot het 

evangelie aan bod komen. Denk aan: relaties, gezondheid, gezinsopbouw, geweld en 

verslavingen enz. 

 

One80-events worden regelmatig ondersteund met ‘impact teams’ vanuit onze 

zustergemeenten. Een ‘impact team’ helpt mee met de evangelisatie overdag en de one80 

’s avonds. Evangeliegemeente De Deur Schiedam ondersteunt zelf ook andere 

zustergemeenten middels deze ‘impact teams’ 

 

4.4 Bijbelstudies  

 

Evangeliegemeente De Deur Schiedam probeert ook regelmatig bijbelstudies te 

organiseren. In deze bijbelstudies wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsgroei 

van gelovigen. Daarnaast worden ook thema’s als rentmeesterschap (hoe om te gaan met 

je financiën) en dienstbaarheid praktisch uitgelegd tijdens deze bijbelstudies. 

 

4.5 Dopen 

 

Regelmatig worden er doopdiensten georganiseerd voor gelovigen die zich willen laten 

dopen door middel van onderdompeling. Deze gelovigen dienen uit persoonlijke 

overtuiging hiervoor te kiezen. De doop is een teken van het begraven van het oude leven 

met Christus en het opstaan in een nieuw leven. Voorafgaande aan de doop vindt er een 

gesprek plaats over de betekenis van de doop. 

 

4.6 Avondmaal 

 

Het avondmaal wordt één keer per jaar met Pasen gevierd. Het avondmaal is voor 

iedereen toegankelijk die door de viering van het avondmaal uitdrukking wil geven aan 

zijn/haar geloof in God en zich bewust is van wat God voor ons in zijn Zoon Jezus Christus 

heeft gedaan. In de viering van het avondmaal wordt stilgestaan bij het lijden, het sterven 

en de opstanding van Jezus Christus. 

 

4.7 Opwekkingsdiensten 

 

Er worden ook opwekkingsdiensten georganiseerd met andere voorgangers (uit binnen- 

en buitenland) waarin gebed en bemoediging centraal staat voor mensen met allerlei 

noden. Specifiek voor deze doelgroepen wordt gebeden voor een bovennatuurlijke 

genezing door Gods kracht. 
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4. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 
 
 

  31 december 2021  31 december 2020 

  €  € 

Actief     

     

VLOTTENDE ACTIVA     

Vorderingen  1.548  665 

Liquide middelen  54.501  26.537 

     

  56.049  27.202 

     

     

     

     

Passief     

     

EIGEN VERMOGEN  56.049  27.202 

     

  56.049  27.202 
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5. EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 

 
 
 

 2021  2020 

 € €  € € 

      

      

OPBRENGSTEN      

Giften  108.169   104.045 

Overige opbrengsten  957   5 

  109.126   104.050 

      

KOSTEN      

Giften aan zustergemeenten 14.695   12.687  

Traktement en vergoedingen 10.696   16.345  

Huisvestingskosten 27.582   27.179  

Kerkactiviteiten 13.869   8.948  

Algemene kosten 13.128   16.588  

  (79.970)   (81.747) 

  29.156   22.303 

      

FINANCIELE BATEN EN 
LASTEN 

     

Rentebaten en -lasten  (309)   (285) 

      

EXPLOITATIERESULTAAT  28.847   22.018 
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6. TOELICHTING ALGEMEEN 

 
 
 
Algemeen  

Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders is vermeld.  

 

Waarderingsgrondslagen  

 

Activa en passiva  

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.  

 

 

Grondslagen voor het bepalen van het exploitatieresultaat  

 

Algemeen  

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de 

kosten. Voor de verantwoording van de opbrengsten en de kosten wordt het kasstelsel 

gehanteerd. Dit betekent dat de opbrengsten worden verantwoord in het jaar dat zij 

worden ontvangen en dat de kosten worden verantwoord in het jaar dat zij worden 

uitgegeven. 
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7. TOELICHTING OP DE BALANS 

 

Actief   

   

 31 december 2021 31 december 2020 

  €  € 

Vorderingen     

Nog te ontvangen bedragen  1.548  665 

  1.548  665 

     

Liquide middelen     

Rabobank, rekening-courant  46.891  13.486 

Rabobank, spaarrekening  4.236  1.511 

Rabobank, doelreserve  0  10.970 

Kas  3.374  340 

  54.501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26.537 

     

     

Passief     

     

Eigen Vermogen     

Het verloop is als volgt weer 
te geven: 

    

    2020 

Waarde per 1 januari    27.202 

Exploitatieresultaat    28.847 

Waarde per 31 december    56.049 

     

     

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 
Huurverplichting 

Inzake de huur van het gebouw is een huurverplichting aangegaan tot en met 

31 december 2020. Jaarlijks kan het huurcontract met één jaar worden 

verlengd. De jaarhuur bedraagt € 23.040. 
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8. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 

 

 2021  2020 

 €  € 

    

Giften    

Giften tienden 68.041  75.738 

Overige giften 40.128  28.307 

 108.169  104.045 

    

Traktement en vergoedingen    

Traktement voorganger 1.600  8.805 

Traktement assistent 0  0 

Kilometervergoeding 2.556  1.841 

Onkostenvergoeding 0  19 

Vrijwilligersvergoeding 6.540  5.680 

 10.696  16.345 

    

Huisvestingskosten    

Huur 23.400  23.400 

Gas, water en electra 3.300  3.300 

Verzekeringen 567  476 

Overige huisvestingskosten 315  3 

 27.582  27.179 

    

Kerkactiviteiten    

Speciale diensten 3.663  4.764 

Buitenland ondersteuning 3.246  228 

Evangelisatie 3.202  244 

Conferenties en meetings 3.262  3.556 

Kinder- en jeugdwerk 245  65 

Music Centre 251  91 

 13.869  8.948 
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Algemene kosten 

Apparatuur en uitrusting 1.735  3.272 

Kantoorkosten 2.012  1.631 

Telefoonkosten 0  0 

Huishoudelijke kosten 3.454  3.173 

Sponsorkind 0  0 

Overige algemene kosten 5.927  8.512 

 13.128  16.588 

  
 

  
 

Rentebaten en -lasten    

Bankrente en -kosten 309  285 

  
 

  
 

    

    

    

    

 
 
 


