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I Voorwoord Kerkenraad 

 

Met een turbultente tijd achter de rug, was 2019 voor ons als gemeente een jaar van een nieuw begin. Dit 

nieuwe begin is tot uiting gekomen in een bijna gehele nieuwe samenstelling van de kerkenraad. In 

september zijn vijf nieuwe kerkenraadsleden bevestigd: drie diakenen en twee ouderlingen. Daarmee is 

de kerkenraad op de sterkte (totaal tien leden) die was beoogd. Het voorzitterschap is met de nieuwe 

samenstelling gewijzigd; de voorganger vervult deze rol niet meer. 

 

Een jaar van een nieuw begin, betekent ook een jaar om opnieuw te gaan bouwen. Dit (her)bouwen kan 

alleen plaatsvinden als er vertrouwen is: vertrouwen in God, vertrouwen in Zijn belofte (missie) en 

vertrouwen in elkaar. Het jaarthema van het nieuwe seizoen, dat in september van start ging, heeft 

daarom de titel ‘bouwen in vertrouwen’. Als strategische doelen heeft de kerkenraad ‘communicatie’ en 

‘herderschap’ geformuleerd. Communicatie met de gemeente(leden) en de zorg voor elkaar heeft grote 

prioriteit. 

 

In financiële zin was 2019 een spannend jaar voor de gemeente. Eind november was er nog een financieel 

tekort van € 68.000,-! Wij zijn God dankbaar dat door steun van de leden, nauw betrokkenen buiten de 

gemeente en andere sponsoren, wij als gemeente 2019 nagenoeg financieel sluitend hebben kunnen en 

mogen afsluiten.    

 

Wij zien dat God het werk zegent, al gaat het vaak nog niet zo snel als dat wij hopen en zouden willen. 

Daarom mogen wij ons vasthouden aan Gods belofte voor ons als gemeente: “Wees niet bevreesd, maar 

spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik 

heb veel volk in deze stad” (Handelingen 18:9-10). 

 

 

Erwin Uil 

Voorzitter kerkenraad De Wegwijzer Almere 

 

april 2020 
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1  Algemene informatie van de organisatie 

 

1.1 Rechtsvorm 

Naam organisatie : Christelijk gemeente De Wegwijzer 

Bezoekadres   : Makassarweg 80 

Plaats   : 1335 HZ Almere 

Telefoonnummer : 036-5490604 

Website  : www.dewegwijzer-almere.nl 

Belastingdienstnummer : 811673236 

KvK-nummer  : 50731475 

RSIN-nummer  : 811673236 

 

De gemeente is een zelfstandig kerkgenootschap en draagt de naam: Christelijke gemeente “De 

Wegwijzer”, verder in dit verslag te noemen: “de gemeente”. De gemeente is een kerkelijke 

rechtspersoon, die van rechtswege rechtspersoonlijkheid bezit, die ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. De gemeente is gevestigd in Almere en 

heeft als correspondentieadres het kantooradres van de gemeente. De gemeente is voor haar inkomsten 

voornamelijk afhankelijk van publieke offervaardigheid en kan voor de jaarverslaggeving gezien worden 

als Organisaties-zonder-winststreven. Uit dien hoofde is dan ook de C2 richtlijn voor Organisaties-zonder-

winststreven gevolgd. De Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties is van toepassing omdat: 

- de bijeengebrachte gelden vrijwillig zijn afgestaan; 

- de bijeengebrachte gelden geen of geen evenredige tegenprestatie voor geleverde goederen of 

diensten vormen;  

- geen rechten voor zorg of hulp kunnen worden ontleend aan de bijeengebrachte gelden. 

 

1.2 Structuur van de organisatie 

De gemeentelijke structuur is opgebouwd volgens het Presbyteriaal stelsel. De kerkenraad is de 

belangrijkste vergadering en wordt gekozen door de belijdende leden. Indien de gemeente, bij monde van 

de belijdende leden, vindt dat de kerkenraad niet handelt in overeenstemming met de grondslag en het 

doel, dan kunnen deze besluiten tot ontbinding van de kerkenraad leiden. Hiervoor dient een 

gemeentevergadering uitgeschreven te worden waarop vier vijfde van de belijdende leden stemmen voor 

ontbinding van de kerkenraad. Indien de kerkenraad ontbonden is, dient de voorganger tezamen met de 

belijdende leden zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw te vormen 

kerkenraad. 

 

Besluiten van de kerkenraad worden gecommuniceerd via de erediensten en de nieuwsbrief 

(Weekwijzer). Besluiten van de kerkenraad kunnen alleen herroepen worden als drie vierde van de 

belijdende leden hier op een gemeentevergadering tegen stemt. 

De gemeente doet haar activiteiten vanuit de belofte die aan het begin van het werk in Almere is 

gegeven: Handelingen 18: “Wees niet bevreesd, spreek en zwijg niet, want Ik ben met u niemand zal de 
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hand aan u slaan om u kwaad te dien, want Ik heb veel volk in deze stad”. Het werk beperkt zich dan ook 

niet tot Almere Buiten waar het evangelisatiewerk is begonnen maar strekt zich over heel Almere.  De 

gemeente werkt wijkgericht. Zij heeft naast de hoofdvestiging het Missiecentrum aan de Makassarweg 

meerdere vestigingen van waaruit de activiteiten plaatsvinden.  

 

Verbonden partijen 

Naast Christelijke gemeente De Wegwijzer bestaat De Wegwijzer in Almere uit Stichting De Wegwijzer. De 

Christelijke gemeente De Wegwijzer is in 2002 ontstaan vanuit het evangelisatiewerk dat in Almere werd 

geïnitieerd vanuit Stichting De Wegwijzer. Beide entiteiten maken deel uit van het evangelisatiewerk van 

De Wegwijzer in Almere. 

 

  

  



 

Christelijke gemeente De Wegwijzer 

 Makassarweg 80 

1335 HZ 

Almere 

036-5490604 

 

IBAN NL61 RABO 0321 0898 12 

info@dewegwijzer-almere.nl 

www.dewegwijzer-almere.nl 

 

                      

1.3 Grondslag 

De gemeente heeft het verzoenend werk van Jezus Christus als haar fundament. Zij belijdt de gehele 

Bijbel (alle canonieke boeken) als het door Gods Geest geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare 

woord van God, opgeschreven door mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof, 

leer en leven. Afgeleid daarvan, en in overeenstemming daarmee, erkent zij drie oecumenische en drie 

Reformatorische belijdenisgeschriften, te weten: De apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Christus), 

de geloofsbelijdenis van Nicea (4e eeuw na Christus), de geloofsbelijdenis van Athanasias (6e eeuw na 

Christus), de Heidelbergse catechismus (1563), de Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse 

leerregels (1618/1619). 

Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere heeft projecten in vijf verschillende wijken; Buiten, Haven, 

Poort, Muziekwijk en Stad-Oost. De wijk Muziekwijk wordt direct aangestuurd vanuit de wijk Almere-

Buiten. 
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2  Doelstelling en Activiteiten 

2.1  Doelstelling 

Het doel van de gemeente omvat vijf verschillende aspecten; te weten: 

1.  Aanbidding:   wij willen God eren met onze woorden en levens; 

2.  Gemeenschap:  wij willen elkaar liefhebben, opbouwen, bemoedigen en dienen in zorgzame 

                                   relaties; 

3.  Dienstbaarheid:  wij willen God en mensen dienen met onze gaven, talenten, tijd en bezittingen; 

4.  Getuigen:      wij willen ongelovigen, zowel dichtbij als ver weg, bereiken met het Evangelie  

                                     zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Heere en Heiland; 

5.  Discipelschap: wij willen Jezus volgen in de dagelijkse praktijk van het leven 

 

De gemeente wil haar doel bereiken door middel van: 

- Het vormen van een Bijbelse gemeenschap waarbij alle leden worden ingeschakeld; 

- het houden van samenkomsten voor de hele gemeente; 

- het stimuleren van gemeenschap in kleine groepen (kerngroepen); 

- het stimuleren van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten culturele grenzen; 

- het organiseren van kinder-, tiener- en jongerenwerk; 

- het verlenen van pastorale zorg; 

- het geven van diaconale bijstand; 

- het geven van gericht onderwijs; 

- alle andere passende middelen. 

 

2.2  Activiteiten 

Christelijke gemeente “De Wegwijzer” is een jonge dynamische en eigentijdse christelijke kerk met een 

enorme verscheidenheid aan culturen. De gemeente bestaat inmiddels uit meer dan dertig 

nationaliteiten.  De gemeente kent een grote verscheidenheid aan activiteiten. Hoewel we ons verbonden 

voelen met de kerk van alle eeuwen willen we ons geloof op een relevante, eigentijdse manier in praktijk 

brengen in woord en daad! “De Wegwijzer” wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus 

Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus 

Christus. De gemeente biedt diverse activiteiten en cursussen aan die Almeerders wil laten kennis maken 

met het christelijk geloof en hen wil laten ervaren hoe het is om God te kennen en te volgen. Christelijke 

gemeente “De Wegwijzer” houdt haar diensten in het Missiecentrum. 

 

2.2.1 Samenkomsten 

Op zondag worden er diensten gehouden op meerdere plaatsen in Almere. De samenkomsten kennen 

meerdere soorten diensten:  

- Gastendiensten:  Elke eerste zondag van de maand houden wij een gastendienst. Deze diensten zijn 

erop gericht dat er mensen aanwezig zijn die niet zo vaak of voor het eerst naar de kerk gaan. De 

thema’s zullen een laagdrempelig karakter hebben. 
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- Gemeentediensten: gewone samenkomsten waarin we met elkaar zingen, uit de Bijbel lezen, God 

danken, luisteren naar een preek en voor elkaar bidden.  

- Gezinsdiensten: de gezinsdiensten zijn voor jong en oud. Alle kinderen van basisschoolleeftijd mogen 

daarom ook bij hun ouders in de dienst blijven.  Tijdens deze ochtend zal er extra aandacht besteed 

worden aan de kinderen en jeugd die aanwezig zijn. 

- Jongerendiensten: speciaal voor de jongeren worden er maandelijks jongerendiensten georganiseerd. 

We willen met deze diensten de jonge doelgroep binnen onze gemeente bereiken met het evangelie. 

Ook willen we hen stimuleren om een levende relatie op te bouwen met Heere Jezus. De thema’s zullen 

daarom zoveel mogelijk aansluiten op deze doelgroep. 

- Spaanstalige-diensten: Iedere zes weken vindt er een Spaanstalige dienst plaats in het Missiecentrum. 

Tijdens deze samenkomsten is er ruimte voor gebed en aanbidding en wordt er dieper ingegaan op een 

thema uit de Bijbel. 

- Engelstalige diensten: 

Twee keer in een maand vinden er Engelstalige diensten plaats in een van de zalen van het 

Missiecentrum. Tijdens deze samenkomsten is er ruimte voor gebed en aanbidding en wordt er dieper 

ingegaan op een thema uit de Bijbel.  

2.2.2 Gemeenschap  

Midden in de week komen kleine groepen (kerngroepen) samen, bij gastgezinnen thuis, verspreid over de 

stad om samen te ontdekken wie Jezus is en Hem volgen in het dagelijks leven. Dat kunnen we niet alleen. 

Een kerngroep bestaat uit zes tot twaalf personen en komt om de week bij elkaar. Het doel van een 

kerngroep is om elkaar én God beter te leren kennen, in een veilige, liefdevolle omgeving. Het zijn open 

groepen en je bent er altijd welkom. Iedere twee weken komen verspreid over de stad leden en 

bezoekers van de gemeente bij elkaar in kerngroepen. In de eerste helft van 2019 werd de eerste brief 

van Petrus bestudeerd, een voortzetting van het thema dat in 2018 gestart was. In de tweede helft van 

het jaar is een aanvang gemaakt met het bestuderen van de Bergrede uit Mattheüs 5-7. In Almere Buiten 

is een afwijkend programma gevolgd: daar zijn centraal kerngroepavonden georganiseerd. 

 

In de tweede helft van 2019 zijn er in Almere Buiten centraal kerngroepavonden georganiseerd. In 

huiskamersetting werd de basis van de christelijke gemeente uiteengezet en verder verdiept. Een mooie 

serie waarin bezoekers in een huiskamersetting de liefde van Jezus leren kennen en kennismaken met de 

gemeente. Ons verlangen is dat er in iedere wijk een of meerdere kerngroepen zijn waar leden en 

bezoekers met elkaar groeien in hun liefde voor God, groeien in liefde voor elkaar en die liefde ook weer 

zichtbaar maken in hun eigen omgeving. 

 

2.2.3 Bekostiging van activiteiten 

De gemeente brengt middelen bijeen om in de financiële behoeften van de gemeente te kunnen voorzien 

en dienstbaar te kunnen zijn aan allen in deze samenleving. De financiële middelen van de gemeente 

bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften, collecten tijdens samenkomsten, erfstellingen, legaten, 

schenkingen en andere wettige baten.  
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In totaal kwamen de inkomsten (incl. gerichte acties voor het Missiecentrum = MC) uit op € 544.233. 

Totale kosten voor 2019 lagen op € 548.400. Daarmee kwam het exploitatieresultaat uit 

op  € 4.167 negatief (begroot € 42.639,- negatief). Na de onttrekking aan het bouwfonds ad € 

3.909 (afschrijvingen op “gesubsidieerde activa” kwam het resultaat voor bestemming aan de algemene 

reserve uit op een negatief bedrag ad € 258.  

  

  

  

  

 

De begroting 2019 had een uitdagend karakter met name voor de locatie in Almere Buiten: het 

Missiecentrum. Dankzij extra giften/sponsoring in het laatste kwartaal kwam het resultaat daar positief 

uit. De activiteiten in Almere Buiten kwamen juist lager uit door minder giften/sponsoring. Per saldo 

kwam Almere Buiten (incl het Missiecentrum) toch flink (€ 30.000) beter uit dan de begroting. 

 

Ten opzichte van 2018 zijn de opbrengsten in 2019 met meer dan € 33.000 gestegen (meer sponsoring) 

terwijl de kosten met € 24.000 minder hard zijn gestegen (met name hogere personeelskosten als gevolg 

van uren uitbreiding van beheerder in Missiecentrum). Daardoor eindigde het jaar 2019 per saldo met 

een klein verlies. Dankzij de onttrekking uit het activafonds betekent dat een klein effect (- €258,-) voor de 

algemene reserve. 
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2.3  Wijkgemeenschappen 

In de verschillende stadsdelen van Almere zijn er gemeenschappen ontstaan. Hieronder vindt u de 

ontwikkelingen die er op wijkniveau in 2019 waren. 

 

2.3.1 Wegwijzer Almere-Buiten  

Bijna iedere zondag verwelkomen we nieuwe bezoekers. Voor velen geeft ‘het gebouw aan de Evenaar’ 

aanleiding om toch eens een kerk binnen te stappen. Sommigen vragen zelfs toestemming om bij een 

dienst te zijn, omdat ze (nog) niet geloven. Welkom natuurlijk! Zeker doordeweeks komen er veel mensen 

zo maar even naar binnen. Niet alleen voor pakketjes van DHL (via de boekwinkel), maar regelmatig ook 

met de concrete vraag om meer te horen over geloof, over de Bijbel, over God. Diverse bezoekers zijn 

inmiddels aangeschoven bij de Bijbelcursus of bij een kerngroep of komen regelmatig in de dienst. Wat 

een kans om op deze manier zichtbaar aanwezig te zijn. En een uitdaging voor ons allemaal om met deze 

mensen op weg te gaan. Hen mee te nemen naar Jezus en hen te helpen een volgeling van Hem te 

worden.  

  

-   Kinderwerk. “Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk van God.”   

Via de Wegwijzerkids wil de Wegwijzer ook een wegwijzer zijn voor kinderen. In verschillende 

leeftijdsgroepen leren kinderen volgelingen van de Heere Jezus te worden en de kinderen die Hem al 

volgen helpen we te groeien in hun relatie met Jezus Christus. In een liefdevolle omgeving geven 

medewerkers de Bijbelverhalen en lessen door uit de Bijbel, Gods Woord en beleven ze samen met de 

kinderen de steun van geloven en bidden. Kinderen die De Wegwijzer bezoeken, zijn welkom in de 

verschillende (zondagschool)programma’s. Medewerkers staan klaar om ze het beste uur van de week te 

laten beleven. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen in Wegwijzerkids:  

Baby en dreumes (0 - 2,5 jaar): opvang tijdens ochtenddiensten  

Peuters (2,5 - 4 jaar): opvang tijdens ochtenddiensten  

Groep 1 + 2: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten   

Groep 3 + 4: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten  

Groep 5 + 6: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten   

  m.u.v. de derde zondag van de maand: Kinderkerk   

Groep 7 + 8: derde zondag van de maand: Kinderkerk  

- KinderBijbelClub. Ook in Almere Buiten heeft de Wegwijzer al jaren een KinderBijbelClub. De KBC heeft 

dit jaar een mooie groei door gemaakt. Tijdens de KBC wordt geprobeerd om het evangelie op 

laagdrempelige wijze uit te leggen aan de kinderen van de basisschoolleeftijd.  Daar kun je dan spelletjes 

doen, zingen, knutselen, maar ook naar een mooi verhaal uit de bijbel luisteren. Ook het 

pannenkoekenfeest in plaats van Halloween was een groot succes met zo’n 100 kinderen. 

 

In 2019 hebben we Marije Ebbers als coordinator kinderwerk mogen aanstellen voor Almere Buiten.   

  

- Jongerenwerk. Ook jongeren wordt een plaats geboden om elkaar en God te ontmoeten. Rock 

Jongerenwerk is het jongerenwerk van de Wegwijzer in The Rock aan de Makassarweg 80 in Almere 

Buiten. Alle activiteiten die in Jongerencentrum “The Rock” georganiseerd worden hebben met passie 

voor jongeren en God te maken. Gelovig of niet, elke jongere tussen de 11 en 25 jaar welkom. Ook de 



 

Christelijke gemeente De Wegwijzer 

 Makassarweg 80 

1335 HZ 

Almere 

036-5490604 

 

IBAN NL61 RABO 0321 0898 12 

info@dewegwijzer-almere.nl 

www.dewegwijzer-almere.nl 

 

                      

maandelijkse jongerendiensten vonden plaats en jongeren groeiden in hun geloof en hun dienstbaarheid 

aan God. Het jongerenwerk werd geleid door Marco van den Boogaard. Daarnaast werken we samen met 

onze andere jongerenwerkers in de stad en met Youth for Christ Almere in Stad-Centrum en West.   

  

- Hulp & Adviespunt. Het Hulp & Adviespunt in Almere Buiten wat in 2018 is opgezet heeft een groei 

doorgemaakt in het aantal vrijwilligers. Het heeft een vergelijkbare opzet als de wijkwinkel in Almere 

Haven. We geloven dat iedereen recht heeft op basisbehoeften en liefde. Vrijwilligers staan klaar om een 

helpende hand te bieden op het gebied van formulieren, luisterend oor, sociaal netwerk, schulden, 

toeslagen, etc. We zien langzaamaan het aantal contacten stijgen en soms ook de hulpvragen complexer 

worden.  

  

- Voedselproject. Ook hebben we in 2019 weer veel voedsel in de vorm van maaltijden en 

boodschappentassen uitgereikt aan mensen die dit nodig hadden. Met een team mensen werkten we 

samen met grote voedselophaalactie bij de PLMA-beurs in de RAI, in samenwerking met Zending over 

Grenzen. Dit onder leiding van de coördinator van het missionaire diaconaat in Buiten.  

  

- Vrouwenwerk. Voor vrouwen in Almere, christen, niet-gelovig of anders gelovig, worden zowel 

vrouwenochtenden of –avonden georganiseerd. Via het samenzijn, praten over gewone, alledaagse 

dingen of juist bijzondere ervaringen en specifieke thema’s elkaar bemoedigen, een steuntje in de rug 

geven ontdekken wie God is. Onze activiteiten zijn: Vrouwenochtend, één keer per maand; Cursus; Design 

je leven twee keer per jaar; Womenevent, één keer per jaar; Wol en koffie één keer per week; Samen 

Bijbellezen aan de keukentafel, twee keer per maand.   

Al deze verschillende activiteiten hebben als doel om vrouwen toe te rusten, om met elkaar in contact te 

komen en het Evangelie uit te dragen. We mogen zien dat door deze activiteiten vrouwen voor het eerst 

in aanraking komen met het christelijk geloof. Of via het vrouwenwerk de weg weten te vinden naar de 

gemeente en het kleine vlammetje van geloof weer is aangewakkerd. Kerkmuren en achtergronden 

spelen geen rol want we ervaren de verbondenheid in Christus.  

  

- Boekwinkel. De boekwinkel is onderdeel van Stichting De Wegwijzer en bestond dit jaar 25 jaar. Het 

werk van De Wegwijzer is dus in 1994 is begonnen. De winkel heeft nog steeds, zoals vanaf het begin, de 

getuigende functie: Mensen Gods Woord aanreiken in woord (een praatje), geschrift (de Bijbel) of enig 

andere uiting (boek, muziek, kaart of cadeau-artikel). Als wijkgemeenschap in Almere Buiten plukken we 

hier in samenwerking en groei in contacten de vruchten van. Het 25-jarige feest is niet zo maar 

voorbijgegaan. Dat hebben we samen met elkaar mogen vieren met het thema ‘Groot is Uw trouw!’.  

 

2.3.2 Wegwijzer Almere-Haven (Hart voor Haven) 

- Bijeenkomsten. In 2019 zijn er tweeënvijftig diensten georganiseerd met een groep 

van dertig tot zeventig mensen. De feestelijke diensten (lidmaatschapsdiensten en rond Christelijk 

feestdagen) werden bezocht door zo’n tachtig mensen. Diverse mensen hebben de lidmaatschapscursus 

gedaan en zijn er lid geworden. Er lijkt meer openheid te ontstaan om de kansen in kerkcentrum Goede 

Rede te benutten, mogelijk in samenwerking met de PKN.  
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- Kinder- en jongerenwerk. In het kinder- en jongerenwerk was de VakantieBijbelClub weer een geweldig 

succes. De maandelijkse KinderBijbelClub werden bezocht door zo’n tien tot vijfentwintig kinderen. Als 

alternatief op Halloween (een feest waar wij als gemeente niet achter staan) is er een pannenkoekenfeest 

voor kinderen georganiseerd. Deze activiteit werd drukbezocht.  De zondagsschool werd structureel goed 

bezocht, met de maandelijkse uitschieter bij de XXL Zondagsschool, een feest waar elk kind bij wil zijn.   

Het jongerenwerk groeide flink. Ruim 50 jongeren nemen deel aan verschillende community‘s. Ook de 

inloop in het mooie jongerencentrum van YouthPort liep erg goed. Een project onder hangjongeren werd 

gedaan en ook zijn veel jongeren met coaching en huiswerkbegeleiding bijgestaan.   

  

- Wijkwinkel. In de wijkwinkel mochten we weer veel mensen helpen. Ruim 1500 hulpvragen! Door 

subsidie van de Gemeente Almere en de Woningcorporaties kunnen de kosten voor een coördinator 

worden betaald. Zijn er zo’n honderd boodschappentassen uitgedeeld aan mensen die dit hard nodig 

hadden en zijn er diverse statushouders begeleid door onder andere te helpen met de Nederlandse taal 

en is er geïnvesteerd om met hen een relatie op te bouwen. Ook hebben we een project gedaan waarbij 

statushouders ingezet werden als tolk voor een woningcorporatie.  

  

- Onderwijs. Ook is er in Almere Haven weer een Bijbelcursus gegeven aan een mooie groep. Ruim dertig 

mensen werden pastoraal begeleid. Ook mochten we rondom sterven begeleiding bieden.   

  

- Netwerken. In het netwerk werd veel geïnvesteerd. Samenwerken met scholen, winkeliers, gemeente 

Almere, bejaardenhuizen, etc. is verder op geïnvesteerd.   

  

Aan wijk Almere Haven wordt leidinggegeven door wijkpastor Bert Noteboom. Daarnaast is Thessa v/d 

Hardenberg in dienst. Kees Hendriksen heeft het stokje overgedragen aan Maureen Timmer, die een 

jaarcontract heeft gekregen voor het werk in de Wijkwinkel en Lydia Bakker doet het jongerenwerk op 

giftbasis, met een vrijwilligersvergoeding vanuit Hart voor Haven.   

  

2.3.3 Wegwijzer Almere-Poort (de Schaapspoort)  

- Bijeenkomsten. De bijEENkomsten op zondag kenden ongeveer 50 tot 60 vaste bezoekers. Een aantal 

van hen is (nog) geen christen. De helft van de bezoekers heeft geen kerkelijke achtergrond. We hebben 

mensen af zien haken en mensen zien komen. Bijna wekelijks zijn er wel nieuwe gasten die eens komen 

kijken. Een aantal keer werd de bijEENkomst bezocht door klassen van Poort Lyceum. Regelmatig wordt er 

gegeten met elkaar en elke tweede zondag van de maand was er een bijEENkomst voor jong en oud. De 

kinderen hebben tijdens de preek een eigen programma. En de tieners hadden dat om de week. Op de 

zondagen ontvingen we ongeveer tien kinderen en zeven tieners. In december hadden we de enige doop- 

en lidmaatschapsdienst van één van de jongeren.  

  

- Kleine groepen. In 2019 zijn we gegroeid naar vijf kleine groepen doordeweeks. Drie kleine groepen 

werken met het thema wat we ook op de zondagen behandelen. Een andere groep behandeld de cursus 

‘Wegwijs in de Bijbel’. De laatste groep bestaat grotendeels uit moslima’s en behandeld de cursus  

“Al Massira”. De groepen worden door 34 volwassenen bezocht.  
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- Diaconaat. In 2019 zijn er 133 mensen (65 adressen) diaconaal geholpen. De hulp varieerde van klushulp, 

verhuishulp, goederen, voedsel of kleding tot administratieve hulp. Totaal gaat het om 462 hulpvragen 

dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2018. We zien regelmatig mensen vanuit het diaconaat op de 

kleine groep, de kinderclub of zelfs op de zondag aansluiten.  

  

- Jeugdwerk. In de zomer van 2019 is de jeugdwerker van twee naar drie dagen per week gegaan.  

Het jeugdwerk bestaat uit Vakantie Bijbel Clubs in alle vakanties en clubs door het hele jaar heen. Deze 

zijn er voor drie leeftijden; 4+, 9+ en 12+. Alle clubs worden door 10 tot 20 kinderen / tieners bezocht.  

We werkten dit jaar op twee basisscholen. Hier zijn diverse lessen verzorgd rondom christelijke thema’s. 

Voor het eerst werkten we ook op een middelbare school. Ook hier betrof het lessen levensbeschouwing 

maar daarnaast ook naschoolse activiteiten.  

Ook zijn er een aantal activiteiten op de playground geweest en dan niet in samenwerking met andere 

partijen.  

 Belangrijkste van alles is dat we met velen het goede nieuws van de Heere Jezus Christus hebben mogen 

delen. Er is veel gezaaid en we bidden dat het grote vrucht en een mooie oogst mag opleveren.  

 

2.3.4 Wegwijzer Stad-West  

Met een vakantiebijbelclub voor kinderen en tieners, een wekelijkse kinderbijbelclub, tienerwerk, cursus 

Wegwijs in de Bijbel, drie kerngroepen, pastoraat en meer begint Wegwijzer Stad West zich te vormen tot 

een veelkleurige wijk. Wat opvalt is de verbondenheid over de culturen heen. Vorig jaar september  

startte Theo van Stuivenberg als werker met het coördineren van de ontwikkelingen in deze wijk, die dat 

in 2019 heeft voortgezet.  

 

2.4  Expertisecentum 

Om de gemeenschappen in de stadsdelen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is er expertise 

beschikbaar die stadsbreed wordt ingezet.  

 

2.4.1 Taalgroepen 

Binnen de De Wegwijzer zijn er taalgroepen ontstaan die deel uitmaken van de sturing van de Kerkenraad. 

Deze taalgroepen zijn  de Spaans- en Engelstaligen.  

Voor 2020 zullen jaardoelen opgesteld worden en in een jaarplan worden vastgelegd. Inherent hieraan 

ook de mogelijkheden  hoe deze doelen te realiseren zowel materieel als financieel o.a. door 

sponsorwervingen. 

 

- Spaanstalige Gemeenschap (El Camino)  

Kerngroepen: De Nederlandse Bijbelstudies worden vertaald in het Spaans. Er zijn drie kerngroepen die 

goed bezocht worden. Er wordt regelmatig diepgaand gesproken met elkaar. Er is een groei in geloof waar 

te nemen. Er is merkbaar een behoefte aan verdieping. Elke laatste zondag van de maand wordt er een 

preekbespreking gehouden in het Spaans, omdat sommige dingen niet overkomen vanwege de 

taalbarrière.  
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Contacten: In het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe contacten gelegd. Een aantal van deze mensen komt 

ook regelmatig naar de zondagse ochtenddiensten.  

 

Diensten: De diensten verlopen met een wisselend bezoekersaantal. De structuur staat stevig en er zijn 

verschillende gastsprekers geweest.  

 

Cursussen: In het Spaans zijn er geen cursussen geweest. Wel is er op aan gedrongen om deel te nemen 

aan de cursussen van het Wegwijzer College en is er ondersteuning gegeven aan de Spaanstaligen bij de 

cursus “Hoe lees ik de Bijbel”.  

 

Pastoraat: Er zijn veel pastorale zorgen. Waar het gezinnen betreft die samengesteld zijn uit 

een spaanstalige en een Nederlandstalige partner wordt de zorg afgestemd met de betreffende 

niet Spaanstalige verantwoordelijken binnen de gemeente zodat de zorg het complete gezin omspant.   

Ontbijtochtenden: deze ochtenden voorzien in een behoefte en leveren regelmatig nieuwe contacten 

op. Elke laatste vrijdagmorgen van de maand is er een ontbijt.  

Nederlandse lessen: Er wordt aan diverse contacten lessen Nederlands gegeven. Hoewel het resultaat 

(qua leerinhoud) niet te meten is, functioneert het ook als een gespreksmoment, waarin allerlei (sociale) 

problemen aan de orde komen.  

 

Gebedsbijeenkomst: In februari is er een gebedsavond geweest.  

Onderling contact: Er is een dagje uit georganiseerd naar Alkmaar en naar Urk. Verjaardagen, bijzondere 

momenten zijn een goede reden om bijeen te komen en gezamenlijk iets te eten (BBQ bv). Na de 

Spaanstalige diensten hebben we een gezamenlijke maaltijd. Gezamenlijk Kerst (en verjaardag) gevierd in 

het Missiecentrum.  

 

Team El Camino: Zo’n drie à vier keer per jaar komt het team El Camino bijeen om de afgelopen periode 

te evalueren en lijnen uit te zetten voor de komende periode. De leden zijn de kerngroepleiders.   

  

- Engelse Community (Grace Ambassadors English Community) 

In 2019 zijn we gestart met het bij elkaar brengen van Engelstaligen. Allereerst in een kerngroep en sinds 

oktober ook in diensten twee keer in de maand. Ook zijn de eerste drie mensen hieruit lid geworden van 

de gemeente.  

 

- Iraanse kerk  

De Iraanse Kerk in Nederland is naast huurder ook partnergemeente. Nadat de Iraanse kerk ’s middags 

diensten hield in de Wegwijzer, zijn deze leden nu ook regelmatig in de ochtenddiensten. 

Tijdens de ochtenddiensten wordt er ook wel eens een lied in Farsi gezongen of soms ook medewerking 

verleend door een Iraanse broeder of zuster. Beide gemeenten zijn zelfstandig, met een eigen bestuur en 

financieel beheer, maar deze samenwerking verbreedt en versterkt de missie in Almere. 

Beide gemeenten kunnen op een informele manier gebruik maken van elkaars expertise waar deze 

waarde toe voegt. 
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Bestaande voorbeelden van deze samenwerking zijn voor de Iraanse kerk de toegang tot de expertise 

zoals die in het Missiecentrum wordt aangeboden. Voor De Wegwijzer geeft dit toegang tot de expertise 

die de Iraanse kerk heeft op het gebied van het gebruik van media en het bereiken van andere culturen. 

De samenwerking zal op natuurlijke wijze verder groeien.  

  

2.4.2 Wegwijzer College 

Wegwijzer College is een (organisatie)vorm om te onderwijzen en toe te rusten. De toerusting beperkt 

zich niet tot enkel De Wegwijzer, maar mag christenen van meerdere kerken toerusten tot Gods missie 

voor de stad en de groei in persoonlijk discipelschap. Er is een breed aanbod op het gebied van kennis, 

toerusting en ondersteuning. Wegwijzer College realiseert dit alles om zoekers te helpen een volgeling 

van Jezus Christus te worden, nieuwe gelovigen te helpen om het geloof in de praktijk vorm te geven en 

volwassen gelovigen te helpen groeien in meer kennis van Gods Woord, zich te verdiepen in het geloof, 

dichtbij Christus te leven en kennis van de Bijbelse theologie te verkrijgen  

  

Er is voor gekozen om de onderwijsfocus voornamelijk via de vaste onderwijsavond (dinsdagavond) te 

laten lopen. Er wordt getracht een aanbod aan te bieden dat passend is 

voor zowel zoekers als jonggelovigen en volwassen gelovigen. Ruim 100 deelnemers hebben aan dit 

onderwijsprogramma deelgenomen. 

  

2.4.3 Wegwijzer Care 

In de verschillende stadsdelen worden allerlei vormen van zorg geboden. Hierover is meer te vinden in de 

paragraaf over ‘wijkgemeenschappen’.   

  

- Taalles Nederlands  

De Wegwijzer biedt primaire hulp voor mensen uit het buitenland in de vorm van basis-taallessen 

Nederlands. Men wordt geholpen met schrijven, lezen en spreken. Eén van die plekken is bijvoorbeeld het 

Buurtcentrum Cobra in Tussen de Vaarten. In samenwerking met het betreffende Wijkteam van de 

gemeente Almere (zij faciliteren en verwijzen) vinden daar de taallessen plaats. In anderhalf uur 

doorlopen de aanwezigen het op maat gemaakte materiaal, en wekelijks is er groei te bespeuren.   

  

- Wijkwinkel  

Hart voor Haven helpt mensen die vereenzamen en geen geld en/of een sociaal netwerk hebben om 

evenwichtig en gezond leven te leven. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

de professionele/geïndiceerde zorg steeds moeilijker te verkrijgen is door tal van bezuinigingen in de zorg. 

De wijkwinkel wil kansen en mogelijkheden creëren om de positie van voornoemde doelgroep te 

verbeteren en om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.  

  

- Maaltijden & boodschappen  

Aan mensen die zonder eten en drinken zitten delen we warme maaltijden en boodschappentassen uit. 

Zo zien we een sterke groei van dit werk in Almere Poort, maar ook in Waterwijk komen de eerste 

aanvragen binnen. Middels sponsoring of door acties in samenwerking met supermarkten, Gemeente 
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Almere en  Zending over Grenzen kwamen we aan voldoende levensmiddelen hiervoor. De samenwerking 

met Buitengewoon Almere is beëindigd vanwege een uiteenlopende visie op de armoedeaanpak.  

  

2.4.4 Missiecentrum 

Met het gebouw van het Missiecentrum is de gemeente zichtbaar aanwezig in Almere Buiten. De 

gemeente wil graag een baken zijn voor haar omgeving. Het gebouw doet 7 dagen in de week dienst voor 

de vele activiteiten die er plaatsvinden. Op deze wijze kunnen mensen laagdrempelig binnen komen en in 

contact komen met de liefde van Christus. Naast de zaalverhuur aan derden (onder andere muziekschool, 

verslavingszorg) is er de lunchroom die we in 2019 helaas tijdelijk moesten sluiten, vanwege het vertrek 

van ‘onze’ kok. Stichting De Wegwijzer huurt ook een ruimte in het Missiecentrum voor de boek- en 

cadeauwinkel met postagentschap in het gebouw. We zijn doordeweeks overdag geopend en ontvangen 

regelmatig mensen die met een concrete vraag of uit nieuwsgierigheid binnen komen lopen voor een 

praatje of een kop koffie. Dit komt tegemoet aan het verlangen om een gemeente te zijn met open 

armen. Daarnaast is het Missiecentrum er om stadsbreed de missie meer en meer vorm te geven, 

hiermee is er ook een gezicht gegeven aan wie we zijn en wat we mogen doen in Almere.  

  

2.4.5 VakantieBijbelClub 

Ieder jaar opnieuw organiseert Christelijke gemeente De Wegwijzer de VakantieBijbelClub (VBC). Een 

week vol spetterende activiteiten voor kinderen en tieners, met als doel hen kennis te laten maken met 

het Evangelie van Jezus. Tijdens de VBC, die wordt gehouden op 5 locaties (Buiten, Stad West, Stad Oost, 

Poort en Haven) met circa 120 medewerkers, worden ruim 500 kinderen bereikt met het evangelie. De 

VBC is een aanjager voor het missionaire werk in de gemeente. Vanuit de VBC komen kinderen naar de 

KBC en volwassenen naar projecten en/of diensten.     
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2.3  Kerkelijk bureau 

 

2.3.1 De gemeente in aantallen 

 

1. Aantal Senior Voorgangers: 1  

2. Aantal Wijkpastors: 2  

3. Aantal Wijkcoördinatoren: 2 

4. Aantal belijdende leden: 264  

5. Aantal gedoopte kinderen van leden: 89 

6. Aantal niet gedoopte kinderen leden: 91 

 

Totaal aantal leden (4, 5 & 6): 444 
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3  Toezicht bestuur en medezeggenschap 

 

3.1  Kerkenraad 

De leiding van de gemeente is neergelegd bij de kerkenraad.  De kerkenraad bestaat uit tenminste vijf 

personen: de voorganger, drie ouderlingen en drie diakenen. Wanneer door bijzondere omstandigheden 

het aantal kerkenraadsleden minder dan vijf bedraagt, blijven de overige kerkenraadsleden een wettig 

college vormen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente, is bevoegd tot alle 

handelingen binnen de doelstellingen van de gemeente voor zover niet in strijd met de statuten en dient 

zich jaarlijks in de ledenvergadering te verantwoorden naar de leden van de gemeente. 

 

De kerkenraad is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en tot het voeren van 

juridische procedures (zowel eisend als verwerend) en tot het vervreemden van roerende en onroerende 

goederen. 

 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen en/of vervreemding van roerende en onroerende zaken met een 

belang boven € 25.000,- dienen te worden voorgelegd aan de gemeente(leden)vergadering die een 

dergelijk besluit met gewone meerderheid van stemmen moet goedkeuren. 

 

De voorzitter van de kerkenraad en de scriba van de gemeente vertegenwoordigen de gemeente in en 

buiten rechte. Bij ontstentenis of belet van één hunner worden zij vervangen door hun vervanger die bij 

kerkenraadsbesluit is aangewezen. Voor het verrichten van betalingen, het in ontvangst nemen van 

gelden en het geven van kwijting is de handtekening van de voorzitter van de commissie van beheer 

voldoende.  

 

De kerkenraad neemt zijn besluiten met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling of 

door handopsteken. Er wordt schriftelijk gestemd als één van de kerkenraadsleden daarom vraagt. 

 

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor: 

- het geven van leiding en richting aan de gemeente; 

- het geestelijk verzorgen en beschermen van de leden van de gemeente; 

- het geven van een Bijbels voorbeeld in een ordelijk leven; 

- het er op toezien dat de gemeente voldoende voeding krijgt door begrijpelijk Bijbels onderwijs; 

- het eventueel weerleggen van mensen die zich tegen de waarheid van Gods Woord en de grondslag van 

de gemeente (zoals deze vermeld staat in artikel 2) keren; 

- het toezicht houden op het goed functioneren van de gemeente in al haar bedieningen; 

- het bidden voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden van de gemeente; 

- het houden van toezicht op de voorganger, de gastvoorganger en de overige 

- leidinggevenden in de gemeente. 
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De diakenen zijn verantwoordelijk voor: 

- De diaconale zorg in de gemeente; 

- bestuurlijke zaken; 

- juridische en financiële zaken; 

- de zorg voor het onderhoud van de eigendommen van de gemeente. 

 

De kerkenraad kan commissies, werkgroepen en personen benoemen voor de voorbereiding, 

dan wel voor de uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken. 

Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de belijdende leden en aangesteld voor een 

periode van drie jaar. Na verloop van deze periode is het kerkenraadslid voor een zelfde periode 

herkiesbaar. Het bestuur van de gemeente bestaat op 31 december 2019 uit de volgende personen:  

André Meulmeester – voorganger 

Bert Noteboom – wijkpastor 

Mark Zeldenrust – wijkpastor 

Michael Ayong – ouderling 

Theo van Netten – ouderling 

John Visser – ouderling 

Rob William – ouderling 

Kees Slijkhuis – diaken 

Jelmer Pouwelsen – diaken / scriba 

Erwin Uil -– diaken en voorzitter kerkenraad 

 

In 2019 is de kerkenraad aangevuld geweest met twee gemeenteleden die advies hebben gegeven 

vanwege een onderbezetting van de raad.  

3.2  Voorganger 

De belangrijkste taak van de voorganger is het geven van leiding, voeding en visie aan de gemeente. De 

voorganger is de primaire leraar tijdens de gezamenlijke erediensten.  De voorganger maakt deel uit van 

de kerkenraad. De voorganger is niet verantwoordelijk voor taken die buiten zijn primaire taak als 

ouderling en leraar vallen. 

 

De overeenkomst tussen de gemeente en haar voorganger is apart geregeld in een arbeidsovereenkomst. 

De voorganger en de ouderlingen hebben ten minste één maal per jaar overleg over hun samenwerking 

en arbeidsverhouding.  

 

De kerkenraad kan in overleg met de voorganger gastvoorgangers uitnodigen om de gemeente te 

onderwijzen. Van gastvoorgangers wordt verwacht dat zij de visie en de doelstellingen van de gemeente, 

zoals die verwoord zijn in de statuten en in het handboek, onderschrijven. 

 

Indien de overeenkomst tussen de gemeente en haar voorganger wordt verbroken, zullen de ouderlingen, 

aangevuld met de diakenen en twee andere gemeenteleden, een commissie vormen die op zoek zal gaan 
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naar een nieuwe voorganger. Indien deze commissie een juiste kandidaat heeft gevonden, zal zij een 

voorstel doen aan de belijdende leden1 van de gemeente. Als deze belijdende leden met een tweederde 

meerderheid instemmen met deze kandidaat, zal de kerkenraad een arbeidsovereenkomst opstellen 

tussen de gemeente en de nieuwe voorganger. De voorganger is in loondienst van de gemeente en wordt, 

net als andere betaalde stafleden, vergoed volgens de CAO van de Protestants Kerk Nederland. Diakenen 

en Ouderlingen verrichten hun taken onbezoldigd.  

 

3.3  De ledenvergadering 

Tenminste eenmaal per jaar wordt op voordracht van de kerkenraad een ledenvergadering gehouden. 

Alle belijdende leden zullen daarvoor schriftelijk worden uitgenodigd. Indien de kerkenraad dit nodig 

oordeelt, kan hij één of meer keren per jaar een ledenvergadering bijeenroepen. 

 

Wanneer ten minste een derde deel van de belijdende leden een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 

indient bij de scriba tot het houden van een ledenvergadering, is de kerkenraad verplicht een 

ledenvergadering uit te schrijven. 

 

3.4  Toezicht en vermaning 

Enerzijds dient er in de gemeente toezicht te zijn op het geestelijk welzijn van elkaar (gemeenteleden en 

kerkenraad) en anderzijds ook toezicht op het (financieel) functioneren en verantwoording afleggen van 

de kerkenraad aan de gemeentevergadering. 

 

3.4.1 Toezicht en vermaning geestelijk welzijn  

De Bijbel roept gelovigen op om acht te slaan op het geestelijk welzijn van elkaar en leert in 

liefde te vermanen als er aantoonbaar sprake is van zonde. De tucht onder de leden van de gemeente als 

ook in het bijzonder de kerkenraad moet functioneren volgens de Bijbelse normen. 

Hierin worden de volgende stappen onderscheiden: 

 

- Als iemand weet dat er sprake is van voortdurende zonde in het leven van een medegelovige, moet hij 

de persoon in kwestie onmiddellijk in liefde daarmee confronteren (Matth. 18:15). 

- Als deze geen berouw toont, moet hij de persoon in kwestie vermanen in het bijzijn van 

- twee of drie anderen (Matth. 18:16). 

- Als er nog steeds geen berouw is, leert de Bijbel ons dat de zaak voor de gemeente gebracht moet 

worden. De zaak wordt dan eerst aan de kerkenraad van de gemeente voorgelegd, die de gemeente 

vertegenwoordigt (Matth. 18:17). 

- Als er geen bewijs van oprecht berouw is na vermaning door de kerkenraad, moet de kerkenraad de 

zaak aan de gehele gemeente bekendmaken (Matth. 18:17). 

- Als er nog steeds geen tekenen van berouw zijn, leert de Bijbel ons dat de betreffende 

                                                           
1
 Belijdende leden; dat zijn gelovigen die van harte belijden dat zij Jezus Christus als 

Verlosser en Heere hebben leren kennen, hun leven aan Hem willen toewijden, zich 

willen inzetten voor de plaatselijke gemeente en instemmen met de grondslag en het 

doel van de gemeente. 
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- persoon niet langer deel kan uitmaken van de gemeente totdat er oprecht berouw is. 

 

Vermaning moet plaatsvinden in een sfeer van liefde, zorg, nederigheid en met een oprecht verlangen dat 

er berouw en herstel tot contact mag plaatsvinden. Het doel van de tucht is drieledig, te weten de eer van 

onze Heere te bewaren, de redding van de persoon en het bewaren van de zuivere waarden binnen de 

gemeente. 

 

3.4.2 Toezicht op het beheer van het vermogen 

De bezittingen van de gemeente bestaan uit alle stoffelijke zaken die de gemeente heeft verkregen via 

aankoop en/of schenking. 

De kerkenraad heeft de uitvoerende taak rondom het beheer van de bezittingen en de financiën van de 

gemeente gedelegeerd aan een commissie van beheer. Deze commissie van beheer valt onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het voorzitterschap van de commissie van beheer wordt 

gevormd door een van de diakenen van de gemeente. Hij vormt tevens het aanspreekpunt tussen de 

kerkenraad en de commissie van beheer. 

De commissie van beheer stelt jaarlijks een kascontrole commissie in, die de boeken en kasstukken 

controleert. De kascontrole commissie geeft haar goedkeuring aan de commissie van beheer waarna deze 

verantwoording aflegt aan de kerkenraad. Indien de kascontrole commissie heeft vastgesteld dat de 

administratie correct is gevoerd en dat de balans en de staat van baten en lasten een juist inzicht geven in 

het gevoerde financiële beheer en de financiële positie per 31 december van het verslagjaar, dan stelt zij 

voor  de voorzitter van de commissie van beheer décharge te verlenen.  

De commissie van beheer legt jaarlijks verantwoording af over het voorafgaande jaar aan de 

gemeenteleden. 
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4  Algemeen beleid verslagjaar 

 

De gemeente kent bedieningen met verschillende niveaus van verantwoordelijkheden, waarbij de 

kerkenraad verantwoordelijk is voor de lange termijn strategie. Om deze lange termijn strategie te 

vertalen naar jaardoelen waarmee de bedieningsleiders aan de slag kunnen, hebben we het volgende een 

beleidsmodel vastgesteld: 

 

In dit model zal de kerkenraad voorafgaande aan het nieuwe seizoen een gemeentebreed jaarthema 

vaststellen. In dit jaarthema komen een aantal aandachtsgebieden naar voren waarvan de kerkenraad het 

belangrijk acht dat deze voor het algemeen welzijn en de vitaliteit van de  gemeente aan de orde komen.  

Dit jaarthema wordt vervolgens voor de zomervakantie met de bedieningsleiders gecommuniceerd. 

Hierbij krijgen deze bedieningsleiders de opdracht krijgen om dit jaarthema met zijn corresponderende 

aandachtsgebieden te vertalen naar jaardoelen die voor hun specifieke bediening relevant zijn. 

Deze doelen worden vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen met de teams gedeeld waardoor er 

binnen alle bedieningen gewerkt kan worden aan de realisatie van deze doelstellingen. Gedurende het 

jaar zal de bedieningsleider middels overleg en terugkoppeling met zijn teams kijken waar zij staan om 

dan vervolgens aan het eind van het seizoen een terugkoppeling aan de kerkenraad te kunnen geven 

waarbij dan specifiek gelet kan worden op de behaalde doelen, de knelpunten en de wensen voor het 

komend jaar. Deze kunnen dan vervolgens weer door de kerkenraad meegenomen worden in de 

bezinning voor het nieuwe seizoen. 

Langetermijnstrategie 

De gemeente gelooft dat het de opdracht van God heeft gekregen om het evangelie aan zoveel mogelijk 

mensen in Almere te brengen. Wij baseren dit op de algemene oproep die in het Nieuwe Testament van 

de Bijbel staat geschreven om het evangelie te verkondigen, maar nog concreter voor Almere omdat bij 
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de stichters van de gemeente de volgende tekst uit Handelingen 18 vers 10 onder de aandacht is 

gebracht: ‘Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan 

u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad’. Met de belofte van ‘veel volk’ houden we 

er in onze toekomst strategie rekening mee dat een percentage van ~10% van de bevolking van Almere 

voor God kiest en zich in meer of mindere mate bij de gemeente aan sluit. 

 

Om deze potentiele groei van de gemeente aan te kunnen denken wij niet aan de bouw van een centrale 

mega kerk maar aan het starten van nieuwe projecten in de wijken. De uiteindelijke visie is dan dat in elke 

wijk van Almere elke inwoner met een betrekkelijk korte reistijd in contact kan komen met de gemeente. 

 

Deze missionaire projecten staan onder leiding van een wijkpastor of -coördinator. De wijkpastor of -

coördinator geeft leiding aan een wijkteam van taakgebied leiders. Voor expertise maken de 

wijkteamleiders gebruik van de kennis en materialen van de centrale gemeente die momenteel in het 

Missiecentrum in Buiten gevestigd is. De wijkpastor of -coördinator valt onder de verantwoordelijkheid 

van de ouderling evangelisatie. 

 

Met de hierboven beschreven visie dat er meer missionaire projecten zullen gaan ontstaan, zal ook de 

bestuurlijke organisatie zich hieraan moeten aanpassen. Samen met de groei van de missionaire projecten 

in de wijken zullen ook de wijk teamleiders mee gaan groeien in bestuurlijke verantwoordelijkheid en een 

zeker vorm van autonomie gaan krijgen. 

 

Waar zaken decentraal geregeld kunnen worden, zal dat in de wijk plaatsvinden. Zaken die vanuit een 

centraal bestuur geregeld moeten blijven worden, zullen vanuit een centraal bestuursorgaan plaats 

blijven vinden.  

 

Onderzoekscommissie 

In december 2018 heeft de kerkenraad een externe commissie opdracht gegeven om de kerkenraad 

aanbevelingen te doen naar aanleiding van het vertrek van wijkpastor Arjen ten Brinke. De commissie 

heeft een rapport gepresenteerd met dertien aanbevelingen, waaraan de kerkenraad in 2019 vervolg 

heeft gegeven. Hieronder staan de aanbevelingen met de opvolging die de kerkenraad heeft gegeven in 

cursief. Stand van zaken betreft die per eind 2019.  

 

1. Er is een passende structuur van de gemeente, inclusief het wijkmodel, zodat dienend 

leiderschap wordt gefaciliteerd. De kerkenraad oriënteert zich op de vervolgstappen op dit punt.  

2. De rollen van de wijkpastors, senior pastor en kerkenraad zijn duidelijk omschreven. De 

kerkenraad oriënteert zich op de vervolgstappen op dit punt. 

3. De Wegwijzer is aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden. Dat is reeds 

geregeld. 

4. Bij eventuele arbeidsconflicten wordt door de werkgever een extern gecertificeerde mediator 

ingeschakeld. Hiervoor moet nog een mediator worden aangezocht.  
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5. Alle pastors en kerkenraadsleden (dus alle ambten) hebben voortaan een jaargesprek omtrent  

het functioneren. Hiervoor moet nog in samenwerking met HR een passende structuur worden 

ingericht.  

6. Er komt een heroriëntering op het feit dat de wijkpastors volledig kerkenraadslid zijn. De 

kerkenraad oriënteert zich op de vervolgstappen op dit punt. 

7. Er wordt een nieuwe voorzitter van de kerkenraad benoemd, niet zijnde de senior pastor. Als 

voorzitter is Erwin Uil benoemd.  

8. De vacatures van de kerkenraad worden volgens procedure zo spoedig mogelijk weer ingevuld. 

Dit betreft vier vacatures. Deze vacatures zijn na de zomervakantie vervuld.  

9. Er wordt gewaarborgd dat de verantwoording voor de fondswerving niet meer bij één persoon 

komt te liggen maar in teamverband wordt gedaan. Voor de fondsenwerving is een externe 

adviseur ingeschakeld die mede fondsen werft.  

10. De kerkenraad laat zich trainen en adviseren en waar nodig wordt er extern advies ingewonnen. 

Dit vindt periodiek plaats. Zo heeft de KR in de herfst een heidag gehouden waarbij vanuit 

teamrollen gekeken is hoe de kerkenraadsleden elkaar kunnen versterken in hun rol.  

11. Er wordt een pastoraal vertrouwenspersoon aangesteld waar gemeenteleden, kerkenraadsleden 

en werkers terecht kunnen met hun pijn. Denk ook aan de invloed van oude niet door Jezus 

herstelde wonden uit het verleden die nu zijn invloed hebben of hebben gehad. Deze 

vertrouwenspersoon is aangesteld.  

12. Er is goede begeleiding rondom het herstel van André en er wordt een veilige omgeving met 

heldere kaders gecreëerd voor zijn terugkeer.  

13. Er komt nog voor de zomervakantie een ledenvergadering waarin de voortgang op bovenstaande 

punten gedeeld wordt. In november heeft de ledenvergadering plaatsgevonden waarop de 

voortgang met de gemeente gedeeld is.   
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5  Begroting 2020 

 

De staat van baten en lasten 2020 ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Voorzitter Kerkenraad      Diaken 

E. Uil        J. Pouwelsen  
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III  Jaarrekening 
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1  Inleiding Jaarrekening 

Door middel van het financiële jaarverslag legt de kerkenraad van Christelijke Gemeente De Wegwijzer te 

Almere jaarlijks verantwoording af en informeert zij de gemeente over het financieel gevoerde beleid. Het 

financiële jaarverslag van Christelijke Gemeente De Wegwijzer is in grote lijnen als volgt worden 

ingedeeld:   

1 Jaarrekening kerk bestaande uit:  

1.1 Balans  

1.2 Staat van baten en lasten  

1.3 Staat van herkomst en besteding der middelen  

1.4 Toelichtingen  

1.4.1 Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling  

1.4.2 Toelichting op de balans  

1.4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten  

1.5 Overige gegevens  
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1.1 Balans 31/12/2019   
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 1.2 Staat van baten en lasten 2019  
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1.3 Staat van herkomst en besteding der middelen 2019  

  

  

 

  

  



 

Christelijke gemeente De Wegwijzer 

 Makassarweg 80 

1335 HZ 

Almere 

036-5490604 

 

IBAN NL61 RABO 0321 0898 12 

info@dewegwijzer-almere.nl 

www.dewegwijzer-almere.nl 

 

                      

1.4 Toelichtingen   
 

1.4.1 Grondslagen van waardering  

De balans bevat voor de volgende posten de saldi per balansdatum en de saldi van het voorgaande jaar 

per balansdatum:   

 

Paragraaf Actief Paragraaf Passief  

A Materiële vaste activa  E Eigen vermogen 

B Financiële activa F Voorzieningen 

C Vorderingen en overlopende activa G Langlopende schulden 

D Liquide middelen   H Kortlopende schulden en overlopende passiva   

 

In de volgende paragrafen worden de posten van de balans nader toegelicht.   

   

A Materiële vaste activa   

Materiële vaste activa zijn vaste activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de 

kerk duurzaam te dienen. Uit doelmatigheidsoverwegingen worden materiële vaste activa van geringe 

waarde (< € 500) veelal niet als zodanig aangemerkt, maar direct in de periode van aankoop als lasten 

verantwoord.  Het is niet juist de aanschaf van materiële vaste activa ineens ten laste van het saldo van 

baten en lasten te brengen of ten laste van een speciaal hiervoor gevormde bestemmingsreserve.  

 

De volgende categorieën materiële vaste activa worden onderscheiden:   

1. Gebouwen en terreinen  

2. Installaties en inventarissen (stoelen, computers)  

  

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als de materiële vaste activa worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en de actuele waarde van de gebouwen en terreinen substantieel 

afwijkt van de boekwaarde brengt het inzichtsvereiste met zich mee dat in de toelichting informatie over 

de actuele waarde wordt gegeven. Hiervoor kan de verzekerde of de taxatiewaarde voor de Onroerend 

Zaak Belasting een indicatie geven.   

 

De materiële vaste activa worden jaarlijks met vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

afgeschreven, hierbij wordt rekening gehouden met de restwaarde van het actief. Hierop wordt niet 

afschreven. Het te hanteren percentage is gebaseerd op de economische levensduur van het actief.    

 

De Wegwijzer heeft geen Voorziening Groot Onderhoud. Alle uitgaven voor groot onderhoud (ten 

behoeve van de instandhouding van de activa) worden volgens de componentenbenadering geactiveerd 

en afgeschreven.  

 

B  Financiële vaste activa   

Financiële activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om 

uitgezette gelden (via Leningen u/g) en beleggingen. Beleggingen of ‘effecten’ is een verzamelterm voor 

waardepapieren zoals aandelen en obligaties. Deze worden, ongeacht of deze kortlopend of langlopend 

worden aangehouden, verantwoord onder de post beleggingen.  Beleggingen worden gewaardeerd op 

marktwaarde. Directe resultaten uit hoofde van beleggingen, als rente en dividend, worden in de staat 

van baten en lasten verantwoord en niet rechtstreeks ten gunste of ten laste van het vermogen 

gebracht.   
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C  Vorderingen en overlopende activa   

De ‘vorderingen’ zijn een onderdeel van de vlottende activa. Een actief wordt als vlottend beschouwd als 

het niet is bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de kerk duurzaam te dienen. 

Vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op betalingen die ten laste van het volgende boekjaar 

worden gebracht.   

De volgende categorieën van vorderingen kunnen onder andere worden onderscheiden:  

1 rentebaten;  

2 huuropbrengsten;  

3 legaten waarvan de omvang betrouwbaar is vastgesteld;  

4 collectegelden;  

5 nog te ontvangen VVB/giften.   

  

De door de gemeenteleden toegezegde vaste vrijwillige bijdragen worden in principe niet als vordering 

opgenomen als de bijdragen op balansdatum niet zijn voldaan. VVB-bedragen die in januari/februari van 

het volgende jaar zijn ontvangen, maar waarvan duidelijk is dat deze betrekking hebben op het 

voorgaande boekjaar worden in het oude jaar verantwoord en meegenomen bij vorderingen.  

Het is mogelijk dat vorderingen risico lopen op oninbaarheid. Indien dit risico meer dan 50% aanwezig is 

dan zal er een voorziening daarvoor worden opgenomen en in mindering gebracht op de vordering. Een 

en ander zal dan in de toelichting worden opgenomen.   

  

D  Liquide middelen   

Onder liquide middelen zijn de kasmiddelen en de tegoeden op de bank- en girorekeningen opgenomen. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

  

E. Eigen vermogen   

E.1 Inleiding   

Het eigen vermogen heeft een bijzonder karakter. Het eigen vermogen geeft aan wat er overblijft aan 

bezit als alle activa worden verkocht en schulden afbetaald. Het geeft een indicatie van wat de financiële 

kracht is van de organisatie en de mogelijkheid om externe financiering aan te trekken. Een financieel 

overschot op de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, een tekort komt 

ten laste van het eigen vermogen. Aanwending van het eigen vermogen gebeurt alleen in 

overeenstemming met de doelstellingen van de kerk.  

  

E.2 Vrij (Besteedbaar) vermogen   

Onder het vrij besteedbaar vermogen valt het vrij besteedbare deel van het vermogen als mede het deel 

van het eigen vermogen waaraan door de kerkenraad een specifieke bestemming is gegeven. Dit wordt 

weergegeven als een bestemmingsreserve en is vrij besteedbaar aangezien de kerkenraad de beperking 

zelf heeft aangebracht en deze ook zelf kan opheffen. Het vrij besteedbaar vermogen heeft de functie van 

een ‘buffer’ en functioneert als zodanig als een continuïteitsreserve. Indien er een bestemmingsreserve is 

gevormd wordt deze in de toelichting nader toegelicht.  
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E.3 Vastgelegd vermogen   

Onder het vastgelegd vermogen kunnen voorkomen:  

1 Deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

toegekend. Dit deel wordt aangeduid als een ‘bestemmingsfonds’.   

2 Vermogen dat is vastgelegd in materiële vaste activa is wordt weergegeven als ‘activa fonds’  

  

Als door derden aan een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven 

wordt dit aangeduid als een bestemmingsfonds. Soms is de bestemming bepaald door het speciale doel 

van een gehouden financiële actie. Denk hierbij aan actie kerkbouw, hulpverleningsproject, collectedoel. 

Het kan voorkomen dat een dergelijke actie meer opbrengt dan was voorzien is meer dan benodigd is. Dit 

wordt dan in het jaarverslag over het boekjaar vermeld, waarbij het meerdere niet als bestemmingsfonds, 

maar als vrij besteedbaar vermogen wordt verantwoord.   

  

In de toelichting wordt de beperkte bestedingsmogelijkheid van het fonds toegelicht.    

   

Vermogen dat is vastgelegd in materiële vaste activa is weliswaar eigen vermogen, maar kan niet worden 

besteed omdat daarmee de activa is gefinancierd. Het bedrag wordt bepaald op basis van het verschil 

tussen de boekwaarde van de materiële vaste activa en de resterende langlopende schuld die hiermee 

samenhangt. Via de resultaatsbestemming wordt de mutatie verwerkt in het Fonds materiële vaste 

activa.   

   

E. 4 Verantwoording vermogensmutaties   

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Dat betekent ook dat uitgaven 

die worden gedekt uit het eigen vermogen (fondsen en reserves) in de staat van baten en lasten worden 

verantwoord. Rechtstreekse vermogensmutaties komen zelden voor en zijn uitsluitend toegestaan bij 

onder andere, ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen, herstel van fundamentele fouten en 

effecten van stelselwijzigingen.   

  

De dotatie en onttrekking aan en van reserves is uitsluitend toegestaan vanuit de jaarlijkse bestemming 

van het resultaat. In de toelichting is het verloop van iedere post van het eigen vermogen in een overzicht 

gezet.  

  

F Voorzieningen   

Voorzieningen mogen slechts worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die 

op de balansdatum werkelijk bestaan. Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen :   

1 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is 

te schatten;  

2 op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;   

3 kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en de voorziening strekt tot 

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.   

 

Aan het opnemen van een voorziening zijn de volgende voorwaarden verbonden:   

1 er is op balansdatum sprake van een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); en   

2 het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is;  en   

3 er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.   
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De Wegwijzer heeft geen specifieke voorzieningen.  

  

G Langlopende schulden   

Schulden zijn per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door betaling 

worden afgewikkeld. Is de overeengekomen betalingstermijn meer dan één jaar, dan is sprake van een 

langlopende schuld. Dit betekent dat het aflossingsdeel op de langlopende schuld met betrekking tot het 

komende jaar per balansdatum als kortlopend wordt verantwoord.   

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

  

H Kortlopende schulden   

Onder de kortlopende schulden worden gepresenteerde de schulden met een resterende looptijd van ten 

hoogste 1 jaar. Afzonderlijk worden vermeld:   

1 schulden aan financiers die binnen één jaar moeten worden terugbetaald (aflossing)   

2 contractuele aflossingsverplichting komend jaar  

3 crediteuren  

4 belastingen en sociale verzekeringen  

5 pensioenen  

6 collecten (nog af te dragen aan derden)  

7 opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld  

8 in omloop zijnde (nog niet ingeleverde) collectebonnen  

9 overige schulden   

10 overlopende passiva   
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Staat van baten en lasten 

In de staat van baten en lasten en de toelichting daarop worden naast de cijfers over het boekjaar en het 

voorgaande boekjaar eveneens de cijfers van de begroting voor het verslagjaar en de begroting voor het 

komende jaar opgenomen. De indeling van de staat van baten en lasten vindt plaats volgens het 

functionele model. Dat betekent dat de baten en lasten zijn ingedeeld naar de verschillende 

doelstellingen/activiteiten van de kerk.   

In de staat van baten en lasten zijn de volgende posten opgenomen:   

 Paragraaf Baten      

A  Bijdrage Leden / Vaste vrijwillige bijdragen     

B  Collecten     

C  Schenkingen en Nalatenschappen     

D  Giften    

F  Sponsorgelden en specifieke bijdrage  

E  Opbrengsten onroerend goed en cursussen     

G  Financiële baten en lasten/ resultaat beleggingen,  Huisvesting  en Bijzondere lasten   

   

Grondslagen van resultaatbepaling   

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de een periode toe te 

rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.   

 Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Rechtstreekse 

vermogensmutaties zijn, behoudens enkele uitzonderingen, niet toegestaan.   

   

Verantwoording van specifieke baten   

 

A   Vaste vrijwillige bijdragen   

Vaste vrijwillige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zijn worden ontvangen. Op 

balansdatum wordt rekening gehouden met bijdragen die in het nieuwe boekjaar zijn ontvangen, maar 

waarvan duidelijk is dat deze betrekking hebben op het oude jaar. Er wordt geen rekening gehouden met 

door gemeenteleden toegezegde, maar nog niet ontvangen bijdragen.   

 In de toelichting wordt het totaal aan vaste vrijwillige bijdragen nader geclassificeerd en gespecificeerd. 

Tevens wordt inzicht gegeven in het ledenaantal per xx-xx van het boekjaar, het aantal betalende en niet 

betalende leden.   

 Verder kan in de toelichting, indien van toepassing, inzicht worden gegeven in de toegezegde, maar nog 

niet ontvangen vaste vrijwillige bijdragen.    

 

B   Collecten   

Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten volgens het collecterooster gehouden 

zijn.    

  

Niet alle tijdens de kerkdiensten gehouden collecten zijn bestemd voor de activiteiten van de kerk. 

Collecten kunnen ook bestemd zijn voor de diaconie, evangelisatiecommissie, commissie zending en 

hulpverlening, etc. Uitgangspunt is dat alle collecten die in een kerkdienst zijn gehouden in de staat van 

baten en lasten van de kerk worden verantwoord. In de toelichting wordt onder ‘overige kosten’ 

aangegeven welk deel van de collecteopbrengsten is afgedragen aan derden.  
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 Schenkingen en Nalatenschappen   

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin 

zij worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen. De omvang van een bate uit 

nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als op grond van het stadium waarin de afhandeling 

van nalatenschap zich bevindt, een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt.   

  

D  Giften / giften in natura   

Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Onder de categorie giften worden ook 

verantwoord de specifiek acties en/of gehouden rondgangen. Indien baten worden ontvangen in de vorm 

van zaken of diensten, worden deze gewaardeerd tegen de reële waarde voor zover bepaalbaar. Indien 

van belangrijke baten de waarde niet bepaalbaar is, wordt daarvan in de toelichting melding gemaakt.   

  

E   Sponsoring en specifieke bijdrage  

Sponsorgelden voor specifieke wijkprojecten en de stenenactie voor het Missiecentrum.  

  

F  Opbrengsten onroerend goed en cursussen    

Onder huuropbrengsten worden de baten uit hoofde van verhuur van het Missiecentrum en zaalruimte 

verantwoord. Baten uit hoofde van verhuur worden verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende 

ruimte is verhuurd.   

  

G  Financiële baten en lasten/ resultaat beleggingen   

Alle financiële baten en lasten, waaronder rente, worden in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Verantwoording vindt plaats in het jaar waarop de baten en lasten betrekking hebben.  De rentelasten die 

samenhangen met de financiering van het kerkgebouw worden onder de ‘huisvestingslasten’ 

verantwoord.     

Beleggingsresultaten worden netto verantwoord. Ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks 

in het eigen vermogen onder de post ‘Fonds niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen’ verwerkt.   

   

Verantwoording van lasten   

Lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Ongeacht het feit of de lasten 

tot uitgaven hebben geleid of het feit of de lasten voor het boekjaar zijn begroot. De lasten worden in de 

staat van baten en lasten gespecificeerd naar categorie kosten en in een separaat overzicht 

onderscheiden per activiteiten van de kerk.   

 

Kostencategorieën  

 

Afschrijvingen  

Afschrijving van onroerend goed (excl grond) 1 - 2% per jaar en op overige vaste activa 10% per jaar.  

  

Bureaukosten  

De kosten worden gemaakt om een aantal essentiële zaken voor elkaar te krijgen zoals de algehele 

administratie.     

  

Gebouwen  

Kosten van de huur van ruimten voor diverse activiteiten, onder andere de KBC en VBC en kosten die 

betrekking hebben op de exploitatiekosten van het Missiecentrum.   
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Activiteiten  

Kosten benodigd om de diverse kernactiviteiten uit te voeren uitgaande van de missie van onze 

gemeente  

  

Overige kosten  

Deze betreffen de reguliere afdrachten aan het Diaconale Fonds. Daarnaast wordt 10% van de vaste 

vrijwillige bijdrage besteed aan diverse externe diaconale doelen  

  

Salarissen en vergoedingen  

Salarissen betreffen de personele lasten van medewerkers. Vergoedingen zijn o.a. ten behoeve van 

wijkpastors waar een contract mee is afgesloten  

  

Afzonderlijke commissies   

Het is gebruikelijk dat bijvoorbeeld de activiteiten met betrekking tot zending & hulpverlening en 

evangelisatie door de kerkenraad zijn gedelegeerd aan afzonderlijke commissies. Deze commissies leggen 

veelal separaat financiële verantwoording af. Voor een beter inzicht in het totaal van de activiteiten van 

de kerk als geheel wordt aanbevolen de staat van baten en lasten en de balans van dergelijke commissies 

samen te voegen tot één financiële verantwoording van de kerk.  Aangezien het werk van de diaconie niet 

onder de verantwoordelijkheid valt van de kerkenraad, wordt de staat van baten en lasten en de balans 

van de diaconie niet samengevoegd met de financiële verantwoording van de kerk, maar afzonderlijk 

opgenomen.   

  

Diaconaat  

Diaconaat vormt een belangrijk onderdeel in onze gemeente. Vanuit onze bewogenheid en 

verantwoordelijkheid voor elkaar willen we elkaar financieel en materieel ondersteunen waar dat nodig 

is. Niet alleen met geld, maar soms met een kortlopende lening of een bijdrage in natura. Ook in 

2018 hebben we diaconale hulp mogen geven aan verschillende broeders en zusters in de gemeente. 

Daarnaast hebben we ook ondersteuning kunnen geven aan bijvoorbeeld het voedselloket en de 

wijkwinkel. Onze gemeente kent het beleid om 10% van haar inkomsten om te zetten in hulp naar buiten 

toe. Verschillende organisaties mochten wij op die manier wereldwijd een stukje ondersteuning bieden. 

We zijn dankbaar dat we op deze manier mogen bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk ook 

wereldwijd.  
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1.4.2 Toelichting op de balans  
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Leningenoverzicht   
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1.4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten  
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In 2019 zijn een aantal kosten (zoals kosten voor sprekers, telefoon en internet en rentekosten) 

gerubriceerd. De vergelijkende cijfers 2018 zijn voor vergelijkbaarheid hier ook op aangepast. 

  

1.5 Overige gegevens  

  

Bestemming van saldo van baten en lasten   

Het negatieve saldo van de staat van baten en lasten ad € 4.167 wordt onttrokken aan:  

De bestemde reserve, activa fonds:  €      3.909  

De algemene reserve:    €         258  
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Verslag van de kascontrolecommissie 

In opdracht van de kerkenraad is aan de kascontrolecommissie controlewerkzaamheden gevraagd uit te 

voeren, waarvan onderstaand het verslag. 

 

 

  

 


