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I Voorwoord Kerkenraad 

 
Wie had kunnen bedenken toen we het jaar 2020 ingingen, dat er enkele maanden later een pandemie zou 
uitbreken die een stempel zou drukken op het gehele jaar (en verder). Terwijl we als gemeente probeerde 
op te krabbelen uit een diep dal, kwamen ineens bijna alle processen tot stilstand. We schakelden in de 
lockdown over naar livestream-diensten. Naast dat het mediateam een enorme groei doormaakte in 
kwantiteit en kwaliteit, zorgde de Heere God ook voor de middelen om hierin te kunnen ontwikkelen. Ook 
de cursussen, de kerngroep-bijeenkomsten en alle andere ontmoetingen vonden online plaats.  
 
In 2019 hadden we Communicatie en Herderschap als strategische doelen opgesteld. We zijn ondanks alles 
hiermee actief aan de slag gegaan. Tegelijkertijd zorgde juist de corona-maatregelen ervoor dat we vanaf 
de zomer een stap hebben kunnen zetten naar het nog wijkgerichter werken. Zo zijn we vanaf september 
op zes locaties verspreid over de stad op zondag samen gaan komen. Er zijn in drie nieuwe wijken wijkteams 
geformeerd en ingezet.  
 
Naast dat het - binnen de richtlijnen - de meest kansrijke mogelijkheid was om verspreid over de stad toch 
samen te komen, was het ook conform het visieplan van 2014: ‘Wij geloven dat elke inwoner binnen tien 
minuten vanaf de voordeur bij de dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde moet kunnen zijn’. Wat we 
nooit zouden kunnen bedenken is dat de coronacrisis juist enorm zou bijdragen aan het realiseren van deze 
stadsbrede visie!  
 
Ook hebben we gezien dat nieuwe mensen middels het bereik op internet de kerk hebben gevonden. Hen 
mogen we de weg wijzen naar de Heere Jezus toe. 
 
Financieel was het ook een spannend jaar, juist omdat in crisistijd de mogelijkheden van sponsors en 
giftgevers teruglopen. We zijn de Heere dankbaar dat we vanwege enorme steun van leden, betrokkenen 
en sponsoren de boeken toch financieel sluitend hebben kunnen en mogen afsluiten. 
 
We willen graag afsluiten met het getuigenis dat God Dezelfde is en blijft, in goede tijden en in de slechte 
tijden van crisis. We mogen - juist nu - doorgaan met de opdracht die we van Hem gekregen hebben, 
vasthoudend aan de belofte: “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). 
 
Bert Noteboom 
 
Voorzitter (a.i.) kerkenraad De Wegwijzer Almere 
 
Mei 2021  
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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, de nieuwsbrief (Weekwijzer) en 

de Wegwijzer-app. 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 hand aan u 
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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. 
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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 geloofs-

belijdenis 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 zes verschillende wijken: Buiten, Haven, 

Poort, Muziekwijk, Stad-Oost en Stad-West.  
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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:  

- Gemeentediensten: gewone samenkomsten waarin we met elkaar zingen, uit de Bijbel lezen, God danken, 

luisteren naar een preek en voor elkaar bidden.  
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- 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 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. Vanaf september zijn er wekelijks Engelstalige diensten.  

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.  

 

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. 

In totaal kwamen de inkomsten (inclusief gerichte acties voor het Missiecentrum = MC) met een bedrag ad.      

€ 579.447  6,5 % hoger uit dan 2019. Totale kosten voor 2020 lagen op € 548.400 en daarmee 6,4% hoger 

dan 2019. Het exploitatieresultaat sloot in 2020 op + € 3.909 (begroot - € 2.334). Na de onttrekking aan het 

bouwfonds ad € 3.909 (afschrijvingen op “gesubsidieerde activa” kwam het resultaat voor bestemming aan 

de algemene reserve precies op nul uit. 
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Het jaar 2020 is financieel, net als voor andere (beleids)terreinen, beïnvloed door de gevolgen van 

Corona. In 2020 vielen diverse medewerkers als gevolg van het Corona uit, samenkomsten waren niet 

meer mogelijk, het gebouw ging voor een geruime tijd dicht en de verhuuropbrengsten namen af en 

diensten werden digitaal. Nu was het beleid al gericht om te kijken hoe we digitaal dichter bij mensen 

konden komen, achter de voordeur bij de mensen in de kamer. De coronapandemie versnelde het proces 

om diensten via sociale media op een professionele manier aan te bieden. Hierin is in 2020 dan ook extra 

geïnvesteerd. 

 

Begin 2020 was er juist een beheerder aangesteld om de activiteiten voor het Missie Centrum te 

activeren. Deze doelstelling bleef als gevolg van Covid helaas sterk achter in 2020. Gelukkig namen de 

inkomsten uit VVB en inkomsten uit collecten (mede dankzij de QR-code +28 %) toe en kregen we voor 

een gedeelte dekking vanuit de NOW-regeling.  

 

Per saldo sloten we het jaar zonder verlies voor de algemene reserve af (mede dankzij een gerichte gift). 

Dit was gedurende het jaar lang niet verwacht, maar God heeft harten beroerd en gezorgd dat zijn werk in 

Almere toch voldoende middelen kreeg om het werk in Zijn Koninkrijk te continueren. Dank aan Hem. 

 
  
  

TOTAAL OVERZICHT Werkelijk Begroot Verschil

Inkomsten Uitgaven Resultaat
Onttrekking 

activa fonds

Resultaat 

voor alg.res
Resultaat Resultaat

0 -€                 -€                     -€                      3.909€             3.909€             -€             -€              

Algemeen 0€                     -0€                       0€                          0€                     -47.044€     47.044€       

Expertise centrum 228.574€        -244.379€          -15.805€              -15.805€         647€             -16.453€      

Almere Buiten 184.884€        -172.206€          12.679€                12.679€           48.210€       -35.532€      

Almere Haven 88.880€          -90.879€            -2.000€                -2.000€           -23€             -1.976€        

Almere Poort 56.211€          -54.419€            1.793€                  1.793€             144€             1.649€          

Almere  Stad-West 13.600€          -13.969€            -369€                    -369€               50€               -419€            

Almere Noorderplassen 10€                  -24€                     -14€                      -14€                 -€             -14€              

Almere  Stad Oost 2.219€            -2.172€               47€                        47€                   -€             47€                

Almere Hout 1.922€            -1.720€               202€                      202€                 -€             202€             

Almere Spaanstalige 1.804€            -1.804€               -0€                         -0€                    350€             -350€            

Almere Engelstalig 1.343€            -1.783€               -440€                    -440€               -€             -440€            

TOTAAL 579.447€        -583.356€          -3.909€                3.909€             0€                     2.334€         -6.242€        

Som der baten 579.447 575.396 544.233

Som der lasten 583.356 573.063 548.400

Resultaat voor bestemming activa fonds -3.909 2.334 -4.167

Toevoeging (-)/onttrekking  (+) activa fonds 3.909 3.300 3.909

Resultaat voor bestemming algemene reserve 0 5.634 -258

Staat van Baten en Lasten Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019
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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  
Normaal gesproken mochten we iedere zondag nieuwe bezoekers verwelkomen. In 2020 was echter het 

gebouw zeker voor meer dan de helft van het jaar gesloten voor de mensen. Echter binnen de 

mogelijkheden werd het kerkgebouw gebruikt voor het uitzenden van livestream, het overleggen op 1,5 

meter (wanneer toegestaan). Het was zoeken naar de kansen om op een andere manier zichtbaar aanwezig 

te zijn en zo met mensen op weg te gaan en hen te helpen een volgeling van Hem te worden. 

 

- Kinderwerk. We hebben iedere zondag kinderen een online programma geboden om thuis te kunnen 

volgen. Daarnaast hebben we alle kinderen met de vrijwilligers bezocht. In de tijd dat we wel mochten 

samenkomen hebben we een groot deel van de kinderen mogen verwelkomen. 

 

Marije Ebbers mocht als coördinator kinderwerk samen met alle medewerkers in het werkveld ondanks alle 

moeilijkheden het kinderwerk Almere Buiten verder vormgeven en opbouwen. 

 

- Jongerenwerk. Harmen Mooiweer heeft als coördinator jongerenwerk het stokje overgenomen van Marco 

van den Boogaard. Marco is het jongerenwerk blijven doen. Samen hebben ze de structuur onder de loep 

genomen, alle jongeren in kaart gebracht en bezocht. Ook de recent opgezette woensdagmiddagclub werd 

goed bezocht. Daarnaast werkten Harm en Marco samen met onze andere jongerenwerkers in de stad en 

met Youth for Christ Almere in Stad. 

 

- Herderschap. Het herderschap bestaat in De Wegwijzer uit kleine groepen (kuddes) die geleid worden 

door een teamleider. Zo zijn er in Almere Buiten vijf kerngroepen, drie seniorengroepen en twee 

taalgroepen. We zijn de Heere God dankbaar dat we middels deze structuur in coronatijd elkaar in het oog 

hebben kunnen houden. Alle senioren werden door Jan Ruit als pastoraal ondersteuner meerdere keren 

gebeld. 

 

- Hulp & Adviespunt. Het Hulp & Adviespunt in Almere Buiten, dat in 2018 is opgezet, mocht weer nieuwe 

mensen helpen. We geloven dat iedereen recht heeft op basisbehoeften en liefde. Vrijwilligers staan klaar 

om een helpende hand te bieden op het gebied van formulieren invullen, een luisterend oor, sociaal 

netwerk, schulden en toeslagen regelen. We zien langzaamaan het aantal contacten stijgen en soms ook de 

hulpvragen complexer worden. Daarnaast mocht er regelmatig voedsel uitgedeeld worden en hielpen we 

mensen met het opknappen van hun huis. 

 

- Gebed. In elk wijkteam is vanaf de VBC (augustus 2020) een coördinator gebed aangeschoven. Talitha van 

der Maas heeft op een mooie manier het gebed in Almere Buiten meer op de kaart gezet. Zij is online en 

live bidstonden gaan houden. We hopen (en werken eraan) dat iedere gelovige in Buiten een levende 

gebedsrelatie heeft met de Heer en zo een biddend leven leidt. 
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- Vrouwenwerk. Vanwege corona heeft het vrouwenwerk voor het grootste deel van het jaar stilgelegen. 

 

- In het Missiecentrum is er veel verhuur geweest, werd het DHL-punt goed bezocht. Helaas is de 

boekwinkel regelmatig dicht geweest. De hoge bezettingsgraad van de verhuur en het goed lopende DHL-

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

 

Na jaren trouw dienstverband hebben we rond de jaarwisseling 2020/2021 afscheid moeten nemen van 

Willeke de Vroome (kerkelijk werker). We zijn haar enorm dankbaar voor alle investeringen die ze heeft 

gedaan. 

 

2.3.2 Wegwijzer Almere-Haven (Hart voor Haven) 
Als wijkgemeente in Haven mochten we in het achterliggende jaar verder bouwen, ondanks de 

coronamaatregelen. Toen in september de centrale kerngroepavonden en de bijEENkomsten van start 

gingen bleek er meer animo voor dan voor de crisis. In de zondagse diensten mochten we tussen de 130 en 

de 180 verschillende mensen verwelkomen.  

 

De kinder- en jongerenwerkers hebben in coronatijd alle zeilen bijgezet om de jongeren te bezoeken, er 

daadwerkelijk voor ze te zijn. Daarnaast kwam veel samenwerkingen met lokale partijen veelal wel op een 

laag pitje te staan, gewoonweg omdat we een van de weinige bereikbare partijen bleken te zijn.  

 

Het Herderschapsteam bestaat uit acht kerngroepleiders die leiding geven aan vier kerngroepen. Tijdens 

de avonden stonden we stil bij ‘Elkaar’ teksten in de Bijbel. Woorden uit de Bijbel die onze wijk verder 

hebben opgebouwd. 

 

Voor specifieke jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende bijlagen: 

-       Kinderwerk Haven 

-       YouthPort Jongerenwerk  

-       De Wijkwinkel (Wegwijzer Care, Haven) 

 

2.3.3 Wegwijzer Almere-Poort (de Schaapspoort)  
We startten 2020 met een groeiende gemeenschap. Er waren vijf kerngroepen en op een zondag kwamen 

er gemiddeld 60 tot 70 bezoekers. Maandelijks werd de bijEENkomst door leerlingen en ouders uit de wijk 

bezocht die als project met de klas een kerk bezochten. Zeker de helft van de bezoekers is niet opgegroeid 

met kerk en geloof. De Covid-19-pandemie sloeg de gemeenschap hard uit elkaar. Diverse pogingen om 

mensen aan elkaar te verbinden mislukten. In augustus startten we weer met de bijEENkomsten maar die 

trokken slechts 15 tot 20 bezoekers op een zondag. Helaas moesten we in november de bijEEnkomsten 

opnieuw stil zetten. 

 

De livestream van de Wegwijzer werd vanuit Poort wel goed bekeken. Met name zoekers en pas gelovigen 

keken trouw. Een groepje van ongeveer vijf mensen die anders alleen zouden kijken hebben elke zondag 

samen naar de livestream gekeken vanuit Het Poorthuis. 
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 - Wegwijs in de Bijbel / Al Massira. Beide cursussen zijn in maart gestopt vanwege corona. In september 

zijn we met twee nieuwe groepen gestart. Beiden met vijf à zes deelnemers. Prachtig om te melden dat 

ook in 2020 een aantal volwassenen hun leven aan Jezus heeft gegeven. 

 

 - Kinder en tienerwerk. In augustus heeft Niels Stolper als jeugdwerker afscheid genomen. Marja Liefting 

heeft het deel voor de kinderen overgenomen. 

 

De Kinder Bijbel Clubs hebben alleen in maart tot en met mei stil gelegen. De rest van het jaar zijn ze 

evenals de VBC gewoon doorgegaan. In totaal zijn er ongeveer 50 tot 60 kinderen die met regelmaat 1 van 

de clubs bezoeken. 

 

De tienerclubs konden door Covid-19 maar zeer beperkt draaien. Door een gemis aan jongerenwerkers en 

de coronapandemie zijn we het zicht op de 25 betrokken tieners enigszins kwijt geraakt. Op de scholen 

mochten we over het algemeen vanwege Covid-19 niet naar binnen. Wel hebben we op 3 scholen diverse 

online lessen verzorgd. 

 

Met Pasen, Koningsdag, Pinksteren en Kerst konden kinderen zich opgeven voor een tasje met 

knutselwerkjes, spelletjes en wat lekkers aan de deur. Met kerst zijn er in Poort maar liefst 300 tasjes 

bezorgd.  

 

2.3.4 Wegwijzer Stad-West  
We nemen u even mee naar Stad-West. Een wijkgemeenschap waarin al jaren haar kracht ligt in 

persoonlijk contact en verbinding met elkaar. De hartelijkheid en openheid. Dat is er ondanks alles nog 

steeds en ook merkbaar aanwezig, het komt namelijk niet vanuit ons maar vanuit God. Hij is en blijft 

aanwezig, hierbij dan ook een aantal punten waarin we Zijn aanwezigheid opmerken en waarin Zijn leiding 

duidelijk naar voren komt: 

 

- bijEENkomsten. In het afgelopen jaar zijn we met de in achtneming van de coronamaatregelen begonnen 

bijeenkomsten op zondagmorgen. De bijeenkomsten werden zo goed bezocht dat de ruimte al snel te 

klein was. De kracht van Stad-West ligt in dit soort activiteiten; de verbinding die we daar met elkaar 

vieren is bijzonder. De drempel is zo laag dat nieuwe mensen zich gelijk welkom weten en een nieuwe plek 

gevonden hebben om meer over onze God en het christelijk geloof te leren en te ervaren. We missen als 

Stad-West dan ook deze grote gezamenlijke bijeenkomsten in onze eigen wijk erg. 

 

Bid mee dat we in Stad-West nooit onze kracht zullen verliezen; de verbinding met elkaar. 

 

- Jongerenwerk. Naast de VBC en het praktische jongerenwerk heeft God in het afgelopen half jaar talloze 

losse puzzelstukjes aan elkaar verbonden. Youth for Christ gaf aan graag te willen gaan samenwerken in 

het strategisch jongerenwerk en meewerken in het lokale jongerenwerk, YfC wil tot ondersteuning zijn van 

de kerk in de wijk. In het gebed voor Stad-West jongerenwerk merkte we samen met het strategisch 

jongerenwerk dat het nodig is om een nieuwe jongerenwerker aan te nemen. Een sollicitatieprocedure 

werd opgestart en door Gods bijzondere leiding was het mogelijk om niet één, maar twee nieuwe 
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jongerenwerkers aan te nemen. Dit laat zien dat het Gods verlangen is om met jongeren in contact te 

komen, het is Zijn verlangen dat we de komende tijd Zijn liefde gaan uitdelen aan jongeren en hen gaan 

discipelen. We kijken uit naar wat God nog meer gaat geven. 

 

Bid mee voor de samenwerking en Gods leiding in de komende tijd en voor de vorming van het nieuwe 

jongerenwerkteam Stad-West, zodat er straks meer jongeren Jezus zullen leren kennen en Hem gaan 

volgen. 

 

- Kinderwerk. Na een mooie VBC week waarin we zo’n 60 kinderen per dag mochten vertellen over het 

Evangelie, probeerde we om ook dit jaar weer het kinderwerk door de weeks voort te zetten. De 

kinderclub is één van de motoren achter het werk in de wijk, maar al snel mochten we met de kinderclub 

niet meer samen komen in de school. Op creatieve manieren hebben we geprobeerd om in contact te 

blijven met de kinderen door bijvoorbeeld o.a. kersttasjes en paastasjes te maken voor alle kinderen en ze 

met het team persoonlijk rond te brengen. 

 

Bid mee dat we (op welke manier dan ook) in contact blijven met al deze mooie kinderen en dat we ze 

aankomende zomer weer allemaal terugzien op de VBC. 

 

- Diaconaat. Opnieuw een bijzondere ontwikkelingen vanuit Gods leiding. In ons team merkte we dat God 

deuren opende naar contacten met minima. We hielden rondom dankdag een voedselinzamelingsactie, 

gericht op het ondersteunen van minima in onze eigen wijk. Er werd bijzonder ruimhartig gegeven. Tassen 

vol met eten stonden bij mij thuis voor de deur, zodat het zelfs de buren begon op te vallen. 

 

We begonnen met uitdelen van houdbare producten aan een handjevol mensen en ondertussen blijft God 

steeds meer deuren openen. We hielden met Pasen de paasactie en vanuit de kerngroepen werden 

precies het aantal volle boodschappentassen gegeven als dat we moesten uitdelen. God voorziet! 

 

Bid mee voor de diaconale noden in onze wijk, dat we alleen doen wat Hij van ons vraagt. Dat God ons de 

mensen op ons pad brengt die het ook écht het hardst nodig hebben en we Zijn liefde aan hen mogen 

uitdelen. 

 

- Kerngroepen. Hoe waardevol kunnen kleine groepen in deze tijd zijn. Vandaag hoorde ik nog vanuit een 

alleenstaande oudere vrouw ‘onze groept werkt goed hoor, er kwam vanmorgen iemand uit de kerngroep 

nog even gezellig langs’. Dat bezorgt je dan toch een glimlach en wel echt tekenend voor hoe er in deze tijd 

in Stad-West de verbinding onderling standhield; persoonlijk en vaak amper zichtbaar. Tegelijk was het wel 

heel lastig de afgelopen tijd. Onlinemeetings haakte lastig aan, we misten de echte verbinding die niet na 

te bootsen is vanachter een schermpje. 

 

Bid mee voor de onderlinge verbinding en saamhorigheid, dat deze juist door deze tijd heen groeit en dat 

we binnenkort weer op een verantwoordelijke wijze elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Overkoepelend gebedspunt: 
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- Een (geopende) locatie. Voor de bijeenkomsten, Bijbelcursus, kerngroepen, kinderwerk en het 

jongerenwerk zijn we geheel of gedeeltelijk afhankelijk van een locatie. We hebben een goede locatie in 

een school, maar met de huidige regelgeving kunnen we daar nog niet samen komen. We bidden en 

zoeken naar een locatie om op een verantwoordelijke manier en in achtneming van de regels onze 

activiteiten in te kunnen faciliteren. 

 

2.3.5 Wegwijzer Stad Oost 
In het tweede kwartaal werd een wijkteam van Stad Oost samengesteld. Gedurende het jaar werd aan 

diverse onderdelen van gemeente-zijn vorm gegeven.  

 

- bijEENkomsten. Door de maatregelen rond de coronacrisis werden thuis livestreamdiensten, en 

bijeenkomsten in de Draaikolk afgewisseld. Bij een dienst in het buurtcentrum werd het liturgische deel, 

naast het koffiemoment door het wijkteam ingevuld. De eigenlijke preek werd livestream vanuit het MC 

gevolgd. Het onderlinge contact was verblijdend. Er is een wisselend bezoekersaantal (20-30) . Ook is er 

altijd crèche voor de kinderen (in de leeftijd van drie tot acht jaar). Nieuwe belangstellenden werden 

verwelkomd. Zij zijn of afkomstig uit andere christelijke gemeentes, of christen-vluchtelingen verblijvend in 

het AZC en een enkeling uit de buurt. Het Heilig Avondmaal werd één keer gehouden. Eén persoon deed 

belijdenis van het geloof. Het gebed functioneert. 

 

- Kerngroep. De kerngroep kwam enkele keren in de Draaikolk bijeen met acht tot tien leden. Er is een 

opvallende stijging van deelnemers (40) aan de kerngroep-app. Deze app functioneert goed. 

 

- Missionaire en diaconale hulp. Er is vanuit de Draaikolk in samenwerking met Wegwijs-Care en de Schoor 

een lokale goed functionerende voedselbank opgezet . Er zijn 50-60 cliënten, die twee keer per week van 

producten worden voorzien. De band met de kwetsbare groepen wordt mede door gesprekken verstevigd. 

 

- Kinderwerk. De Vakantie Bijbel Club werd enthousiast opgestart, en er kwamen 20-25 buurtkinderen. 

Daarnaast werd op de feestdagen een pakketje aan de buurtkinderen, veelal uit kwetsbare gezinnen 

overhandigd. 

 

- Overige activiteiten. Met kerst was er een Wegwijzerbrede workshop voor leden en belangstellenden ( 

30) in het buurthuis om de onderlinge band te verstevigen. 

 

2.3.6 Wegwijzer Almere Hout 
Onder het motto ‘Ik heb veel volk in deze stad’ maakt Almere-Hout deel uit van het visieplan van de 

Wegwijzer. Ook voor deze wijk is er het verlangen dat mensen ‘binnen tien minuten’ een kerk kunnen 

binnengaan om de liefdevolle genade en de reddende kracht van de Heere Jezus Christus te ontvangen en 

ervaren. 

 

 - Start werk. Op 8 januari 2020 was de eerste Bijbelstudie in De Bostuin (Oosterwold), waaraan vier à vijf 

personen deelnamen. De Bostuin is een wooncomplex van gebouwen met een gezamenlijke huiskamer 
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(het buurthuis genoemd). Veel van de bewoners staan door omstandigheden op een kruispunt van hun 

leven, en voor belangrijke keuzes. De bijbelstudie moest door de landelijke lockdown in maart 2020 

worden gestopt. Tussen de lockdowns door is de Bijbelstudie zo goed mogelijk weer opgepakt. 

 

 - Bijeenkomsten. Van meet af aan was er het verlangen om in het buurthuis van de Bostuin diensten te 

organiseren. Dit bleek echter niet mogelijk. Op 6 september kwam er een opening om op zondagmorgen 

in Waterkasteel de Kemphaan diensten te houden, die door zo’n tien tot twaalf personen (ouders en 

kinderen) werden bijgewoond. Nadat bij de tweede lockdown, alle restaurants de deuren sloten, werden 

de diensten in de Wijkwinkel (Almere-Haven) voortgezet. Toen bleek dat dit niet meer verantwoord was, 

sloten ook daar de deuren. Sindsdien volgen we ieder thuis de livestream van de Wegwijzer, in de hoop 

op betere tijden. In de diensten werd vanaf het kindermoment de streaming van de Wegwijzer gevolgd. Er 

is contact met de school ‘De Verwondering’. In de toekomst hopen we daar diensten te gaan houden. 

 

 - Kinder- en jongerenwerk. Ook het jeugdwerk bevindt zich in een pioniersfase. Maar in augustus 2020 

werd de eerste VakantieBijbelClub in de Bostuin gehouden. Er waren drie medewerkers vanuit het 

Wijkteam en een animatieteam voor Waterwijk en Bostuin. Over de hele week namen 70 kinderen deel, 

telkens waarvan zo’n vijftien kinderen per dag. De laatste dag hoorden tien ouders die op de uitnodiging 

waren in gegaan, uit de Bijbel vertellen. 

 

 - Evangelisatiewerk. Het evangelisatiewerk vindt hoofdzakelijk in de Bostuin plaats. Daar verwacht men 

van alle bewoners een actieve bijdrage, onder andere bij de aanleg en het onderhoud van de tuin. Uit de 

samenwerking ontstaan er vaak mooie gesprekken over het geloof, door mensen die in de Bostuin wonen 

en bij de Wegwijzer betrokken zijn en raken.. 

 

 - Diaconaal werk. Het diaconale werk heeft van meet af aan een bijzondere plaats ingenomen. Met Kerst 

2020 zijn 45 maaltijden bereid en in de Bostuin uitgedeeld. Tien kerstpakketten vonden hun weg in de 

wijk, en wekelijks ontvangen zeven gezinnen voedselpakketten. Tijdens de contactmomenten zijn er 

mooie gesprekken. Het werk wordt op bijzondere wijze ondersteund met voorbede voor de noden van de 

mensen. 

 

Vanuit de wijk Oosterwold en Nobelhorst doneren bewoners voedsel en andere spullen voor de diaconale 

ondersteuning. Dit leidt tot bekendheid en gesprekken. 

 

 - Wijkteam. Het wijkteam bestaat uit vier personen (Saskia Kouters, Magda Recappe, Daniel van Dijk en 

Ab Goldberg). In de vergadering werken zij onder andere aan een wijkplan voor Almere-Hout. Een 

belangrijk punt van aandacht is bekendheid te geven aan de gemeente door bezoek aan christenen, 

opzetten van kerngroepen, ontwikkeling van een flyer om over de hele wijk te worden verspreid, een 

nieuwe facebookgroep Almere-Hout, kinderactiviteiten, ‘design je leven’ programma etc. Een ander punt 

van aandacht is het netwerken. Onder het motto van ‘merkbaar aanwezig zijn’ zien we graag dat de 

gemeente bekend is bij buurtregisseurs, bewonersorganisaties, scholen, thuiszorg, maatschappelijk - en 

opbouwwerk. 
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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.  

Er zijn jaardoelen opgesteld, maar door diverse redenen konden ze niet gerealiseerd worden. Om de 

belangrijkste te noemen: 

- Het plotseling overlijden van pastor Harm Visscher van de Spaanstalige taalgroep El Camino in 

augustus; 

- De Coronapandemie die vrijwel het gehele jaar de nodige beperkingen oplegde.  

Inherent aan de jaardoelen zijn de budgetten die mede door de hierboven genoemde redenen niet 

opgesteld. Voorlopig worden de bestaande budgetten en de toegekende subsidies gebruikt om in de 

onkosten te voorzien. 

 

- 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.  

 

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. Door 

het overlijden van pastor Harm Visscher is een behoefte ontstaan voor een pastor om de latino’s pastoraal 

hulp te blijven bieden en geestelijk te laten groeien. Voorlopig hebben br. René Auping en zr. Marinela 

Auping de zorg voor de latino’s op zich genomen, totdat er nieuwe Spaanstalige pastor wordt aangesteld.  
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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.  

 

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 2020 is GAEC (net als in 2019) gestart met haar diensten twee keer in de maand. Sinds september houdt 

GAEC wekelijks haar diensten. Deze community wordt vooral gevormd door personen uit Ghana, Nigeria 

en Suriname waarbij enkele met hun Nederlandse partner aansluiten. 

 

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 door Corona. De structuur staat stevig 

en pastor Geoffrey Adio leidt de diensten. Mede door Corona zijn de diensten ook via Zoommeeting te 

volgen.  

 

Cursussen: De Lidmaatschapscursus 2.0 is tot stand gekomen met een traject waarbij de kennismakings-

avond in het Nederlands gehouden werd, met een vertaling in het Engels, terwijl de rest van de 

cursusavonden in Engels te volgen waren. Vanwege de coronapandemie weken we af van dit nieuwe traject 

en werd een eendaags lidmaaschapscursus aangeboden. Vijf mensen hebben de lidmaatschapscursus 

gevolgd en zijn daarna ook lid geworden.  Er is wel op aangedrongen om deel te nemen aan de andere 

cursussen van het Wegwijzer College.  

 

Pastoraat: Er zijn pastorale zorgen waarbij de zorg door br. Geoffrey en zijn vrouw zr. Tina zelf wordt 

aangeboden.  

 

Gebedsbijeenkomsten: Elke woensdag is een Bijbelstudieavond en elke vrijdag een gebedsavond via Zoom 

meeting. Daarnaast is er vrijwel iedere maand een gebeds- en vastenweek via Zoom, mede door en voor 

Corona.  

 

- 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 
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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 toevoegt. 

 

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 
Plaatsen van hoop, herstel, liefde en gemeenschap, voor iedere inwoner Almere. Dat is waar Care ook in 

2020 voor stond. In de loop van de jaren is er in alle wijken naar buitengericht diaconaat ontstaan. In het 

voorjaar werd dat door Covid-19 beperkt tot individuele hulp en voedselhulp. Hierin was een sterke groei 

te zien. Care mocht dankbaar inspringen op de toenemende eenzaamheid, het er niet uitkomen vanwege 

een smal netwerk of armoede vanwege het verliezen van banen. Er werd hiervoor onder andere in april 

naast Poort ook in Stad Oost een uitdeelpunt voor voedsel gestart. 

 

Vanaf 1 september is Mark Zeldenrust begonnen als coördinator van Care. Het streven is om tot een heldere 

visie en een eenduidig aanbod te komen. Een meeting met alle vrijwilligers en een hernieuwd visie en 

beleidsplan zijn hiervan de eerste resultaten. Vanaf de zomer van 2020 is CARE in alle zes de wijken 

vertegenwoordigd. Van de wijkwinkel in Almere Haven, Hulp en Advies in het MC tot aan activiteiten in 

buurthuizen en bij de mensen aan huis in. 

 

Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit administratieve hulp, doorverwijzingen, financiële hulp, bezoekwerk, 

voedselhulp, kleding en goederenhulp en klussen. Er wordt in dit alles nauw samengewerkt met partners 

en zorginstanties in de stad. 

 

De problemen betreffen onder andere; armoede, taalproblematiek, dak- en thuisloosheid, huiselijk geweld 

en eenzaamheid. 
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De missie van Care is:  

- Armoede en onrecht in het leven van mensen door de liefde van Christus veranderen in een 

stabiele en hoopvolle toekomst.  

- Dit leven wij uit door het delen van geloof, hoop en de liefde van Christus, terwijl we 

basisbehoeften aanbieden en werken aan oplossingen op lange termijn zodat mensen een 

hoopvolle toekomst krijgen. 

- Wij bieden deze hulp aan iedereen ongeacht geloof, cultuur, sekse of wat dan ook. 

 

Hierbij bereiken we honderden mensen maar het gaat niet om de aantallen. Het gaat om de individuele 

personen zoals: 

- De moeder, huilend met haar ontvangen tas boodschappen, omdat ze niet wist wat ze de kinderen 

anders die avond voor had moeten zetten. 

- De Syrische mevrouw, stralend met haar nieuwe winterjas, nadat ze door de vrieskou zonder jas 

koffie kwam halen. 

- De Iraanse mevrouw, die huilt omdat ze de brieven niet begrepen had en de schulden daardoor 

weer zijn opgelopen. 

- De hoogzwangere moeder die op beton leeft en God dankt voor haar door ons geschonken 

babykamer. 

- De man die van de flat wilde springen en er door de politie werd afgehaald. Nu zes maanden later 

weet hij zich weer van waarde en heeft de Heere Jezus aangenomen als Heer en Heiland. 

 

Zo mochten wij in 2020 de Heer vertegenwoordigen voor mensen in nood.  

 

Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en 

verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben (Matth.9:36). 

 

Meer over Care is te vinden in de paragrafen over ‘wijkgemeenschappen’. 

  

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 zeven dagen in de week dienst voor de vele 

activiteiten die er plaatsvinden. Op deze wijze kunnen mensen laagdrempelig binnenkomen en in contact 

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

verslavingszorg, concerten) is er de lunchroom die heropend is. 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.  

  

http://www.dewegwijzer-almere.nl/


 

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 

 

                      

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 zes locaties (Buiten, Stad West, Stad Oost, 

Poort, Hout 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 KinderBijbelClub (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: 3 

4. Aantal belijdende leden: 266  

5. Aantal gedoopte kinderen van leden: 98 

6. Aantal niet gedoopte kinderen leden: 88 

 

Totaal aantal leden (4, 5 & 6): 452 
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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 2020 uit de volgende personen:  

André Meulmeester – voorganger 
Bert Noteboom – wijkpastor en voorzitter ad interim 
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 

 

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 

naar een nieuwe voorganger. Indien deze commissie een juiste kandidaat heeft gevonden, zal zij een 
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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 

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

 
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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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 de 
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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. In 2020 is aan alle aanbevelingen opvolging gegeven. Hieronder staan de aanbevelingen met de 

opvolging die de kerkenraad heeft gegeven.  

 

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

leiderschap wordt gefaciliteerd.  

 

Stand van zaken: vanaf het voorjaar 2020 is het proces van structuurvorming in een 

stroomversnelling gekomen. Doordat De Wegwijzer gestart is met het houden van kleinschalige 

diensten in de wijken, is op een natuurlijke manier invulling gegeven aan het wijkgerichte model 

dat De Wegwijzer voorstaat.  Korte toelichting: Er is één centrale kerkenraad die verantwoordelijk 

is voor de sturing van de wijkteams in de wijken. In elke wijk is een wijkteam aangesteld die 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Missie van De Wegwijzer in de wijk. In elke wijk is 

een wijk coördinator of wijkpastor die leidinggeeft aan het wijkteam. Daarbij is heeft de 
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kerkenraad onlangs besloten dat vanuit de verder ontwikkelde wijken zo mogelijk een ouderling 

wordt gezocht en benoemd. Dit punt is dus opgevolgd. 

 

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

 

Stand van zaken: in de statuten is de rol van de kerkenraad helder omschreven (statuten, zie 

bijlage 1). Er is eveneens een functieomschrijving van wijkpastor beschikbaar. De rol van de 

seniorvoorganger is nog in ontwikkeling en niet concreet vastgelegd. Daarover worden nu de 

gesprekken gevoerd. Duidelijk is al wel dat de rol van wijkpastor en seniorvoorganger gescheiden 

zullen zijn. Zie ook punt 12 over de rol van de senior voorganger. Dit punt is dus voor een groot 

deel opgevolgd. 

 

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

 

Stand van zaken: De Wegwijzer is sinds maart 2019 aangesloten bij SGL. Inmiddels heet de 

organisatie Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Dit punt is dus opgevolgd.   

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

ingeschakeld.  

 

Stand van zaken: De kerkenraad kan voor mediation terecht bij aangesloten instanties zoals SEM 

en RMU, die wanneer nodig hulp inschakelen van een gecertificeerd mediator.  

 

5. Alle pastors en kerkenraadsleden (dus alle ambten) hebben voortaan een jaargesprek omtrent  

het functioneren.  

 

In 2020 zijn we gestart met de pastors, vanaf heden, januari 2021 vervolgen we de gesprekken 

met ouderlingen en diakenen. Dit punt is hiermee opgevolgd.  

 

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

 

Stand van zaken: Dit advies wordt vanuit een bepaalde keuze door de commissie ingevuld. Vanuit 

het presbyteriaal kerksysteem (waar De Wegwijzer statutair voor heeft gekozen) zijn de 

voorgangers oudsten met een bijzonder opdracht en maken zij deel uit van het leiderschap van 

de kerk.  

 

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

 

Stand van zaken: Na zomer 2019 heeft Erwin Uil - naast de rol van diaken - de rol van voorzitter 

van de kerkenraad op zich genomen. Na ons door deze eerste fase van het zijn van een nieuwe 

kerkenraad heen te hebben geloodst, heeft hij juni 2020 het voorzitterschap weer over aan Bert 

Noteboom (ad interim) overgegeven. Bert zal het voorzitterschap voor maximaal een jaar 
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uitoefenen. Binnen dit jaar zal het aan een opvolger overgedragen worden. Dit punt is dus 

opgevolgd.  

 

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

Dit betreft vier vacatures.  

 

Stand van zaken: na de zomervakantie 2019 is de procedure gestart en zijn er drie ouderlingen en 

twee diakenen in het ambt bevestigd. Dit punt is dus opgevolgd.  

 

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

komt te liggen maar in teamverband wordt gedaan.  

 

Stand van zaken: De fondswerving vindt door meerdere mensen in de organisatie plaats. Vaak 

worden de fondsen binnen de verschillende projecten geworven. Daarnaast hebben wij een 

professionele fondswerver aangetrokken die De Wegwijzer bijstaat in het werven van nieuwe 

fondsen.  

 

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

ingewonnen.  

 

Stand van zaken: in de herfst van 2019 heeft de kerkenraad een training gevolgd over teamrollen 

en werken in teamverband. Afgelopen oktober en november is de kerkenraad toegerust door 

Arie de Rover over het thema geestelijk leiderschap. Extern advies is altijd een bron geweest waar 

de kerkenraad uit put indien nodig. Dit punt is dus opgevolgd. Toerusting en training zal verder 

altijd onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van de kerkenraad.  

 

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.  

 

Stand van zaken: de pastoraal vertrouwenspersoon is aangesteld in 2019. Een aantal mensen 

heeft ook daadwerkelijk gesprekken gevoerd. Dit punt is dus opgevolgd. Eind 2020 is dit traject 

afgesloten en hebben we zr. Heidi van den Born bedankt voor haar beschikbaarheid en inzet. Zij 

blijft overigens officieel ook de vertrouwenspersoon binnen de gemeente, zoals ze ook hiervoor 

al was.  

 

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

heldere kaders gecreëerd voor zijn terugkeer.  

 

Stand van zaken: André heeft zich in 2020 weer 100 % beter gemeld. Dat wil niet zeggen dat zijn 

herstel nu voltooid is. Dit is een proces van lange termijn waarin de kerkenraad en HR een rol 

hebben. Recentelijk heeft de KR samen met André zijn huidige takenpakket geëvalueerd en 
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teruggebracht tot een werkbare hoeveelheid. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen 

André en KR (-leden) en zijn herstelproces heeft de volle aandacht van de KR. Dit punt is dus 

opgevolgd.   

 

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

bovenstaande punten gedeeld wordt.  

 

Stand van zaken: In 2019 is een ledenvergadering gehouden waarop de voortgang op deze 

punten toegelicht is. Ook in het jaarverslag 2019 is hier aandacht aan besteed. Zoals uit dit 

overzicht blijkt, is aan alle punten opvolging gegeven. Daarmee zijn aan alle aanbevelingen uit het 

rapport van de onderzoekscommissie opgevolgd.  
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5  Begroting 2021 

 

De staat van baten en lasten 2021 ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Voorzitter Kerkenraad      Diaken 

B. Noteboom       J.L. Pouwelsen  

Begroting Werkelijk Werkelijk

2021 2020 2019

Totaal Opbrengsten 598.006 579.447 544.233

Personele Kosten -346.228 -348.168 -328.370

Afschrijvingskosten -50.000 -43.821 -44.235

Hypotheek rente -61.380 -55.930 -56.160

Huisvestingskosten -73.163 -45.037 -37.864

Bureaukosten -19.830 -30.380 -29.247

Activiteiten en Alg.Kosten -46.682 -60.020 -52.525

Totaal Kosten -597.283 -583.356 -548.400

Totaal Resultaat 723 -3.909 -4.167

Kosten-Opbrengsten
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III  Jaarrekening 

 

  

http://www.dewegwijzer-almere.nl/


 

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  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 31/12/2020   

  

Balans per Balans per

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Materiële vaste activa 1

Missie Centrum 2.011.466 2.031.983

Inrichting Missie Centrum 116.393 136.046

Inventaris 2.365 7.850

TOTAAL 2.130.224 2.175.879

Financiële activa 2

Leningen u/g 5.250 7.250

Beleggingen 0 0

5.250 7.250

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3

Kortlopende vorderingen 15.989 24.561

Nog te ontvangen (jongerenwerker) 0 0

15.989 24.561

 Liquide middelen 4

Kas 0 130

Bank 247.457 204.584

TOTAAL 247.457 204.715

TOTAAL ACTIVA                                            2.398.920 2.412.405

Balans per Balans per

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Eigen vermogen 5

Algemene (vrij besteedbare) reserve 51.054 51.054

Bestemmingsfonds:

Activa Fonds 207.054 210.963

258.108 262.017

Voorzieningen 6

Onderhoudsvoorziening 0 0

0 0

Langlopende leningen

Leningen Missie Centrum 1.964.000 1.988.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8

Belastingen en premies SV 20.866 19.138

Kortlopende deel van leningen 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 130.770 120.445

Kortlopende schulden 25.176 22.806

176.812 162.388

Totaal Passiva 2.398.920 2.412.405

7

Activa Toelichting

Passiva Toelichting
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 1.2 Staat van baten en lasten 2020  
 

 
  

Bijdragen leden 9 128.673 103.000 118.715

Collecten 10 46.723 34.245 36.516

Schenking en acties Missie Centrum 11 0 0 0

Giften 12 35.679 27.000 18.646

Sponsorings en specifieke bijdrage 13 288.173 296.501 281.159

Baten onroerende zaken en cursussen 14 80.188 114.650 89.188

Overige basten en lasten 15 0 0 0

Rentebaten 16 10 0 10

Som der baten 579.447 575.396 544.233

Afschrijvingen 17 43.821 45.000 44.235

Bureaukosten 18 30.380 16.065 29.247

Gebouwen 19 100.967 101.201 94.024

Activiteiten 20 57.479 43.220 47.719

Overige kosten 21 2.541 2.772 4.805

Salarissen en vergoedingen 22 348.168 364.805 328.370

Som der lasten 583.356 573.063 548.400

Resultaat voor bestemming activa fonds -3.909 2.334 -4.167

Toevoeging (-)/onttrekking  (+) activa fonds 3.909 3.300 3.909

Resultaat voor bestemming algemene reserve 0 5.634 -258

Toevoeging (-)/onttrekking (+) algemene reserve 0 -5.634 258

0 0 0

Baten Toelichting Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019

Lasten Toelichting Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019
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1.3 Staat van herkomst en besteding der middelen 2020  
  

  
 

  
  

Toevoeging (-)/onttrekking  (+) activa fonds -3.909 -3.909

Toevoeging (-)/onttrekking (+) algemene 

reserve
0 -258

-3.908 -4.167

Afschrijvingen 43.821 44.235

Mutaties in voorzieningen 0 0

43.821 44.235

Veranderingen in Vlottende Activa 8.573 -17.333

Veranderingen in Vlottende Passiva 14.423 -10.687

22.996 -28.021

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 62.909 12.048

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 62.909 12.048

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen 1.834 -3.326

Desinvesteringen 0 0

Nieuwe leningen u/g -500 -1.859

Aflossingen leningen u/g 2.500 0

3.834 -5.185

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen 0 0

Aflossingen -24.000 -124.000

Kapitaalstortingen 0 0

-24.000 -124.000

Mutatie geldmiddelen 42.743 -117.137

Saldo geldmiddelen primo jaar 204.715 321.852

Saldo geldmiddelen ultimo jaar 247.457 204.715

Mutatie geldmiddelen 42.742 -117.137

Herkomst 2020 2019
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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.   
 

C  Vorderingen en overlopende activa   
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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.   
De Wegwijzer heeft geen specifieke voorzieningen.  
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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  
  

  
  
  
  

Activa
1.             Materiële vaste Activa

Aanschaffingswaarde 31-12-2020 31-12-2019

Missie Centrum 2.102.017 2.102.017

Inrichting Missie Centrum 196.534 196.534

Inventaris Algemeen 38.052 39.886

Inventaris Jongerencentrum 18.632 18.632

, 2.355.235 2.357.069

Cumulatieve afschrijvingen

Missie Centrum 90.551 70.034

Inrichting Missie Centrum 80.140 60.487

Inventaris Algemeen 35.688 32.037

Inventaris Jongerencentrum 18.632 18.632

225.011 181.190

Aanschaffingswaarde 2.355.235 2.357.069

Cumulatieve afschrijvingen -225.011 -181.190

Boekwaarden 2.130.224 2.175.879

Overige afschrijvingspercentage  =  10%

Afschrijving Missie Centrum = 2%

2.             Financiële activa

31-12-2020 31-12-2019

Leningen u/g, primo 7.250 5.391

Nieuwe leningen 500 1.859

Aflossingen -2.500 0

Leningen u/g, ultimo 5.250 7.250

3.             Vlottende activa en vooruitv.gelden 31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende vorderingen 15.989 24.561

Nog te ontvangen (jongerenwerker)

15.989 24.561
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4.            Liquide middelen

31-12-2020 31-12-2019

Kas 0 130

Bank Kerk 161.656 103.087

Bank Kinderwerk 0 0

Bank beheersrekening 4.790 821

Bank Jongerenwerk 1.001 677

Bank Spaarrekening 80.010 100.000

247.457 204.715

Passiva
5.             Eigen vermogen

Algemene reserves 31-12-2020 31-12-2019

Stand primo jaar 51.054 51.311

Toevoeging

Onttrekking 0 -258

Stand ultimo jaar 51.054 51.054

                Bestemmingsfonds:

Activa Fonds

Stand primo jaar 210.963 214.872

Toevoeging

Onttrekking -3.909 -3.909

Stand ultimo jaar 207.054 210.963

6.      Onderhoudsvoorziening 31-12-2020 31-12-2019

Stand primo jaar 0 0

Donaties 0 0

Ontrekking 0 0

Stand ultimo jaar 0 0

7.             Langlopende leningen 31-12-2020 31-12-2019

Stand primo jaar 1.988.000 2.112.000

Nieuwe leningen

Aflossingen -24.000 -124.000

Stand ultimo jaar 1.964.000 1.988.000
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Leningenoverzicht  
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8.             Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2020 31-12-2019

Pensioenpremies 3.195 3.524

Loonheffingen 17.670 15.614

Belastingen en premies SV 20.866 19.138

Aflossingen volgend jaar

Reservering Tienden 4.737 5.564

Diaconaal fonds 5.538 3.659

Af te dragen doelcollecten 657 367

Reservering VBC 3.000 3.000

Vooruit ontvangen (Spaanstalig) 2.349 0

Vooruit ontvangen (kinderwerk) 0 6.000

Vooruit ontvangen (Hart voor Haven) 22.088 20.000

Vooruit ontvangen (Poort) 4.250 11.303

Vooruit ontvangen (Noorderplassen) 1.621 1.621

Vooruit ontvangen (Jongerenwerker Buiten) 2.218 6.718

Vooruit ontvangen (Media) 9.000 11.750

Vooruit ontvangen (Missionairfonds) 24.000 10.000

Vooruit ontvangen (Stad Oost) 11.318 11.318

Vooruit ontvangen (Stad West) 0 2.204

Vooruit ontvangen (Repr.kosten) 2.216 3.077

Vooruit ontvangen (Wegwijzer College) 13.500 4.500

Vooruit ontvangen (Overig) 5.390 3.500

Vooruit ontvangen (Waterwijk) 191 191

Opgebouwde vakantietoeslag 9.082 8.380

Collectebonnen 892 1.805

Nog te betalen kosten / nog af te dragen 8.724 5.488

Overige schulden / overlopende passiva 130.770 120.445

Kortlopende schulden 25.176 22.806

Kortlopende schulden en overlopende passiva 176.812 162.388
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1.4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten  
  

  

Baten Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019

9.             Bijdragen leden

Vrijwillige bijdragen 124.064 100.000 115.133

Bijdrage medewerkers VBC 4.609 3.000 3.581

128.673 103.000 118.715

10.             Collecten 46.723 34.245 36.516

11.         Schenking en acties Missie Centrum 0 0 0

12.             Giften

Giften 35.679 27.000 18.646

Specifieke acties 0 0

35.679 27.000 18.646

13.             Sponsoring en specifieke bijdrage

Sponsoring 267.514 276.501 260.114

Bouwstenen 20.659 20.000 21.045

288.173 296.501 281.159

14.             Baten onroerende zaken en cursussen

Opbrengst Vrouwendagen 3.168 3.000 3.193

Opbrengst cursussen (incl Vrouwendag) 650 1.650 3.344

Huuropbrengsten Missie Centrum 75.795 110.000 83.041

Overige opbrensten 575 0 -390

Interne huur Missie Centrum 0 0 0

80.188 114.650 89.188

15.      Overige Baten en Lasten 0 0 0

16.             Rentebaten 10 0 10
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Lasten Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019

17.             Afschrijvingen

Afschrijving Missie Centrum 20.517 45.000 20.517

Afschrijving inrichting Missie Centrum 19.653 0 19.653

Afschrijving inventaris algemeen 3.242 0 3.656

Afschrijving inventaris jongerencentrum 409 0 409

43.821 45.000 44.235

18.             Bureaukosten

Contributies en lidmaatschappen 734 445 360

Telefoon en internetkosten 2.709 3.910 3.808

Kantoorbenodigdheden 302 400 359

Drukwerken en Kopieerkosten 4.873 0 76

Administratiekosten en Software Licenties 4.853 3.840 5.140

WA en rechtsbijstandverzekering 1.128 0 572

Rente en bankkosten 2.243 2.020 1.536

Internet/publiciteit 10.558 1.250 9.784

Porti/verzendkosten 0 0 1.214

Overige organisatiekosten 2.980 4.200 6.397

30.380 16.065 29.247

19.     Gebouwen

Huur  gebouwen 12.361 12.260 10.311

Onderhoud en kleine aanschaffingen 9.426 15.375 7.186

Keuken en schoonmaakkosten 752 500 626

Verzekeringen Huisvesting 1.740 2.000 1.313

Energiekosten 19.337 16.356 18.177

Rente leningen 55.930 53.560 56.160

Overige exploitatiekosten 1.419 1.150 250

100.967 101.201 94.024

20.     Activiteiten

Diaconale projecten 3.623 6.400 7.757

Evangelisatie 0 500 773

Algemeen (wijken, incl diensten) 3.591 4.600 1.989

Jongerenwerk 4.610 5.000 6.448

Kinderwerk 2.352 2.020 2.095

Missie Centrum 29.483 14.500 13.487

VBC 4.734 5.500 5.513

Vrouwenwerk 2.685 2.650 2.475

Wegwijzer College 97 1.650 6.238

Overige 6.304 400 942

57.479 43.220 47.719
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1.5 Overige gegevens  
  
Bestemming van saldo van baten en lasten  
Het negatieve saldo van de staat van baten en lasten ad € 3.909 wordt onttrokken aan:  
De bestemde reserve, activa fonds:  €      3.909  
De algemene reserve:    €              0 

   
  

Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019

21.     Overige kosten

Compassion 2.541 2.772 2.706

Nagekomen baten/lasten 2018 0 2.099

2.541 2.772 4.805

22.     Salarissen en vergoedingen

Loonkosten (incl.SL en PP) 305.900 305.922 282.907

Vergoedingen 34.213 54.442 42.369

Overige personeelskosten 8.055 4.440 3.094

348.168 364.805 328.370
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Verslag van de kastcontrolecommissie 

Controle verslag De 

Wegwijzer 2020 getekend.pdf
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IIII  Bijlagen 

1 Haven - YouthPort Jongerenwerk 
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2 Haven – Kinderwerk 
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3 Haven - De Wijkwinkel (Wegwijzer Care, Haven) 
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