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I Voorwoord Kerkenraad 
 

Zoals voor de hele wereld, gold ook voor Christelijke gemeente de Wegwijzer dat het jaar 2021 een 
bijzonder jaar was. 
 
Bijzonder omdat corona diep heeft ingegrepen op de gemeente en het functioneren daarvan. 
Gemeenteleden zijn er ziek van geweest, een aantal ernstig ziek. Maar God zij gedankt, Hij heeft nog weer 
herstel gegeven en er is niemand overleden. Sterker nog, we mochten weer nieuwe leden verwelkomen 
die ondanks, of vaak ook door corona, op zoek waren en bij ons onderdak vonden. 
 
Bijzonder, omdat we met wisselende corona-maatregelen steeds opnieuw moesten uitvinden hoe we 
gemeente moesten zijn. Open, dicht, beperkt open. Het was een aanslag op de creativiteit, het 
uithoudingsvermogen en de relaties. Het was prachtig om te zien hoe op allerlei manieren toch steeds 
opnieuw gezocht werd naar mogelijkheden en kansen. In het groot in bijvoorbeeld de livestream, en in 
het klein in bijvoorbeeld de contacten in de kerngroepen. En gelukkig is de gemeente niet volledig uit 
elkaar geslagen. Want wat is het moeilijk op de lange duur, om je echt verbonden met de gemeente te 
voelen. Maar wat we eerder in gang hebben gezet, kwam in 2021 tot groei.  
 
En zo is het bijzonder hoe de wijkgemeenten vorm hebben gekregen en tot bloei zijn gekomen. In 6 
wijken is er gemeenschap ontstaan. Zijn mensen in de buurt samen gekomen. Bidden en werken ze in en 
met en voor de buurt. Wat een zegen zien we daarop, zoals u verderop in de verslagen van de wijken kunt 
lezen.  
 
Bijzonder omdat we mogen zien dat de Here God, door alle stormen heen, voor de gemeente gezorgd 
heeft. Zijn werk is doorgegaan, ook in Almere. We mochten, naar vermogen, op veel verschillende 
plekken en veel verschillende manieren, Zijn evangelie uitdelen! We mochten zaaien en in genade 
mochten we daar ook al vruchten en groei op zien. Hij maakt Zijn beloften waar: “Ik heb nog veel volk in 
deze stad”. En wij mochten ook in 2021 een instrument zijn om uitvoering te geven aan deze belofte. 
 
Ik hoop dat u met genoegen het jaarverslag leest en bid dat u daardoorheen, Gods Handen aan het werk 
ziet en met ons onder de indruk bent van Zijn genade, trouw en zegeningen.  
 
Namens de kerkenraad, 
 
Henk Talsma 
Ouderling Poort / kinder- en jongerenwerk 
Voorzitter 
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II Maatschappelijk Verslag 

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. 

http://www.dewegwijzer-almere.nl/
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Besluiten van de kerkenraad worden gecommuniceerd via de erediensten, de nieuwsbrief (Maandwijzer) 

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 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. 

 

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, Hout, 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 op zes verschillende locaties verspreid over Almere. 

 

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

- 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: wekelijks vinden er Engelstalige diensten 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.  

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.  
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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 2021 zijn er € 572.900 aan baten verantwoord (2020: € 579.447) ca, 1% lager dan 2020. Totale lasten 

voor 2021 lagen op € 572.623 en daarmee 2% lager dan 2020.  Het exploitatieresultaat (voor onttrekking 

activa fonds) sloot in 2021 op + € 277 (2020: - € 3.909). Na de onttrekking aan het bouwfonds ad € 3.909 

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

uit op € 4.186. 

 

 

 

 

Gedurende het jaar was het spannend of de begroting gehaald zou worden. Tot november werd er nog een 

groot gat vermeld. In december is echter alles rechtgetrokken en sloot het jaar nagenoeg op de begroting 

aan. De opbrengsten liggen weliswaar ca. € 25K onder de begroting maar de kosten ook. 

Bijzonder is ook dat er aan het einde nog veel bedragen zijn binnengekomen voor activiteiten in 2022. De 

post op de balans van vooruitontvangen bedragen is met € 63K gestegen naar € 164K.  

VVB en collecten zijn gestegen dankzij ca € 7K stijging van collecten. VVB op gebouw (bouwstenen) nam dit 

jaar weer verder af. Sponsoring lag iets lager dan in 2020 en begroting mede door vooruitontvangen 

bedragen voor 2022.  

Kosten lagen lager met name dankzij lagere salariskosten (vnl wegvallen trainingen in 2021 en minder dan 

begrote salariskosten voor pastors in buiten en haven). 

Som der baten 572.900 598.006 579.447

Som der lasten 572.623 597.183 583.356

Resultaat voor bestemming activa fonds 277 823 -3.909

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

Resultaat voor bestemming algemene reserve 4.186 4.123 0

Staat van Baten en Lasten Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

http://www.dewegwijzer-almere.nl/
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De meeste wijken zijn redelijk op begroting uitgekomen. Het missie centrum heeft ondanks een Corona jaar 

toch de begrote inkomsten gehaald. De hogere kosten van het Missie Centrum (MC) werden dankzij een 

gunstige verdeling van de algemene opbrengsten/kosten voor het MC gecompenseerd waardoor de 

exploitatie van het Missie Centrum positief uitkwam. 

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

Algemeen 35.839€          -35.839€            0€                          0€                     -€             0€                  

Expertise centrum 22.588€          -24.126€            -1.538€                -1.538€           50€               -1.588€        

Almere Buiten 108.136€        -109.598€          -1.462€                -1.462€           126€             -1.588€        

Almere Haven 111.788€        -113.417€          -1.629€                -1.629€           197€             -1.825€        

Almere Poort 46.778€          -46.811€            -33€                      -33€                 28€               -61€              

Almere  Stad-West 6.761€            -6.462€               299€                      299€                 461€             -162€            

Almere  Stad Oost 6.289€            -5.446€               844€                      844€                 561€             283€             

Almere Hout 4.174€            -3.184€               990€                      990€                 -19€             1.009€          

Almere Spaanstalige 33€                  -33€                     0€                          0€                     -€             0€                  

Almere Engelstalig 2.095€            -2.300€               -205€                    -205€               300€             -505€            

Missie Centrum 228.417€        -225.407€          3.010€                  3.909€             6.919€             -880€           3.890€          

TOTAAL 572.900€        -572.623€          277€                      3.909€             4.186€             823€             -547€            
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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 2021 waren. 

2.3.1 Wegwijzer Almere-Buiten  
Net als in de andere wijkgemeenschappen kreeg de wijk Almere-Buiten te maken met de consequenties 

van de coronapandemie. In 2021 was het gebouw zeker voor meer dan de helft van het jaar gesloten voor 

bezoekers. 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. Ondanks de beperkingen mochten we ook zelfs nieuwe bezoekers 

verwelkomen in de lidmaatschapsdienst. De Online Kerstdienst werd zeer goed bekeken en werd hierover 

zelfs gesproken van hoge kwaliteit. We zijn dankbaar dat het werk van God is door blijven gaan zelfs 

onder toch wel lastige omstandigheden. 

 

Wijkteam 
Bert Noteboom heeft zijn bediening als interim wijkcoördinator Buiten na de zomervakantie teruggegeven 

aan de Kerkenraad. Hij was degene die o.a. het wijk- en herdersteam aanstuurde. Dankbaar voor het vele 

werk wat hij in deze periode heeft mogen doen. Door het vertrek van Bert was er een vacuüm ontstaan. 

In oktober heeft de kerkenraad besloten dat de wijkoudste, Rob William o.a. het wijk- en herdersteam zou 

aansturen. Door diverse omstandigheden, o.a. doordat onderlinge beschikbaarheid in de ochtend/avond 

niet mogelijk was, is dit niet echt goed van de grond gekomen. Aan het einde van het jaar heeft de 

kerkenraad daarom besloten om broeder Ab Goldberg als interim wijkcoördinator Buiten aan te stellen. 

Ook is de procedure gestart voor het zoeken naar een nieuwe wijkcoördinator voor de wijkgemeente 

Buiten. De wijkteam coördinatoren hebben een goede bijdrage geleverd aan het leiding geven om diverse 

activiteiten vorm te geven en het realiseren hiervan. Het is de bedoeling dat het wijkteam zal worden 

uitgebreid met de kerngroepleiders.  
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Kinderwerk 
Marije Ebbers mocht als coördinator kinderwerk samen met alle medewerkers in het werkveld ondanks 

alle moeilijkheden het kinderwerk Almere Buiten verder vormgeven en opbouwen. In en na de lockdowns 

en zijn de activiteiten zoveel als mogelijk doorgegaan. Verschillende nieuwe kinderen vonden de weg naar 

de kinderactiviteiten. 

De KBC is van 1x per maand naar 2x per maand gegaan, waarbij de 2e keer per maand een bakspecial is. 

De kinderactiviteiten worden bij verschillende scholen gepromoot.  

Eind 2021 is er in samenwerking met stichting de regenboogbuurt een kerststallenroute georganiseerd. 

Jongerenwerk 
Harmen Mooiweer is coördinator jongerenwerk. Het afgelopen jaar is het jongerenwerk steeds 

doorgegaan ondanks de verschillende lock downs. Wel is de betrokkenheid onder de jongeren erg 

wisselend. De 15- kerngroep lijkt het meest stabiel en ook de groeigroep voor de komende tijd. De 

jongeren uit de 15+ zijn wisselvallig, maar één op één is hier aandacht voor. De 18+ draait goed, het is 

mooi om te zien hoe jongvolwassenen tijd en ruimte maken om geestelijk te groeien en zich daarnaast 

inzetten voor de jongeren onder hen. Er zijn een aantal jongeren die van buiten de gemeente regelmatig 

aansluiten bij de kerngroep of de Rock op vrijdag.   

Het team jongerenwerk is het afgelopen jaar iets gegroeid. Voor het meidenparadijs zijn we echter nog 

steeds op zoek naar iemand die zich helemaal in wil gaan zetten voor deze club.  

Het is prettig dat er goede samenwerking is met alle jongerenwerkers via het strategisch jongerenwerk. 

 

Herderschap 
Het herderschap bestaat in De Wegwijzer uit kleine groepen (kerngroepen) die geleid worden door een 

kerngroepleider. Zo zijn er in Almere Buiten vijf kerngroepen, twee seniorengroepen en twee 

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

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

gebeld. Wel moet gezegd dat het zeker niet altijd makkelijk is geweest om de verbinding met elkaar te 

behouden. Aan het eind van het jaar heeft broeder Mark Zeldenrust de kerngroepleiders gesproken en 

bemoedigd.  

 

Hulp & Adviespunt.  
Het Hulp & Adviespunt in Almere Buiten mocht de afgelopen jaren vele mensen helpen, ondanks COVID-

19. Het aantal hulpvragen was minder dan normaal, aangezien het team van vrijwilligers moest 

overschakelen naar on-line afspraken in het volgen van de RIVM richtlijnen. Wel waren de contacten 

langer en was er uitzonderlijk veel behoefte aan een luisterend oor.  

http://www.dewegwijzer-almere.nl/
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We merkten ook dat relaties en gezinnen onder hoge spanning stonden. Er was veel vraag naar hulp bij 

woonruimte. In tijden van ruimte in de richtlijnen zagen we kans praktische hulp te bieden in/om 

woningen. Voedselvoorziening kon doorgaan, mede dankzij ons lokale netwerk. 

Het was een feest om in oktober een kledingbeurs te kunnen houden in het missiecentrum. Het werd 

dankbaar bezocht. Mensen die DHL bezochten waren blij verrast en kwamen graag even kijken. We 

kregen veel leuke reacties. 

 

Gebed 
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. Talitha is met de 

gebedscoördinatie per 1 december gestopt.  

  
Vrouwenwerk 

Het vrouwenwerk mocht ondanks corona ook doorgaan. Soms moesten bijeenkomsten worden afgezegd, 

maar andere konden doorgang vinden. Ook is er een onlinebijeenkomst geweest en is geprobeerd 

onderling de verbinding te behouden. We zijn dankbaar voor deze mooie groep vrouwen die zich inzet 

voor het vrouwenwerk in Almere. 

  

Beheer 
Ondanks de maatregelen vanwege corona is geprobeerd het Missie Centrum toch in te zetten voor de 

buurt en voor ontmoeting. Soms via live uitzendingen en als het mogelijk was fysiek werden bijenkomsten 

gehouden. In het Missiecentrum is daarnaast veel verhuur geweest met name door muziekconcerten, 

waar mogelijk door conferenties en werd het DHL-punt redelijk goed bezocht. Als de maatregelen dat 

aangaven is de boekwinkel regelmatig dicht geweest. Toch werd ook hier met een enthousiast team 

gewerkt aan een luisterend voor de mensen. Voor het restaurant werd broeder Wilson Vera bereid 

gevonden deze opnieuw op te starten. Hoewel dit lastig was in de corona-tijd zien we toch dat mensen de 

weg weten te vinden voor een lunch of diner.    
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2.3.2 Wegwijzer Almere-Haven (Hart voor Haven) 
Als wijkgemeente in Haven mochten we in het achterliggende jaar verder bouwen, ondanks de corona 

maatregelen. We zien dat in 2021 de gemeente meer gegroeid is in kwantiteit en kwaliteit. Met 

wisselende bezettingen, en steeds wijzigende maatregelen hebben we de diensten voortgezet wanneer 

dit kon.  

Ook in het kinder-, jongeren- en volwassenwerk hebben we gedaan wat haalbaar was binnen de gegeven 

mogelijkheden. De samenwerkingen met lokale partijen is veelal wel op een laag pitje gekomen, 

gewoonweg omdat de meeste partijen in deze tijd niet goed bereikbaar was. 

Focus lag in 2021 op het herderschap. Het herderschapsteam bestaat uit acht kerngroepleiders die leiding 

geven aan vier kerngroepen. Daarnaast is er ook een trouwe seniorengroep die elkaar bemoedigen en 

opbouwen. Steeds meer wijkgericht kan er in ons stadsdeel verder worden gebouwd. 

Voor specifieke jaarverslagen verwijzen wij u naar de volgende bijlagen: 

• Haven Kids 

• YouthPort Jongerenwerk 

• De Wijkwinkel (Wegwijzer Care, Haven) 
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2.3.3 Wegwijzer Almere-Poort (de Schaapspoort)  

De geloofsgemeenschap: 

Het was een moeilijk jaar voor de geloofsgemeenschap in Poort. Op de zondagen is er op de één of 

andere manier altijd wel een open deur geweest. Al naar gelang wat er mocht kwamen er 5 tot 30 

mensen op af. Bijzonder was dat er zoekers bleven komen, nieuwe mensen aanhaakten en er ook twee 

mensen belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Anderzijds zien we vele leden (nog) niet terug op 

de bijEENkomsten en bleef covid het contact beperken. Het is niet gelukt de kerngroepen weer op te 

starten. De vijf groepen zijn samengevoegd tot één groep die een aantal maanden online is 

samengekomen. In 2021 zijn er bijna geen live kerngroep ontmoetingen geweest. 

 

Wegwijs in de Bijbel / Al Massira 

Met vallen en opstaan vanwege covid hebben een vijftal mensen toch de cursus afgerond in juli 2021. 

In september zijn we gestart met tien deelnemers op de Wegwijs in de Bijbel en vijf deelnemers op de 

Al Massira. Prachtig om te melden dat ook in 2021 een aantal volwassenen hun leven aan Jezus heeft 

gegeven. We ervaren op de groepen echt honger naar Gods woord. 

 

Kinder en tienerwerk 

Marja Liefting leidde ook in 2021 het kinderwerk. De kinder Bijbel clubs hebben bijna altijd doorgang 

kunnen vinden. Ongeveer 40 kinderen bezoeken redelijk trouw één van de clubs. Op de vakantie Bijbel 

club is dat bijna twee keer zoveel. Afgelopen jaar zijn drie maal tasjes aan de deuren bezorgd met een 

boekje, knutselwerkjes en wat lekkers. Tot soms wel 300 kinderen uit de wijk gaven zich daar voor op. 

Het scholenwerk was door covid zeer beperkt. Op twee basisscholen hebben we twee keer een les 

mogen verzorgen voor alle klassen. 

Mirjam Kuijt is op 1 april 2021 gestart als coördinator van het tienerwerk. Het was na bloeiende jaren 

weer bij 0 beginnen. De VBC was een eerste activiteit waar we weer zo’n tien tieners per dag mochten 

ontvangen. Het contact met deze groep is voortgezet. Er is weer club en er is gestart met wekelijks 

sporten op de playground. Op de scholen mochten we over het algemeen vanwege covid19 niet naar 

binnen. Tussen de herfst en kerstvakantie mochten we weer naar Poort Lyceum en zijn daar weer de 

eerste contacten met de leerlingen opgebouwd. 

 

Care 

De voedselhulp vanuit Poort groeide van 80 naar 130 huishoudens die wekelijks van een tas 

boodschappen worden voorzien. Er wordt nauw samengewerkt met instanties in de wijk maar ook 

supermarkten en ondernemers. Ook het bezoekwerk en de kledinghulp groeiden dit jaar gestaag 
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verder. Na de zomer kon ook de inloop weer starten wat weer veel gesprekken geeft en ook weer tot 

administratieve hulpvragen leidt. Onder de bezoekers merken we regelmatig belangstelling voor het 

geloof. Velen brengen hun kinderen naar de KBC en een aantal doen mee aan de cursus AL Massira en 

Wegwijs in de Bijbel. 

 

Team 

We zijn dankbaar dat we in 2021 (zij het met twee stagiaires) een leiderschapsteam van zes personen 

hadden. Het vinden van voldoende medewerkers op alle vlakken blijft een uitdaging. 

 

We zijn God dankbaar voor het getuigenis wat ook in Almere Poort klinken mag en hopen voor velen 

een Wegwijzer te zijn geweest. En dan zijn we dankbaar als: 

- Een moslima de bijeenkomsten op zondag bezoekt. 
- Een kind roept dat hij in Jezus is gaan geloven. 
- Iemand verteld dat hij dankzij ons werk en God nog in leven is en dankbaar is dat hij zichzelf 

niet van het leven heeft beroofd. 
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2.3.4 Wegwijzer Stad-West  
We kijken als wijkteam terug naar de afgelopen tijd en nemen u mee terug naar een aantal belangrijke 

ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap van Wegwijzer Stad-West in 2021.  

BijEenkomsten  
In de lockdown zijn we in gesprek gegaan met basisschool ‘De Lichtboei’ waarvan we de ruimte huren 

voor onze zondagse BijEenkomsten, dat werd een bijzonder gesprek. De directrice sprak daarbij uit: ‘het 

liefst wil ik met deze school ook gewoon een buurthuis zijn, een lichtboei voor de wijk. Waarin ouders en 

kinderen ook in het weekend terecht kunnen. Wegwijzer Stad-West kan dit geestelijk buurthuis zijn’.  

Daarbij kregen we ook toegang tot de hele gymzaal, zodat we nu een grotere ruimte hebben om onze 

zondagse bijeenkomsten te houden. Na de lockdown stroomt de zaal weer vol met kinderen, tieners, 

volwassenen en ouderen.  

Wat zijn we dankbaar dat de gemeenschap staande is gebleven door de afgelopen tijd heen. God zorgt 

voor Zijn gemeente en breid deze zelfs verder uit, we komen nu al stoelen tekort en zullen ergens anders 

stoelen moeten gaan aanschaffen.  

Jongerenwerk 
Jongerenwerker Paul van Meijeren was vorig jaar aangenomen vanuit de samenwerking met Youth for 

Christ en de Wegwijzer, zijn contract is in de afgelopen maanden omgezet naar de Wegwijzer en we zijn 

dankbaar dat Paul het jongerenwerk van Wegwijzer Stad-West wil leiden en opbouwen.  

Paul is samen met zijn team veel aanwezig op de skatebaan, voetbal- en basketbalvelden waar veel 

jongeren uit de wijk te vinden zijn. Ze worden zelfs opgewacht door de tieners op de veldjes, de tieners 

weten wanneer ze er zijn en zo bouwen ze aan nieuwe contacten met jongeren. 

Daarnaast zijn er in de afgelopen tijd veel activiteiten opgestart: 

1. Missionaire tienerclub 
Hier zijn alle tieners vanuit de wijk welkom vanaf 12 t/m 16 jaar, worden mooie activiteiten gehouden, de 

Bijbel wordt geopend en we proberen er met de jongeren over in gesprek te zijn en dit dan vaak te 

koppelen aan levensthema’s waar tieners mee bezig zijn.  

2. Tienerkerngroep 
We hebben een grote groep betrokken tieners (12-16 jaar) die ook vaak op zondag naar de BijEenkomsten 

komen. Deze komen om de week samen en daarmee doen we Bijbelstudie en bidden we samen, we 

geven een Bijbelse basis mee en leven met elkaar mee. We zetten in op discipelschap en het christenzijn 

in het dagelijks leven. Het geeft mooie open en eerlijke gesprekken over het geloof, christenzijn in een 

samenleving die er weinig van weet en persoonlijke thema’s. Wat zijn we dankbaar voor deze mooie 

groep tieners!  
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3. Discipelschapsgroep 
Dit is vanaf 16 jaar, net opgestart en een kleine groep. Deze groep is het vervolg op de tienerkerngroep. 

We willen met deze tieners samen oplopen, nadenken over hoe we Jezus kunnen volgen, hoe we 

dienstbaar zijn, hoe we moeten omgaan met (geloofs)worstelingen en vragen die ze meemaken. We 

bidden dat het een mooie en stabiele groep gaat worden. 

Kinderwerk 
Het kinderwerk heeft tijdens de lockdown gezocht naar nieuwe manieren om met de kinderen in contact 

te blijven, toch was dit lastig. We zijn dankbaar dat we gewoon weer de kinderclub op zaterdag kunnen 

houden, het is genieten om de Bijbelverhalen aan kinderen te vertellen, ze erbij te betrekken en spellen 

met ze te doen. Daarnaast blijft er een hele groep multiculturele ouders achterin de zaal aanwezig en 

krijgen ook zij de bijbelverhalen mee.  

De oudere groep kinderen op de KBC wordt wel steeds groter en er komen minder nieuwe kinderen bij, 

we blijven dan ook zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om aanwezig te zijn in de wijk en op 

scholen.  

Daarnaast zijn we dankbaar voor de zondagsschool, een klein team van mensen zet zich hier voor in om 

elke zondag ook de (kleine) kinderen te onderwijzen in Gods woorden. 

Diaconaat 
De afgelopen tijd hebben we gebouwd aan een stabiele basis voor Wegwijzer Care in Stad-West. Er is nu 

een team van mensen ontstaan die dit wil gaan dragen en de samenwerkingen met het Leger des Heils in 

onze wijk en basisschool de Lichtboei zijn hierin opgezet. Samen willen we de schouders eronder zetten 

om onze wijk zo goed mogelijk te kunnen dienen.  

De school stelt zelfs een ruimte beschikbaar waar we vriezers en koelkasten kunnen neerzetten en zo een 

uitdeelpunt kunnen gaan starten.  

We zijn dankbaar voor het strategisch Wegwijzer Care, zodat we kunnen leren vanuit de ervaringen van 

andere wijken.  

Kerngroepen 
In Stad-West hebben we twee kerngroepen. Allebei de kerngroepen gegroeid qua mensen in coronatijd, 

alleen er is voor allebei geen kerngroepleider beschikbaar, die de eerstelijns herderlijke zorg kan dragen 

en leiding geeft aan de kerngroepen.  
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Gebed 
In Stad-West worden er ochtenden gehouden waarin iedereen welkom is om mee te bidden, daarnaast 

neemt het samen bidden een belangrijke plek in op de zondagse bijEenkomsten en zoeken we nog meer 

om echt een biddende gemeenschap te zijn. Ook als we doordeweeks gewoon ons dagelijks werk hebben, 

hoe we dan toch betrokken kunnen worden in het gebed voor onze gemeenschap, onze wijk, onze 

medegelovigen en te danken voor alles wat God hierin geeft. 

Gebedspunten 
Er zijn uiteraard gebedspunten te noemen voor Stad West. Bijvoorbeeld dat dat de gemeenschap verder 

mag groeien in eenheid, omdat er veel nieuwe mensen bij zijn gekomen. Maar ook een groei in de teams, 

zodat het werk beter verdeeld kan worden.  

Daarnaast is er is veel om dankbaar voor te zijn in Stad West. Zoals de bijzondere samenwerking met de 

school en de de multiculturele gemeenschap die weer samenkomt. Maar ook voor alle kinderen en 

tieners waar we in contact mee komen. En uiteraard voor het team van mensen die zich graag willen 

inzetten.  

  

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 

 

22 

 

2.3.5 Wegwijzer Stad Oost 
De wijkgemeente “Wegwijzer Stad Oost” heeft zich  in het achterliggende jaar onder Gods zegen  

geleidelijk verder ontwikkeld.   

Wijkteam 
Het wijkteam bestaat uit acht personen. De volgende mutaties hebben plaatsgevonden: Robert 

Mansvelder is door verhuizing vertrokken en opgevolgd door  Jeanette Tency. Het team is uitgebreid met 

Rajen Jusia coördinator pastoraalwerk , Stijntje van der Maas kinder-coördinator en Noël van dam  

muziek- coördinator. 

De zondagse bijeenkomsten  
Door de maatregelen rond de coronacrisis werden in de eerste periode thuis livestreamdiensten, en 

gezamenlijke livestream-bijeenkomsten in de Draaikolk afgewisseld.  Sinds oktober 2021 wordt de dienst 

door  een voorganger “live” geleid. De diensten hebben een vast liturgisch patroon. Er wordt geprobeerd 

om zoveel mogelijk leden en belangstellenden bij en rond de dienst in een taak te betrekken. De diensten 

worden bezocht door 30-40 deelnemers. Er is groei.  Er tekent zich een vaste kern af. Ook zijn er veel 

belangstellenden, die incidenteel een dienst bijwonen. Er is een redelijk aantal christen- vluchtelingen 

vanuit het  nabijgelegen AZC , die voor een periode de diensten bijwonen tot overplaatsing, of definitieve 

huisvesting elders. Daardoor is de dienst  enkele maanden in het Engels vertaald om hen zo optimaal 

mogelijk te ondersteunen . Na de dienst is er  gesprek onder koffie of thee. Op  de eerste zondag van de 

maand is er standaard een gezamenlijke maaltijd. Het Heilig Avondmaal werd twee  keer gehouden. Vijf 

personen  deden  belijdenis van het geloof. Er is altijd na het kindermoment een redelijk bezochte 

kinderzondagsschool met 5-10 kinderen. Er is een startend muziekteam. Zij hebben de intentie om 

maandelijks een keer de gemeente te ondersteunen. Anders maken wij bij de liedkeuze gebruik van het 

YouTube kanaal.  

Kerngroep 
Mede door corona, en andere redenen is de ontwikkeling van de  kerngroep achter gebleven. Er is 

tweewekelijks een kerngroep bijeenkomst in de Draaikolk , die door 8-10 personen wordt bezocht. Er zijn 

goede gesprekken , die  aansluiten op het te bespreken thema. Dit blijft een speerpunt voor 2022.  

Kinderwerk 
De zondagsschool functioneert uitstekend. Er is voldoende ondersteuning. Op de feestdagen wordt er  

voor de buurtkinderen een activiteit  ingepland.  Ook wordt er dan een pakketje aan de buurtkinderen, 

veelal uit kwetsbare gezinnen overhandigd.  De Vakantie Bijbel Club is voor de tweede keer met  

enthousiasme gehouden .  Er kwamen tot 30 - 40  kinderen. Inmiddels is er ook de  KBC.  Het aantal 

kinderen is groeiend. Er is een samenwerking  met het buurtcentrum om redenen van PR.   
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Gebedsgroep  
Het gebed neemt een belangrijke plaats in . In de eredienst, maar ook in een tweewekelijkse 

gebedsbijeenkomst. Een klein groepje vaste personen  neemt  hieraan deel. Vaak wordt er in de week, of 

na de dienst gebeden om de pastorale nood samen te brengen  voor het Aangezicht van God.  

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

voedselbank ‘de buurttas” . Er zijn 50-60 cliënten, die allen een keer per week van producten worden 

voorzien. Er is veelal voldoende aanbod. Het vraagt wel een grote belasting van de vrijwilligers. Ook 

worden hierbij enkele AZC’ers ingeschakeld . Zo doende krijgen zij ook de mogelijkheid om de 

Nederlandse taal sneller op te pakken.  Er is koffie, thee en de mogelijkheid tot gesprek.  De band met de 

kwetsbare groepen wordt hierdoor gelegd. Ook andere materiele hulp wordt zo goed mogelijk gelenigd.  

Cursussen  
De cursus  wegwijs in de Bijbel wordt bezocht  door 6 cursisten, waarvan twee gemeenteleden.  De 

taalcursus kent een wisselend aantal deelnemers van 5-15 personen.   

Overige activiteiten 
Een wekelijks nieuwsbulletin.  Een kerstworkshop voor kinderen, en vervolgens ook voor de 

minderbedeelden om de  band te verstevigen. 
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2.3.6 Wegwijzer Almere Hout 
Almere-Hout is een deelgemeente van de Wegwijzerkerk. Op 11 november 2020 was de eerste 

bijeenkomst in de vorm van een bijbelstudie. Op 29 augustus 2021 was de eerste kerkdienst in de                 

‘De Verwondering’, in Nobelhorst. We sluiten ons aan bij het ‘Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg 

niet, [ ] want Ik heb veel volk in deze stad’ (Han. 18:9b-10). De leiding van Almere-Hout is op grond van 

deze tekst overtuigd van de vele kansen voor gemeentestichtend werk in deze wijk. Mede  door o.a.: de 

vele jonge gezinnen die er wonen, de mooie locatie voor zondagse samenkomst, enkele reeds betrokken 

christelijke gelovigen, en het sportveld midden in de wijk voor aansprekende activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld de VBC. 

Wijkteam 
Het wijkteam bestaat uit: Saskia Kouters, die het DNA van Wegwijzer vertegenwoordigt. Daniel van Dijk, 

met gaven van een evangelist. En, Ab Goldberg die wijkcoördinator is. Een keer per maand komen zij 

samen voor overleg. 

Zondagse bijeenkomsten 
Sinds de start was er geen vaste plaats, maar op 29 augustus 2021 konden we gebruik maken van ‘De 

Verwondering’. We komen er met vijftien tot twintig personen samen. In de diensten gaan Daniel van Dijk 

en Ab Goldberg regelmatig voor. Daarbij ook voorgangers van de Wegwijzer en gastsprekers.  Uiteraard 

werkten de lockdowns niet in het voordeel van gemeentestichting. Toch is er vertrouwen  en verwachting 

dat de gemeente zal groeien. 

Kerngroep  
Omdat Wegwijzer-Hout tijdens de Covid pandemie is gestart, was er geen vaste kern om op terug                 

te vallen. De online ontmoetingen waren daardoor geen succes. Na de zomervakantie van 2021 maakte 

de kerngroep een nieuwe start. De opkomst is redelijk, maar moet nog verder groeien. Het boekje ‘Durf 

Daniel te zijn’ is positief ontvangen en helpt bij ieders geloofsgroei. Onderwijs en gebed zijn op dit 

moment de belangrijkste pijlers van de kerngroepavonden.  

Het kinderwerk 
Zondagschool: 

Vanaf het begin is er aandacht voor de kinderen. Het materiaal van Bible Basics is behulpzaam, maar we 

volgen een eigen lijn volgen. De meeste kinderen zijn niet bekend met Jezus.                  Vier tot zeven 

kinderen komen naar de zondagschool. Drie volwassenen en twee tieners vertellen  enthousiast aan hen 

verhalen uit de Bijbel. Met Pasen en met Kerst hebben de kinderen tasjes met materiaal gekregen om ze 

te laten weten dat we aan hen denken. Het team neemt deel aan het Wegwijzerbreed strategisch 

kinderwerkoverleg.   
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VBC:  

Er was voor de tweede keer een VBC in Hout. In augustus 2021 hadden we een pop-up locatie bij de 

huisartsenpraktijk in Nobelhorst. Op het grote grasveld waren het team en de ambulance zichtbaar 

aanwezig. In de aanloop naar de VBC hebben we Gods leiding gezien. Een team van medewerkers uit het 

Westland kwam ons versterken. Als gebedsverhoring kregen zij een volledig huis als slaapplek 

aangeboden. Hun bijdrage was zéér zegenrijk. Voor praktische zaken konden we bij team Buiten 

aansluiten. Een belangrijk teamlid, die een groot aandeel had in de voorbereiding, werd in de week zelf 

weggeroepen wegens familie-omstandigheden. Gemiddeld waren er vijftien tot twintig kinderen.  

 

Gebedswerk.  
Gedurende een deel van het jaar was Magda Recappe namens Hout onderdeel van het strategisch 

gebedsoverleg. Na haar verhuizing was er geen vertegenwoordiger van Hout meer. Toch wordt er veel 

gebeden, voor persoonlijke noden, voor het werk van de Wegwijzer in alle wijken, en voor de verbreiding 

van het evangelie. 

Missionaire activiteiten 
De missionaire activiteiten waren vooral gericht op het bekend maken van onze aanwezigheid in de wijk 

door het plaatsen van berichten op Facebook, alsmede door het contact leggen met maatschappelijke 

organisaties. 

 Cursussen  
We hebben voor het cursusaanbod gewezen op het Wegwijzercollege. Tevens bieden individueel 

onderwijs aan waar dat nodig is, denk aan één-op-één pastoraat en persoonlijke contacten. 

 Overige activiteiten  
• Op 27 juni hadden we een wijkontmoeting in de Groene Kathedraal.  

• Het wijkteam heeft een wijkplan opgesteld, dat besproken is met Andre Meulmeester, en ter 

goedkeuring is voorgelegd aan de Kerkenraad. 

Wegwijzer Hout - Care 
Vanuit Hout bezorgen we wekelijks tussen de drie tot zeven voedselpakketten bij mensen in de wijk. We 

sluiten daarbij aan op het Poorthuis. Magda Recappe coördineert dit. Verder promoten we in Hout via 

Facebook inzamelingsacties zoals kerstvoedseltas en sinterklaasspeelgoed. De respons is groter dan we 

kunnen uitdelen in de wijk. Deze acties leveren bekendheid en gesprekken op.  
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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: 

• 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. 

 

2.4.1.1 Spaanstalige Gemeenschap (El Camino)  

Kerngroepen 
De Nederlandse Bijbelstudies worden vertaald in het Spaans. Er is een kerngroep die goed bezocht wordt. 

Er wordt regelmatig diepgaand gesproken met elkaar. Door corona en om praktische redenen komen ze 

vooral online samen. Er is een groei in geloof waar te nemen. Er is merkbaar een behoefte aan verdieping.  

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.  
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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. 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.  

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 
Voorlopig worden er geen lessen gegeven.  

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.   

2.4.1.2 Engelse Community (Grace Ambassadors English Community) 

Aan het begin van het jaar werden de diensten door Corona vooral via Zoom gehouden. 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.  
Op 6 oktober werd een mooie dienst gehouden ter gelegenheid van het 2 jarige bestaan van GAEC. 
 

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.  
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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.  

 

2.4.1.3 Iraanse kerk  

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

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

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

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

beheer, maar deze samenwerking verbreedt en versterkt de missie in Almere. Beide gemeenten kunnen 

op een informele manier gebruik maken van elkaars expertise waar deze waarde 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. Mede door Corona heeft de focus in het afgelopen seizoen vooral 

gelegen op de zoekers en jonggelovigen. In drie wijken is de cursus Wegwijs in de Bijbel gegeven. 

Daarnaast is de cursus Wegwijs in de gemeente en de doopcursus aangeboden. Voor het nieuwe seizoen 
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zijn er plannen om het cursusaanbod uit te breiden. De cursus Wegwijs in de Bijbel wordt inmiddels ook 

op andere plaatsen in het land gegeven. Het materiaal wordt via het Wegwijzer College besteld. 

  

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

2021 voor stond.  

Naar buitengericht diaconaat vanuit de zes wijken 
In de loop van de jaren is er in alle zes de wijken naar buitengericht diaconaat ontstaan. Van de wijkwinkel 

in Almere Haven, Hulp en Advies in het MC, diaconale inloop in de Draaikolk en Het Poorthuis tot aan 

activiteiten in buurthuizen en bij de mensen aan huis. 

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

kleding en goederenhulp en klussen. Maar ook koffie inloop, senioren activiteiten of wandelgroepen 

behoren tot het aanbod. Ook de taallessen zijn in twee wijken weer van start gegaan. 

De voedselhulp is in 2021 het snelst groeiende onderdeel geweest. Meer dan 200 huishoudens ontvangen 

wekelijks hulp. 

Welke hulp er gegeven wordt verschilt per wijk. 

Coördinator Care 
Vanaf 1 september 2020 is Mark Zeldenrust voor een aantal uur per week begonnen als coördinator van 

Care. Gezien de sterke groei van Care is de tijd om de visie stevig te verankeren en te bouwen aan sterke 

teams te beperkt. Er is een sterke visie, een grote droom en grote nood. De uitdaging is om de tijd en 

bemensing te vinden om tot een georganiseerd aanbod te komen. 

Het huidige aanbod richt zich onder andere op; armoede, taalproblematiek, dak en thuisloosheid, huiselijk 

geweld en eenzaamheid.   

Er wordt in dit alles nauw samengewerkt met partners en zorginstanties in de stad. Zo is er in 2021 een 

samenwerking ontstaan met het Rode Kruis als het gaat om ongedocumenteerden en de voedselhulp. 

Ook met de organisatie Schuldhulpmaatje is er gestart met een samenwerking. 
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De missie van Care was 
• 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: 

• Het jongetje dat met een kapotte jas en schoenen binnenkomt en dansend op zijn nieuwe 

tweede hands schoenen en warme jas de deur weer uitgaat. 

• Het kind dat nu zijn A diploma mag halen omdat we mochten helpen met een fondsaanvraag. 

• De man die dankzij onze inzet weer een kamer heeft nadat hij weken in zijn auto had geslapen. 

• Al die mensen en kinderen die van A naar Beter en van Beter richting Christus gaan en nu 

Wegwijs in de Bijbel volgen, op de KBC komen of de diensten bezoeken. 

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 paragraven over ‘wijkgemeenschappen’.     
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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 El Camino. Stichting De Wegwijzer huurt 

ook een ruimte in het Missiecentrum voor de boek- en cadeauwinkel met postagentschap in het gebouw. 

We zijn doordeweeks overdag geopend en ontvangen regelmatig mensen die met een concrete vraag of 

uit nieuwsgierigheid binnen komen lopen voor een praatje of een kop koffie. Dit komt tegemoet aan het 

verlangen om een gemeente te zijn met open armen. Daarnaast is het Missiecentrum er om stadsbreed 

de missie meer en meer vorm te geven, hiermee is er ook een gezicht gegeven aan wie we zijn en wat we 

mogen doen in Almere.  

  

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

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

het Evangelie van Jezus. Tijdens de VBC, die wordt gehouden op 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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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 2021 uit de volgende personen:  

André Meulmeester – voorganger 

Bert Noteboom – wijkpastor 

Henk Talsma – voorzitter & ouderling 

John Visser – ouderling 

Rob William – ouderling 

Kees Slijkhuis – diaken 

Erwin Uil – diaken 

Thomas van Engelenhoven – diaken / scriba 

 

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.  
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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 

voorstel doen aan de belijdende leden  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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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III Jaarrekening 

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:  

Jaarrekening kerk bestaande uit: 

a. Balans 

b. Staat van baten en lasten 

c. Staat van herkomst en besteding der middelen 

d. Toelichtingen Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 

i. Toelichting op de balans 

ii. Toelichting op de staat van baten en lasten 

iii. Overige gegevens 

 

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 

 

39 

 

2 Balans 31/12/2021 

 

Balans per Balans per

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Materiële vaste activa 1

Missie Centrum 1.990.949 2.011.466

Inrichting Missie Centrum 96.740 116.393

Inventaris 6.496 2.365

TOTAAL 2.094.185 2.130.224

Financiële activa 2

Leningen u/g 7.270 5.250

Beleggingen 0 0

7.270 5.250

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3

Kortlopende vorderingen 8.136 15.989

Nog te ontvangen (jongerenwerker) 0 0

8.136 15.989

 Liquide middelen 4

Kas 0 0

Bank 226.570 247.457

TOTAAL 226.570 247.457

TOTAAL ACTIVA                                            2.336.160 2.398.920

Balans per Balans per

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Eigen vermogen 5

Algemene (vrij besteedbare) reserve 55.240 51.054

Bestemmingsfonds:

Activa Fonds 203.145 207.054

258.385 258.108

Voorzieningen 6

Onderhoudsvoorziening 0 0

0 0

Langlopende leningen

Leningen Missie Centrum 1.606.000 1.520.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8

Belastingen en premies SV 22.105 20.866

Kortlopende deel van leningen 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 215.959 130.770

Kortlopende schulden 233.712 469.176

471.775 620.812

Totaal Passiva 2.336.160 2.398.920

7

Activa Toelichting

Passiva Toelichting
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3 Staat van Baten en Lasten 2021 

 

  

Bijdragen leden 9 121.934 133.000 128.673

Collecten 10 53.347 40.050 46.723

Schenking en acties Missie Centrum 11 0 0 0

Giften 12 19.500 22.500 35.679

Sponsorings en specifieke bijdrage 13 267.002 298.956 288.173

Baten onroerende zaken en cursussen 14 111.104 103.500 80.188

Overige basten en lasten 15 0 0 0

Rentebaten 16 13 0 10

Som der baten 572.900 598.006 579.447

Afschrijvingen 17 41.354 50.000 43.821

Bureaukosten 18 21.364 19.730 22.880

Gebouwen 19 126.161 134.543 100.967

Activiteiten 20 56.673 43.910 57.479

Overige kosten 21 2.772 2.772 2.541

Salarissen en vergoedingen 22 324.299 346.228 355.668

Som der lasten 572.623 597.183 583.356

Resultaat voor bestemming activa fonds 277 823 -3.909

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

Resultaat voor bestemming algemene reserve 4.186 4.123 0

Toevoeging (-)/onttrekking (+) algemene reserve -4.186 -4.123 0

0 0 0

Lasten Toelichting Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

Baten Toelichting Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
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4 Staat van herkomst en besteding der middelen 2021 
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5 Uitleg van jaarrekening model en grondslagen 

5.1 Balans 
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. (Zie 

hiervoor ook § 3.6.4). 

 De volgende categorieën materiële vaste activa worden onderscheiden:  

- Gebouwen en terreinen 

- 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.  
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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  

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: 

- rentebaten; 

- huuropbrengsten; 

- legaten waarvan de omvang betrouwbaar is vastgesteld; 

- collectegelden; 

- 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.  
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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 gebeurd 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. 

 

E.3 Vastgelegd vermogen  

Onder het vastgelegd vermogen kunnen voorkomen: 

- Deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is toegekend. 

Dit deel wordt aangeduid als een ‘bestemmingsfonds’.  

- 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.   
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 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 :  

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

schatten; 

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

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;  

- 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:  

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

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

is;  en  

- 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:  

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

- contractuele aflossingsverplichting komend jaar 

- crediteuren 

- belastingen en sociale verzekeringen 

- pensioenen 

- collecten (nog af te dragen aan derden) 

- opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld 

- in omloop zijnde (nog niet ingeleverde) collectebonnen 

- overige schulden  

- overlopende passiva  
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5.2 Staat van baten en lasten 

5.2.1 Inleiding  
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  

  

5.2.2 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.  
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5.2.3 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. 

 

C  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.  
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E   Sponsoring en specifieke bijdrage 
Sponsorgelden voor specifieke wijkprojecten en de stenenactie voor het Missie Centrum. 

 

F  Opbrengsten onroerend goed en cursussen   
Onder huuropbrengsten worden de baten uit hoofde van verhuur van het Missie Centrum 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.  

  

5.2.4 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.    
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Gebouwen 
Kosten van de huur van ruimten voor diverse activiteiten o.a. de KBC en VBC en kosten die betrekking 

hebben op de exploitatiekosten van het Missie Centrum 

 

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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5.2.5 Toelichting op de balans 

 

Activa
1.             Materiële vaste Activa

Aanschaffingswaarde 31-12-2021 31-12-2020

Missie Centrum 2.102.017 2.102.017

Inrichting Missie Centrum 196.534 196.534

Inventaris Algemeen 43.366 38.052

Inventaris Jongerencentrum 18.632 18.632

, 2.360.549 2.355.235

Cumulatieve afschrijvingen

Missie Centrum 111.068 90.551

Inrichting Missie Centrum 99.793 80.140

Inventaris Algemeen 36.871 35.688

Inventaris Jongerencentrum 18.632 18.632

266.365 225.011

Aanschaffingswaarde 2.360.549 2.355.235

Cumulatieve afschrijvingen -266.365 -225.011

Boekwaarden 2.094.185 2.130.224

Overige afschrijvingspercentage  =  10%

Afschrijving Missie Centrum = 2%

2.             Financiële activa

Leningen u/g, primo 5.250 7.250

Nieuwe leningen 3.070 500

Aflossingen -1.050 -2.500

Leningen u/g, ultimo 7.270 5.250

3.             Vlottende activa en vooruitv.gelden

Kortlopende vorderingen 8.136 15.989

Nog te ontvangen (jongerenwerker)

8.136 15.989

4.            Liquide middelen

Kas 0 0

Bank Kerk 169.750 161.656

Bank Kinderwerk 0 0

Bank beheersrekening 1.666 4.790

Bank Jongerenwerk 1.134 1.001

Bank Spaarrekening 54.019 80.010

226.570 247.457
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Passiva
5.             Eigen vermogen

Algemene reserves 31-12-2021 31-12-2020

Stand primo jaar 51.054 51.054

Toevoeging 4.186

Onttrekking 0 0

Stand ultimo jaar 55.240 51.054

                Bestemmingsfonds:

Activa Fonds

Stand primo jaar 207.054 210.963

Onttrekking -3.909 -3.909

Stand ultimo jaar 203.145 207.054

6.      Onderhoudsvoorziening

7.             Langlopende leningen

Langlopende leningen 1.606.000 1.520.000

8.             Kortlopende schulden en overlopende passiva

Pensioenpremies 2.894 3.195

Loonheffingen 19.210 17.670

Belastingen en premies SV 22.105 20.866

Aflossingen volgend jaar

Reservering Tienden 4.737 4.737

Diaconaal fonds 3.208 5.538

Af te dragen doelcollecten 40 657

Reservering VBC 2.700 3.000

Vooruit ontvangen (Spaanstalig) 2.553 2.349

Vooruit ontvangen (Wijkpastor Buiten) 10.000 0

Vooruit ontvangen (Hart voor Haven) 54.649 22.088

Vooruit ontvangen (Poort) 9.473 4.250

Vooruit ontvangen (Noorderplassen) 1.621 1.621

Vooruit ontvangen (Jongerenwerker Buiten) 0 2.218

Vooruit ontvangen (Media) 19.000 9.000

Vooruit ontvangen (Missionairfonds) 16.225 24.000

Vooruit ontvangen (Stad Oost) 11.691 11.318

Vooruit ontvangen (Stad West) 1.500 0

Vooruit ontvangen (Repr.kosten) 2.338 2.216

Vooruit ontvangen (Wegwijzer College) 16.600 13.500

Vooruit ontvangen (Overig) 900 5.390

Vooruit ontvangen (Waterwijk) 0 191

Vooruit ontvangen (Care Algemeen) 15.000

Opgebouwde vakantietoeslag 8.988 9.082

Collectebonnen 842 892

Nog te betalen kosten / nog af te dragen 33.893 8.724

Overige schulden / overlopende passiva 215.959 130.770

Kortlopende schulden 24.712 25.176

Leningen (aflossingen komend jaar) 209.000 444.000

Kortlopende schulden 233.712 469.176

Kortlopende schulden en overlopende passiva 471.775 620.812
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Nr Ingaande op Expireert Looptijd
Verleging 

mogelijk
Aflossing Rente Rente datum

Oorspronkelijk 

Bedrag

Aflossing 

2021

 Cumul. 

Aflossing 2021

Betaalde rente 

in 2021

Saldo leningen 

31-12-2021

Rente           

2022

Aflossing           

2022

Aflossing 

2023-2027

Aflossing na 

2027

1 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0

2 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 150 € 0 € 0 € 0 € 0

3 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 150 € 0 € 0 € 0 € 0

4 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0

5 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 600 € 0 € 0 € 0 € 0

5a 1-4-2021 31-3-2026 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 300 € 10.000 € 300 € 10.000 € 0

6 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 150 € 0 € 0 € 0 € 0

6a 1-4-2021 31-3-2026 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 5.000 € 0 € 150 € 5.000 € 150 € 5.000 € 0

7 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0

7a 1-4-2021 31-3-2026 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 0 € 300 € 10.000 € 300 € 10.000 € 0

8 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0

8a 1-4-2021 31-3-2026 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 300 € 10.000 € 300 € 10.000 € 0

9 1-4-2016 31-3-2021 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0

9a 1-4-2021 31-3-2026 5 na looptijd 3,00% 1-4 € 10.000 € 300 € 10.000 € 300 € 10.000 € 0

10 24-6-2015 24-6-2035 20 lineair na 10e jr 2,50% 24-6 € 600.000 € 15.000 € 600.000 € 15.000 € 0 € 600.000

11 1-10-2015 1-10-2020 5 lineair 0,00% 1-10 € 75.000 € 75.000 € 0 € 0 € 0 € 0

12 1-10-2015 1-10-2020 5 verlengd 2,25% 1-10 € 200.000 € 200.000 € 4.500 € 0 € 0 € 0 € 0

12a 1-10-2020 1-10-2025 5 in overleg na looptijd 3,00% 1-10 € 200.000 € 200.000 € 6.000 € 200.000 € 0

13 25-2-2016 25-2-2021 5 in overleg na looptijd 3,00% 25-2 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0

13a 25-2-2021 25-2-2026 5 in overleg na looptijd 3,00% 25-2 € 250.000 € 7.500 € 250.000 € 7.500 € 250.000 € 0

14 01-06-2016 01-06-2036 20 na looptijd 3,00% 1-6 € 300.000 € 9.000 € 300.000 € 9.000 € 0 € 300.000

15 1-6-2016 1-6-2019 3 verlengd 3,00% 1-6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

15a 1-6-2019 - opvragen in overleg opvraagbaar 3,00% 1-6 € 75.000 € 2.250 € 75.000 € 2.250 € 0 € 75.000

16 17-4-2016 1-5-2026 10 in overleg lineair 3,00% 17-4 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

17 1-5-2016 1-5-2021 5 in overleg na looptijd 2,50% 1-5 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 2.500 € 0 € 0 € 0 € 0

18 1-6-2016 1-6-2026 10 in overleg na looptijd 3,00% 1-6 € 100.000 € 3.000 € 100.000 € 3.000 € 100.000 € 0

19 1-6-2016 1-6-2019 3 in overleg na looptijd 2,50% 1-6 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

20 14-7-2016 14-7-2026 10 in overleg lineair 2,00% 14-7 € 90.000 € 9.000 € 45.000 € 1.260 € 45.000 € 900 € 9.000 € 36.000 € 0

21 1-11-2017 1-11-2022 5 in overleg na looptijd 3,00% 1-11 € 200.000 € 6.000 € 200.000 € 6.000 € 200.000 € 0 € 0

Totaal € 2.770.000 € 444.000 € 955.000 € 62.410 € 1.815.000 € 51.000 € 209.000 € 631.000 € 975.000

5.2.6 Leningenoverzicht 
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Baten Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

9.             Bijdragen leden

Vrijwillige bijdragen 117.496 130.000 124.064

Bijdrage medewerkers VBC 4.438 3.000 4.609

121.934 133.000 128.673

10.             Collecten 53.347 40.050 46.723

11.         Schenking en acties Missie Centrum 0 0 0

12.             Giften

Giften 19.500 22.500 35.679

Specifieke acties 0 0

19.500 22.500 35.679

13.             Sponsoring en specifieke bijdrage

Sponsoring 250.980 280.956 267.514

Bouwstenen 16.022 18.000 20.659

267.002 298.956 288.173

14.             Baten onroerende zaken en cursussen

Opbrengst Vrouwendagen 0 3.000 3.168

Opbrengst cursussen (incl Vrouwendag) 377 500 650

Huuropbrengsten Missie Centrum 97.199 100.000 75.795

Overige opbrensten 13.529 0 575

Interne huur Missie Centrum 0 0 0

111.104 103.500 80.188

15.      Overige Baten en Lasten 0 0 0

16.             Rentebaten 13 0 10
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 Lasten Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

17.             Afschrijvingen

Afschrijving Missie Centrum 20.517 20.000 20.517

Afschrijving inrichting Missie Centrum 19.653 20.000 19.653

Afschrijving inventaris algemeen 1.183 10.000 3.651

Afschrijving inventaris jongerencentrum 0 0 0

41.354 50.000 43.821

18.             Bureaukosten

Contributies en lidmaatschappen 789 680 734

Telefoon en internetkosten 4.742 3.000 2.709

Kantoorbenodigdheden 827 400 302

Drukwerken en Kopieerkosten 2.364 0 4.873

Administratiekosten en Software Licenties 4.803 5.130 4.853

WA en rechtsbijstandverzekering 852 1.250 1.128

Rente en bankkosten 2.449 2.620 2.243

Internet/publiciteit 2.961 1.750 3.058

Porti/verzendkosten 0 0 0

Overige organisatiekosten 1.576 4.900 2.980

21.364 19.730 22.880

19.     Gebouwen

Huur  gebouwen 18.848 21.513 12.361

Onderhoud en kleine aanschaffingen 22.316 29.375 9.426

Keuken en schoonmaakkosten 986 500 752

Verzekeringen Huisvesting 1.618 2.000 1.740

Energiekosten 24.323 17.000 19.337

Rente leningen 55.562 61.380 55.930

Overige exploitatiekosten 2.508 2.775 1.419

126.161 134.543 100.967

20.     Activiteiten

Diaconale projecten 3.437 4.700 3.623

Evangelisatie 433 500 0

Algemeen (wijken, incl diensten) 6.850 5.200 3.591

Jongerenwerk 4.860 4.850 4.610

Kinderwerk 3.658 2.150 2.352

Missie Centrum 20.543 9.500 29.483

VBC 8.137 5.250 4.734

Vrouwenwerk 385 2.650 2.685

Wegwijzer College 7 1.650 97

Overige 8.364 7.460 6.304

56.673 43.910 57.479
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Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

21.     Overige kosten

Compassion 2.772 2.772 2.541

Nagekomen baten/lasten 2018 0 0

2.772 2.772 2.541

22.     Salarissen en vergoedingen

Loonkosten (incl.SL en PP) 271.895 278.681 305.900

Vergoedingen 27.269 44.647 34.213

Overige personeelskosten 25.135 22.900 15.555

324.299 346.228 355.668
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6 Overige gegevens 
Bestemming van saldo van baten en lasten  

Het positieve saldo van de staat van baten en lasten ad € 277 wordt als volgt verdeeld over de reserves: 
De bestemde reserve, activa fonds : - €   3.909 (onttrekking) 
De algemene reserve   :   €    4.186  
  

 

Verslag van de kascontrolecommissie 

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

voeren. Van de controle, welke volgens de controle opzet wordt uitgevoerd, wordt verslag met bevindingen 

en aanbevelingen gedaan aan de kerkenraad. 

De kascommissie heeft de opgestelde jaarrekening 2021 van Christelijke Gemeente De Wegwijzer 

gecontroleerd op 10 maart 2022. Volgens de kascommissie geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 

de omvang van de exploitatie en het eigen vermogen. Met inachtneming van de materialiteit 1% van de 

exploitatie omvang heeft de kascommissie de jaarrekening goedgekeurd.   

  

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 

 

58 

 

6.1 Controleverslag jaarrekening 
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IV Bijlagen 

1 Kinderwerk Havenkids 
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2 De Wijkwinkel 
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3 Youth Port 
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