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I Voorwoord Kerkenraad
Broeders en zusters,
Voor u ligt een verslag van het werk wat God aan het doen is in Almere. Terugdenkend aan de start 23 jaar
geleden ben ik bij het lezen van dit verslag diep onder de indruk van wat God aan het doen is. Een grote
hoeveelheid activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen is ontstaan. We hebben de ene na de andere
deur voor ons zien opengaan. Wat een genade dat God eenvoudig mensen wil gebruiken om Zijn missie op
aarde en speciaal voor Almere uit te voeren. Bij het lezen van dit verslag kon ik niet anders dan God
aanbidden en danken voor Zijn grote zegen!
Naast alle dank die we mogen uitspreken naar onze hemelse Vader, wil ik ook graag mijn waardering
uitspreken voor iedereen die zich week in, week uit, inzet om al dit werk mogelijk te maken. Mensen die
ervoor kiezen om een dag minder te gaan werken om hun tijd vrijwillig beschikbaar te stellen. Wat een
toewijding en passie kom ik in de wandelgangen tegen. Geweldig om te horen hoe mensen dit uit liefde tot
Jezus en bewogenheid voor hun naaste willen doen.
Daarbij danken we ook iedereen die van buiten Almere het voor ons mogelijk maakt om invulling te geven
aan Gods roeping. Ondernemers, coaches, organisaties en professionals die ons bijstaan en advies geven
rondom allerlei stappen die we mogen zetten. We voelen ons bijzonder gezegend!
Tot slot! Na de verwondering van het terugzien kijken we ook vol verwachting vooruit. We geloven dat wat
u hier leest het begin is van een nog grotere beweging, waarin de Heere ons beloofd heeft geen 1%, maar
veel volk in de stad tot zich te trekken. Dat plaatst ons voor belangrijke keuzes en grotere uitdagingen. In
dit alles mogen we weten dat de Heere ons zal leiden als we Zijn stem willen verstaan en gehoorzamen. Hij
heeft ons beloofd; “Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in
heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”
(Filippenzen 4:19-20).

André Meulmeester
Senior pastor De Wegwijzer Almere
Maart 2017
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II Maatschappelijk Verslag
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1 Algemene informatie van de organisatie
1.1 Rechtsvorm
Naam organisatie
Bezoekadres
Plaats
Telefoonnummer
Website
Belastingdienstnummer
KvK nummer
RSIN nummer

: Christelijk gemeenten De Wegwijzer
: Makassarweg 80
: 1335HZ Almere
: 036-5490604
: www.dewegwijzer-almere.nl
: 811673236
: 50731475
: 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, welke 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-zonderwinststreven 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; en
– 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. Hiervoor dient een
gemeentevergadering uitgeschreven te worden waarop viervijfde van de belijdende leden stemmen voor
ontbinding van de kerkenraad. Indien de kerkenraad ontbonden is, dient de voorganger tezamen met de
belijdende leden zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw te vormen
kerkenraad.
Besluiten van de kerkenraad worden gecommuniceerd via de erediensten en de nieuwsbrief. Besluiten van
de kerkenraad kunnen alleen herroepen worden als drie vierde van de belijdende leden hier op een
gemeentevergadering tegen stemt.
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Organigram

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 Missie Centrum aan de Makkasweg meerdere vestigingen
van waaruit de activiteiten plaats vinden.
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Wijkprojecten
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Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere heeft projecten in zes verschillende wijken; Buiten, Haven,
Poort, Muziekwijk, Noorderplassen en Stad-Oost. De wijk Muziekwijk wordt direct aangestuurd vanuit de
wijk Almere-Buiten. Hieronder volgt een verslag van de overige wijken.
Wegwijzer Almere-Haven (Hart voor Haven)
In 2016 zijn er tweeënvijftig Bijeenkomsten georganiseerd met een groeiende groep van twintig tot vijftig
mensen. De feestelijke diensten werden bezocht door zeventig a tachtig mensen. Vijf mensen hebben de
lidmaatschapscursus gedaan en zijn lid geworden. Verder werd eens per maand na de Bijeenkomst een
gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Dit jaar heeft de wijkpastor zich met zijn gezin in De Marken
gehuisvest en is er gestart met een Buurtlunch in De Marken, maar bij gebrek aan animo is deze activiteit
gestopt. Wekelijks vond er een koffieochtend in Buurthuis ‘De Serre’ plaats waar contacten met de buurt
werden onderhouden.
In het kinder- en jongerenwerk zijn de VakantieBijbelClub en het kinder- en jongerenwerk gebundeld op
een locatie. De maandelijkse KinderBijbelClub werden bezocht door zo’n tien a vijfentwintig kinderen en er
is gestart met een musicalproject. Als alternatief op Halloween is er een pannenkoekenfeest voor kinderen
georganiseerd. Deze activiteit werd drukbezocht. Het jongerenwerk groeide flink. Inmiddels zijn er
driehonderd contacten gelegd, waarvan zo’n veertig jongeren deelnemen aan community ‘s. In het najaar
is voor het jongerenwerk een anti-kraak pand beschikbaar gekomen. In de tweede helft van dit jaar is er
een nieuw pand voor de wijkwinkel ter beschikking gekomen en zijn de deuren in het vierde kwartaal
geopend. Door subsidie van de Gemeente Almere en de Woningcorporaties kunnen de kosten voor een
coördinator worden betaald. In dit jaar zijn er duizend hulpvragen in de wijkwinkel behandeld. Zijn er bijna
vijftig boodschappentassen uitgedeeld aan mensen die dit hard nodig hadden en zijn er diverse
statushouders begeleid door onder andere te helpen met de Nederlandse taal en is er geïnvesteerd om met
hen een relatie op te bouwen.
Er zijn drie Bijbelcursussen gegeven. In de eerste helft van 2016 een mooie groep en in de tweede helft
twee prachtige groepen. Ruim tien verschillende mensen zijn in een pastorale hulpvraag begeleid. Er is drie
keer opgetrokken en opgetreden met/voor inwoners van de Overloop. Verder is de paasviering voor alle
kinderen van basisschool ‘De Ark’ door het team geleid en zijn er tal van klusacties in wijken geweest.
Tot slot zijn bijna alle contacten in kaart gebracht en zijn aan deze contacten een status gegeven. Hierdoor
is inzichtelijk gemaakt waar mensen wonen en staan, zodat daar concreet op gestuurd kan worden:
https://mapalist.com/map/583167. Aan de wijk Almere-Haven wordt leiding gegeven door wijkpastor Bert
Noteboom.
Wegwijzer Almere-Poort (de Schaapspoort)
In februari is wijkpastor Mark Zeldenrust bevestigt als wijkpastor. Dit jaar mochten er vier volwassenen en
vier kinderen gedoopt worden. Over een kindje is een zegengebed uitgesproken en zes mensen traden er
in een bijeenkomst toe als lid. Elke twee weken werd er een KinderBijbelClub in basisschool de Kleine
Wereld georganiseerd. Daar kwamen gemiddeld vijfentwintig kinderen op af. Hiervan was 75% van huis uit
niet kerkelijk. Er werd gestart met gezamenlijk eten. Daarna gingen de kinderen in twee groepen uiteen
verdeeld in de leeftijd van 4-9 jaar (gemiddeld vijftien kinderen) en 10-12 jaar (gemiddeld tien kinderen).

Jaarverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2016

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

Tijdens de VakantieBijbelClub kwamen ongeveer vijftig kinderen per dag naar de activiteit. In totaal
bezochten drieënzestig voor ons nieuwe kinderen de club. In 2016 hebben we op de clubs
honderdzessenveertig verschillende kinderen mogen ontvangen.
Gemiddeld eenmaal per maand werden er aan vijf tot twintig gezinnen boodschappen uitgedeeld. Met kerst
en Pasen bezorgden we vijfentwintig gezinnen een pakket. Er is een aantal keer geklust bij mensen en een
aantal mensen zijn ook van kleding voorzien. De contacten deden we veelal op via het wijkteam. Elke week
is er in het Poorthuis een bijeenkomst gehouden. In de zomer is daarop een uitzondering gemaakt. De
bijeenkomsten zijn toen op een nog laagdrempeliger manier bij elkaar gekomen op het strand, in het park
of plaatsen waar mensen makkelijk aanhaken. De bijeenkomst werd gemiddeld door twintig personen
inclusief de kinderen bezocht. De cursus Wegwijs in de Bijbel is door acht mensen gevolgd. Drie van hen
mochten hun leven aan de Heere Jezus geven, een haakte in het traject af, drie waren al christen en een
volgt de cursus opnieuw. Na de zomer is er een tweede cursus gestart met wederom acht deelnemers. De
kerngroep werd aan het begin van het jaar door acht deelnemers bezocht. Aan het eind van 2016 is dit
verdubbeld naar zestien deelnemers.
Met Pasen is er een viering gehouden op basisschool de Droomspiegel voor maar liefst vijfhonderdvijftig
kinderen. Op goede vrijdag is er een belevenisverhaal gehouden wat door ongeveer veertig mensen bezocht
werd. Het team stond met de gezamenlijke kerken op de paasmarkt om palmpaasstokken te maken en het
evangelie uit te leggen. Meer dan vijftig kinderen hebben een stok gemaakt. Met Pinksteren heeft het team
met de gezamenlijke kerken een kliederkerk gehouden op een festival in Poort. De kliederkerk werd door
ongeveer vijfendertig mensen bezocht. Met kerst is met de gezamenlijke kerken een hele week
belevenisverhalen in een parkeergarage gehouden. Driemaal met een diner bij de levende kerststal. Meer
dan duizend bezoekers bezochten deze activiteit. In Poort mocht het team doen waar onder andere
Romeinen 10 toe oproept: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in
Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe
zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen”!
Wegwijzer Almere-Noorderplassen (Noorderlicht)
In Noorderplassen (met 6410 inwoners) is er een gemeenschap van Gods liefde met verschillende
opstapplekken. Zo’n twintig volwassenen en twintig kinderen volgen Jezus en zijn in beeld in het netwerk.
Op de plek waar ze wonen zijn ze Wegwijzers in de wijk. Ze komen samen op de kerngroep avond. De
reguliere bezetting is vijf tot twaalf mensen vanuit De Wegwijzer en uit een andere kerk(en). Een aantal
trouwe bidders (drie tot vijf) bidden voor de wijk op de gebedsavond, anderen werken mee in het
missionaire kinderwerk in de vakanties of als er een missionaire activiteit is. Er is eenheid in samenwerking
met christenen van andere kerken.
In het netwerk buiten deze groepen zijn er contacten met het wijkteam via het Sociaal café, met basisschool
De Windwijzer en de begeleid woongroep Triade. Verder zijn er contacten met een aantal Spaanstalige
mensen en zijn er gesprekken gevoerd met een christelijk gezin die missionair actief willen zijn in de wijk.
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Er zijn een drietal mensen uit de wijk die Wegwijs in de Bijbelcursus volgen in Poort. In het najaar werd de
Alpha cursus in de hele wijk geflyerd, waardoor één persoon zich aansloot bij de kerngroep.
In de zomer kwamen er zestig nieuwe kinderen op de VakantieBijbelClub. Daarnaast is er de afgelopen drie
jaar een groepje van vijftien kinderen uit zes gezinnen wat trouw naar de KinderBijbelClub komt. Een
tweetal mensen uit een andere kerk werken hieraan mee. Met kerst is op uitnodiging van het wijkteam
georganiseerd en zijn er vier a vijf kookmomenten bij de Triade georganiseerd. Er werd pastoraat en hulp
geboden aan twee gezinnen. Deze contacten komen ook met enige regelmatig naar de
zondagmorgendiensten. Aandacht is besteed aan het up to date maken van de website en deze is
vervolgens gelinkt aan de Wegwijzersite. Met onze broers en zussen uit Noorderplassen zijn we God
dankbaar voor wat Hij heeft gegeven in 2016 en willen we zorgdragen voor datgene wat Hij ons heeft
toevertrouwd en gegeven heeft in deze mooie groep personen in de verwachting dat God ons over meer
gaat stellen. Aan de wijk Noorderplassen wordt leidinggegeven door wijk coördinator Arjan Vaders.
Wegwijzer Almere-Stad-Oost
Na het afstudeeronderzoek in 2015 is door de kerkenraad aan het einde van dat jaar groen licht gegeven
voor een wijkproject in Almere Stad-Oost. In 2016 is er allereerst veel aandacht besteed aan het bij elkaar
brengen van christenen in één gemeenschappelijke missie en verlangen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest
waarin ontmoeting en verlangens voor de wijk werden gedeeld en bij elkaar kwamen. Dat heeft
geresulteerd in nog meer betrokkenheid bij de VakantieBijbelClub, betrokkenheid van kerngroepen bij het
wijkproject en meer gebed voor de wijken. Na een geslaagde VBC is gestart met de maandelijkse Sunday
Lunch + KBC in Buurtcentrum Cobra. Vijf keer (aug-dec) zijn er iedere keer tussen de twintig en vijfentwintig
doelgroep-volwassenen en vijftien tot dertig kinderen verwelkomd. Na een gezamenlijke lunch, die wordt
begonnen met eenvoudig gebed, krijgen de kinderen een spelenderwijs interactief programma
aangeboden, inclusief een Bijbelverhaal. Bij de volwassenen wisselde dat per keer, soms gewoon
doorpraten en aanschuiven bij het kinderbijbelverhaal, een andere keer een spelvorm en met kerst een
mini-optreden van de jongerenband uit Haven en een korte kerstspeech/ preek. We zien een vaste groep
bezoekers ontstaan die uitziet naar deze ontmoetingsmomenten en een groep daaromheen die zo af en
toe aanhaakt.
Met kerst heeft het team ruim driehonderd kinderen van een openbare basisschool het verhaal van de
geboorte van Jezus mogen laten ervaren en uitleggen door een levende kerststal en gastlessen. In
samenwerking met het wijkteam werden er wekelijks taalconversatielessen aangeboden. Daarin zitten
allerlei taal- en grammaticaoefeningen, waaronder het met elkaar lezen en bespreken van een Bijbeltekst.
Verder zijn de contacten met het wijkteam verder verstevigd, zodat ze ons nu ook weten te vinden als er
bijvoorbeeld iemand in de wijk extra hulp nodig heeft. Vol verwachting wordt uitgekeken naar wat God gaat
doen in 2017, en geloven we dat, gezien de bewegingen in 2016, er duidelijke contouren zullen gaan
ontstaan van een gemeenschap van Gods liefde. Aan de wijk Stad Oost wordt leidinggegeven door wijk
coördinator Kees Hendrikse.
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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
geloofsbelijdenis van Nicea (4e eeuw na Christus), de geloofsbelijdenis van Athanasias (6e eeuw na
Christus), de Heidelbergse catechismus (1563), de Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse
leerregels (1618/1619).
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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. Evangelisatie:
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 30 nationaliteiten. De
gemeenten kent een grote verscheidenheid aan activiteiten. Hoewel we ons verbonden voelen met de kerk
van alle eeuwen willen we ons geloof op een relevante, eigentijdse manier in praktijk brengen in woord en
daad! “De Wegwijzer” wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en
gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus. De gemeente
biedt diverse activiteiten en cursussen aan die Almeerders wil laten kennis maken met het christelijk geloof
en hen wil laten ervaren hoe het is om God te kennen en te volgen. Christelijke gemeente “De Wegwijzer”
houdt haar diensten in het Missie Centrum. Wat doen we?
2.2.1 Samenkomsten
Op zondag worden er diensten gehouden op meerdere plaatsen in Almere. De samenkomsten kennen
meerdere soorten diensten:
- Gemeentediensten: gewone samenkomsten waarin we met elkaar zingen, uit de Bijbel lezen, God danken,
luisteren naar een preek en voor elkaar bidden.
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- Gastendiensten: Elke eerste zondag van de maand houden wij een gastendienst. Deze diensten zijn erop
gericht dat er mensen aanwezig zijn die niet zo vaak of voor het eerst naar de kerk gaan. De thema’s zullen
een laagdrempelig karakter hebben.
- Gezinsdiensten: De gezinsdiensten zijn voor jong en oud. Alle kinderen van basisschoolleeftijd mogen
daarom ook bij hun ouders in de dienst blijven. Tijdens deze ochtend zal er extra aandacht besteed
worden aan de kinderen en jeugd die aanwezig zijn.
- Jongerendiensten: Speciaal voor de jongeren worden er maandelijks jongerendiensten georganiseerd.
We willen met deze diensten de jonge doelgroep binnen onze gemeente bereiken met het evangelie. Ook
willen we hen stimuleren om een levende relatie op te bouwen met Heere Jezus. De thema’s zullen
daarom zoveel mogelijk aansluiten op deze doelgroep.
- Spaanstalige
diensten
Elke maand vindt er Spaanstalige dienst plaats in het Missie Centrum. Tijdens deze samenkomsten is er
ruimte voor gebed en aanbidding en wordt er dieper ingegaan op een thema uit de Bijbel.
- Speciale diensten
In de eerste helft van het jaar zijn tijdens de gastendiensten lessen uit het leven van David behandeld in
de serie ‘Een dag uit het leven van…’. Vervolgens zijn er losse thema’s gekozen voor de gastendiensten.
Met Pasen zijn er twee identieke diensten georganiseerd met als thema ‘Exit4all’. Kerst is ook in twee
diensten gevierd met als thema ‘Kerst uit de doeken’. Er waren die dag bijna 1000 mensen in het gebouw.
2.2.2 Gemeenschap
Kerngroepen
Midden in de week komen kleine groepen (kerngroepen) samen, in gastgezinnen 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. Het thema in de eerste helft van 2016 was 'Onderweg met Paulus',
waarin Bijbelgedeelten uit Handelingen zijn besproken. In september is gestart met het thema 'Leven in het
Koninkrijk'. In dit kerngroepmateriaal wordt gestimuleerd om do events te organiseren. Dit wordt door
diverse groepen creatief ingevuld, bijvoorbeeld kerstpakketten maken voor mensen uit de wijk of de
gemeente die het wat minder hebben, een creatieve activiteit met ouderen in een woonzorgcentrum,
klussen en opruimen bij iemand uit de wijk, een gebedsautoroute om Almere, eten met elkaar, spel kaarten
op tafel of een maaltijd voor Syrische statushouders. De vervanging van de coördinator kerngroepen in de
eerste helft van 2016 is goed opgepakt door Willemijn Borkent. Er is een adopt-a-granny-project gestart,
waarbij een oudere gekoppeld wordt aan een kerngroep voor volwassenen om de verbinding tussen oud
en jong te versterken. Een aantal kerngroepen hebben een oudere ‘geadopteerd’.
Er zijn vier kerngroepleidersavonden georganiseerd, waarvoor allen uitgenodigd worden, met o.a. thema’s
rondom herderschap en oog voor elkaar hebben in de groep.
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Tijdens de training in het najaar zijn zeven nieuwe kerngroepleiders getraind (waaronder twee stellen), die
nu als kerngroepleider leiding geven aan een kerngroep in hun wijk. Ook is er een coach van
kerngroepleiders bij gekomen. In de Bouwmeesterbuurt is de kerngroep die daar ontstaan was binnen een
jaar vermenigvuldigd naar twee groepen. In Waterwijk is ook een nieuwe groep gestart. Er zijn nu verspreid
over de stad achttien groepen voor volwassenen, twee voor Spaanstaligen, een senioren kerngroep en twee
groepen voor jongvolwassenen. Er zijn drie kerngroepen met een vacature voor kerngroepleider. Ook zijn
er een aantal grote groepen die aan vermenigvuldiging toe zijn en wijken in de buurt van het Missie Centrum
waar een nieuwe kerngroep gevormd zou kunnen worden. Dit zijn mooie kansen, maar ook deze groepen
hebben een herder nodig.
Bij meerdere groepen zie we dat er nieuwe bezoekers aansluiten, soms zelfs nog voordat de gemeente
bezocht wordt. Een mooie ontwikkeling waarin bezoekers in een huiskamersetting de liefde van Jezus leren
kennen en kennismaken met de gemeente. Ons verlangen is dat er in iedere wijk een of meerdere
kerngroepen zijn waar leden en bezoekers met elkaar groeien in hun liefde voor God, groeien in liefde voor
elkaar en die liefde ook weer zichtbaar maken in hun eigen omgeving.
Spaanstaligen (El Camino)
Kerngroepen: De Nederlandse Bijbelstudies worden vertaald in het Spaans. Er zijn twee grote kerngroepen
die goed bezocht worden. Er wordt regelmatig diepgaand gesproken met elkaar. Er is een groei in geloof
waar te nemen. Er is merkbaar een behoefte aan verdieping. Aan het eind van het jaar kwam de vraag naar
boven om na de zondagse diensten een preekbespreking te houden in het Spaans, omdat sommige dingen
niet overkomen vanwege de taalbarrière.
Contacten: In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe contacten gelegd. Een aantal van deze mensen komt
ook regelmatig naar de zondagse morgendiensten.
Diensten: De diensten verlopen met een wisselend bezoekersaantal. De structuur staat stevig. Het laatste
halfjaar is er gereflecteerd op de beden uit het Onze Vader. Gastsprekers zijn geweest: Jan Biersteker, Gerrit
Nijland en Arjan Vaders. Pastor Jorge Seni kon niet komen vanwege ziekte, maar zodra het beter gaat wil
hij wel een preekbeurt vervullen. Er wordt contact met hem onderhouden. Het uitnodigen van predikanten
loopt moeizaam, omdat deze vaak al volgepland zijn voordat de data van onze diensten bekend zijn ( of nog
veranderd worden).
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. Marinela en Josien hebben ondersteuning gegeven aan de
spaanstaligen bij de cursus “Hoe lees ik de Bijbel”.
Pastoraat: Er zijn veel pastorale zorgen. Waar het gezinnen betreft die samengesteld zijn uit een
spaanstalige en een nederlandstalige partner wordt de zorg afgestemd met de betreffende niet
spaanstalige verantwoordelijken binnen de gemeente zodat de zorg het complete gezin omspant.
Ontbijtochtenden: Voorzien in een behoefte en leveren regelmatig nieuwe contacten op. elke laatste
vrijdagmorgen van de maand is er een ontbijt.
Nederlandse lessen: Er wordt aan diverse contacten lessen Nederlands gegeven. Hoewel het resultaat (qua
leerinhoud) niet te meten is, functioneert het ook als een gespreksmoment, waarin allerlei (sociale)
problemen aan de orde komen.
Gebedsbijeenkomst: In februari is er een gebedsavond (Vigilia) geweest.
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Onderling contact: Er is een dagje uit georganiseerd naar Urk. Verjaardagen, bijzondere momenten zijn een
goede reden om bijeen te komen en gezamenlijk iets te eten (BBQ bv). In oktober is er een tweedaagse
vrouwenconferentie geweest in Voorthuizen. Na de Spaanstalige diensten hebben we een gezamenlijke
maaltijd. Gezamenlijk Kerst (en verjaardag) gevierd in het Missiecentrum.
Team El Camino: Zo’n 3 a 4 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 Carolina Vaders, Jan Rodenburg,
Marinela Auping, Josien Visscher en Harm Visscher.
Externe contacten: In november (met Marinela, Claudia en Lily) een infoavond gehad in de Ger. Gem in
woerden over het spaanstalige werk in Almere. Opbrengst rond de 450 euro.
Pastoraat
Door structurele veranderingen binnen de gemeente De Wegwijzer zijn ook binnen het pastorale team de
nodige veranderingen doorgevoerd. Pastorale zorg is meer verdeeld binnen gemeente De Wegwijzer. De
wijkpastors hebben de verantwoordelijkheid gekregen over hun eigen deelgebied. De overige pastorale
zorg binnen gemeente De Wegwijzer, voornamelijk Almere Buiten en Almere Stad vallen onder de
verantwoordelijkheid van het missiecentrum.
De veranderingen binnen het Pastorale Team: De leiding van het pastorale team is overgegaan van Remco
Slijkhuis naar John Visser en de bezetting van het pastorale team is ook enigszins gewijzigd. Op dit moment
zijn er drie vrouwelijke – en twee mannelijke pastorale medewerkers. Daarnaast maakt ook Harm Visscher
deel uit van het pastorale team als pastor van de Spaanstaligen. De eerstelijns pastorale zorg blijft
onveranderd bij de kerngroepen. Naast de doorverwijzingen zijn er mensen die altijd rechtstreeks hulp
zoeken en vragen bij het pastorale team. Ook in 2016 was er weer de nodige voortdurende pastorale zorg
en kwamen er weer nieuwe pastorale trajecten bij. Natuurlijk waren er ook mensen die tot herstel kwamen
en afscheid namen. De maandelijkse bijeenkomsten van het pastorale team staan voornamelijk in het teken
van gezamenlijk gebed en onderwijs. Gezamenlijk denken wij na over de problemen waarmee wij worden
geconfronteerd. Wij trekken daar lering uit, scherpen elkaar en proberen met de opgedane kennis anderen
nog beter bij te staan en hulp te bieden. Pastorale zorg is meer geworden dan een luisterend oor en gebed.
Steeds meer wordt een beroep gedaan op coaching. Dit is niet een trend die alleen binnen De Wegwijzer
speelt maar zich landelijk heeft voorgedaan. Pastorale trajecten zijn vaak langdurig en terugkerend. Binnen
het pastorale werk is vooral het vertrouwen en de aandacht die wordt gegeven belangrijk. We mogen zien
dat God genadig is en vele mensen tot herstel brengt. We zijn ons bewust dat niet wij herstel brengen maar
dat Jezus Christus door ons heen herstel brengt. Wij mogen blijven bidden voor zijn werkende kracht door
ons heen.
Er zijn ook kritische punten te noemen. Door de veranderingen binnen het zorgstelsel te Almere werd vanuit
de Zorggroep een beroep gedaan op de pastorale zorg van De Wegwijzer. Vergoedingen vanuit het
zorgstelsel zijn beperkt waardoor mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben Een ander kritisch
punt is de structurele verbreiding binnen De Wegwijzer. Het is geweldig te zien dat deelgemeentes groeien
en plaatselijk mensen samenkomen. Pastorale zorg gaat binnen deze deelgemeentes onverminderd door.
De pastorale hulp vindt echter geïsoleerd plaats. Er is geen overleg tussen het pastorale team vanuit het

Jaarverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2016

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

missiecentrum en de pastors (pastorale teams) van de deelgemeentes. Een opbouwend punt in deze zou
zijn dat de pastorale teams of pastorale verantwoordelijken met regelmaat samenkomen en kennis delen.
Ook De Bron is een groeiende groep. De Bron is gegroeid van twee naar drie groepen en het aantal
medewerkers is uitgebreid van 4 naar 7. Meer medewerkers zijn nodig en wij hopen te kunnen blijven
putten uit oud deelnemers. Ook binnen De Bron mogen we zien dat mensen tot herstel komen. De
getuigenissen die elk jaar weer door mensen wordt gegeven zorgen ervoor dat ook andere mensen een
stap gaan zetten naar herstel. Naast het pastorale team en De Bron is er ook nog een gespreksgroep voor
pornoverslaafden. Na een korte tijd van afwezigheid en het zien van mooie resultaten in de voorgaande
jaren hebben wij een nieuw team samengesteld die een groep mannen begeleid in hun specifieke verslaving
van pornografie. Benadrukt moet ook worden dat dit werk gedragen wordt door vrijwilligers die niets
kunnen uit eigen kracht maar zich geheel afhankelijk van God blijven opstellen. Wij bidden dat ook dit jaar
weer veel mensen tot genezing mogen komen en alle mensen die pastoraal bewogen zijn dit mogen blijven
doen ter eer en glorie van God.
2.2.3 Wegwijzer College en Evangelisatie
In het seizoen van 2015/2016 is Wegwijzer College gestart. Wegwijzer College is een lerende gemeenschap
in Almere die christenen van meerdere kerken mag toerusten tot Gods missie voor de stad. 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. Vanaf
januari 2016 is er een nieuw curriculum samengesteld van cursussen voor het tweede jaar, zijn er
cursusleiders gezocht en is er gewerkt aan de communicatie via de website en brochure. De lopende
cursussen in het pilotjaar en tientallen deelnemers die vaak positieve feedback gaven, stimuleerden en
motiveerden om ook het 2e cursusjaar in Wegwijzer College met verwachting voor te bereiden en op te
starten. We genoten vanaf september van de nieuwe faciliteiten in het Missie Centrum, waar 5
cursusruimtes beschikbaar zijn. Hoogtepunten waren de Israël cursus die ds. Wim ten Voorde in de Dukdalf
gaf en de Lidmaatschapscursussen in het voorjaar en najaar waarop velen zich aansloten bij de gemeente,
ook vanuit de wijken. Willemien Uil zorgde voor doelen en cursusomschrijving, begeleiding van
cursusleiders en een training van cursusleiders bij de start van het seizoen. Paul en Daphne Wolters voor
de vormgeving van de brochure en website. Erwin ten Berge was facilitair aanwezig en in de catering
werden we voorzien van koffie en thee door Elise, Priscilla en Kathleen. Monique Eilander droeg de
cursusadministratie over aan Sandy Vos. We danken God voor de broeders en zusters met gave van
Onderwijs, zodat Zijn gemeente toegerust kon worden door deze cursusleiders.
Doelbewust is er voor gekozen om de Onderwijsfocus vooral via de Onderwijsavond te laten lopen. De
Onderwijsdiensten zijn daarom ook na de zomervakantie niet gecontinueerd. De Onderwijsdiensten
werden in de Dukdalf steeds minder goed bezocht. Daar tegenover staat dat zo’n 135 cursisten het eerste
jaar, en voor het twee jaar nog iets meer mensen nu deelnemen aan het onderwijsaanbod via Wegwijzer
College. We proberen een aanbod aan te bieden dat gepast is voor zoekers, jonggelovigen tot volwassen
gelovigen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk om te kiezen voor geestelijke groei en de
toerusting door Woord en Geest te zoeken. Het zou fijn zijn als de aanmeldingen nog meer ‘vanzelf’ komen.
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Regelmatig blijkt dat de oproepen voor sommige thema’s niet aanslaan. Een enkele keer is een cursus niet
door kunnen gaan.
Voor 2017 zal er weer een aanbod worden samengesteld van cursussen, kijken we hoe Wegwijzer College
online onderwijs kan vorm geven, wordt er opnieuw een breed onderzoek gedaan in de gemeente naar
geestelijke groei om zo intentioneel ons aanbod op de vraag aan te passen en de gemeente op te bouwen
en te onderwijzen. De cursus Wegwijs in De bijbel is in 2016 door veertien cursisten afgerond, waaronder
drie jongeren. Het nieuwe seizoen is met twintig nieuwe cursisten begonnen. Het mooie is dat zowel
zoekers, jonggelovigen als gemeenteleden die al jaren christen zijn in de cursus nieuwe lessen leren en voor
het eerst of diepgaander de genade en liefde van God leren kennen. Het is genieten om de verandering in
de levens van mensen te zien. Veel cursisten bezoeken in de loop van het jaar ook de diensten en sluiten
soms ook al aan bij een kerngroep. De Heere gaat door met Zijn werk!
Evangelisatie
O.a. door verhuizing en het oppakken van andere bedieningen is er geen straatwerkteam meer. Wel wordt
er individueel straatevangelisatie gedaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld aangesloten bij acties van andere
gemeenten in de stad
Missie Centrum
Sinds de opening van het Missie Centrum zien we op zondag steeds weer nieuwe bezoekers. Voor velen
geeft ‘dat gebouw aan de Evenaar’ aanleiding om toch eens een kerk binnen te stappen. Sommigen vragen
zelfs toestemming om bij een dienst te zijn, omdat ze (nog) niet geloven. Welkom natuurlijk! Ook
doordeweeks komen steeds weer mensen binnenlopen. Niet alleen voor pakketjes van DHL, maar
regelmatig ook met de concrete vraag om meer te horen over geloof, over de Bijbel, over God. Diverse
bezoekers zijn inmiddels aangeschoven bij de Bijbelcursus of bij een kerngroep of komen regelmatig in de
dienst. Wat een kans om op deze manier zichtbaar aanwezig te zijn. En een uitdaging voor ons allemaal om
met deze mensen op weg te gaan. Hen mee te nemen naar Jezus en hen te helpen een volgeling van Hem
te worden.
Boekwinkel
Het afgelopen jaar was een jaar vol veranderingen, uitdagingen en vernieuwingen voor de boekwinkel. We
verhuisden van een grote winkel in het centrum van Almere Buiten naar een kleinere ruimte in het Missie
Centrum. Alles moest opnieuw een plekje krijgen. Dat was soms even zoeken aangezien we meer spullen
dan ruimte hadden. Naast dat de locatie veranderde, veranderde ook het team. Een behoorlijk aantal
medewerkers besloten te stoppen met werken in de winkel en een heel aantal nieuwe medewerkers
kwamen erbij, waaronder een aantal jongeren, wat extra diversiteit en veelkleurigheid geeft. Binnen het
team, en zelfs het MT, waren er allerlei wisselingen. Maarten Prins legde zijn taak als winkelmanager neer
en droeg dit over aan Eveline de Heus. Al deze wisselingen brachten de nodige uitdagingen met zich mee.
Nieuwe medewerkers moesten ingewerkt worden, medewerkers die al jaren werkten wisten ineens niet
meer waar welk boek te vinden was, het DHL-systeem werkte niet goed, opslagruimte werd gemist,
patronen en structuren moesten opnieuw ingebouwd worden, ineens geen onafhankelijke eigen plek meer.
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Nu, zes maanden later, kunnen we zeggen dat we weer een aardige basis hebben teruggevonden en dat we
stap voor stap onze weg en ons ritme vinden. We hebben een lekkere aanloop in de winkel, goede
ontmoetingen en gesprekken en het enorm enthousiaste team van medewerkers bedenkt elke keer weer
wat nieuws. Zo zijn er workshops en wol & koffie-ochtenden die georganiseerd worden vanuit de winkel,
waar veel mensen op af komen. Een divers gezelschap, waar niet alleen over koetjes en kalfjes wordt
gepraat, maar waar mensen hun leven met elkaar delen. Bijzondere vriendschappen worden aangegaan,
getuigenissen worden verteld en eenzaamheid verminderd. Daarnaast was de verwachting dat het rondom
de financiën weer een stukje slechter zou gaan dan het vorige jaar, aangezien dit de laatste jaren zo ging.
Ondanks de verhuizing is het jaar financieel goed afgerond en is het niet slechter geworden dan vorig jaar.
En dan te bedenken dat we in het Missie Centrum nog heel veel extra kansen zien om mee aan de slag te
gaan. We zijn en worden gezegend. Dat betekent dat we met opgeheven hoofden het nieuwe jaar weer in
zijn gegaan en dat we vol energie ons werk doen. Op naar al het mooie wat nog komen gaat!
Hulp & Adviespunt
Er zijn voorzichtige stappen gezet om een Hulp & Adviespunt op te zetten, met een vergelijkbare opzet als
de wijkwinkel in Almere Haven. We geloven dat iedereen recht heeft op basisbehoeften en liefde.
Vrijwilligers staan klaar om een helpende hand te bieden op het gebied van formulieren, luisterend oor,
sociaal netwerk, schulden, toeslagen, etc. Er zijn in 2016 10-15 gesprekken geweest i.v.m. een hulpvraag.
Bijvoorbeeld rondom het invullen van formulieren, conflict op het werk en uitbreiden van sociaal netwerk.
In 2017 wordt dit verder uitgebouwd. Willemijn Borkent geeft leiding aan het H&A-punt.
2.2.4 Kinderwerk
“Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk van God.”
Via de Wegwijzerkids wil de Wegwijzer ook een wegwijzer zijn voor kids. In verschillende leeftijdsgroepen
leren kinderen volgelingen van de Heere Jezus te worden en de kinderen die Hem al volgen helpen we te
groeien in hun relatie met Jezus Christus. In een liefdevolle omgeving geven medewerkers de Bijbelverhalen
en lessen door uit de Bijbel, Gods Woord en beleven ze samen met de kinderen de steun van geloven en
bidden. Kinderen die De Wegwijzer bezoeken zijn welkom in de verschillende programma’s. Medewerkers
staan klaar om ze het beste uur van de week te laten beleven.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen in Wegwijzerkids:
Baby en dreumes (0 - 2,5 jaar)
Peuters (2,5 - 4 jaar)
Groep 1 + 2
Groep 3 + 4
Groep 5 + 6
Groep 7 + 8

: opvang tijdens ochtenddiensten
: opvang tijdens ochtenddiensten
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
m.u.v. de derde zondag van de maand: Kinderkerk
: derde zondag van de maand: Kinderkerk

Wegwijzerkids - zondagschool
Het jaar 2016 kan voor Wegwijzerkids geschetst worden als een jaar van veel veranderingen. Het team
startte in januari met een wisseling van coördinator: Nelleke Strijbis wordt opgevolgd door Arjan Vaders.
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Na de zomer zijn er 3 ervaren teamleiders gestopt: Marleen Nieuwlaat, Heidi van de Born en Arno van der
Vliet. Zij zijn allen jaren in het kinderwerk van de Wegwijzer actief geweest. We danken God voor hun
commitment aan de kids en dat ze loyaal waren aan hun bediening. Er is een nieuwe teamleider
aangetreden bij de peutergroep: Corrie Graafland. Zij kwam in het team naast Pieter Strijbis, Esther
Schelling. De rest van het jaar, tot nu toe zijn er 2 vacatures. In de teams zijn er in heel 2016 veel vacatures
geweest onder medewerkers. We kijken terug op een aantal successen, zoals de mooie gezinsmaand in
april en de samenwerking met andere bedieningen. Ook is het concept Kinderkerk voortgezet en wordt dat
door medewerkers en vooral de kids als een bijzondere ervaring gezien elke maand. Verder kunnen we
noemen: een mooie rugtassenactie voor kinderen van vluchtelingen, de kerkboekjes die elke maand
verschijnen, het kinderkoor Joy wat gestart is, de programma’s van elke zondag.
Er was er een behoorlijke verandering in het kinderwerk door de verhuizing van de Dukdalf naar het
MissieCentrum. Bij de opening was er een groot feest voor kids waar velen aan meegewerkt hebben, waar
kinderen plezier hadden en op hun niveau de boodschap van Gods liefde meekregen. Vooral in het najaar
van 2016 is in het Missie Centrum het kinderwerk gaan groeien. Er staan een kleine 150 kindernamen op
de presentielijsten. Er zijn 6 teams met tientallen medewerkers. Elke zondag heten we ruim 100 kinderen
welkom. Een luxe probleem, want groei is wat we verlangen. Het gebouw geeft mooie faciliteiten en in
Wegwijzerkids zoeken we naar meer nieuwe medewerkers om deze nieuwe kinderen ook te discipelen voor
Jezus. Kinderwerk is en blijft een visitekaartje van De Wegwijzer, in navolging van Jezus zelf die de kinderen
welkom heette en zegende. Er werd gewerkt aan veiligheidsaspecten in Wegwijzerkids, een nieuw
curriculum, een doorstart van het Compassionproject, een handboek kinderwerk, digitale registratie. Deze
onderwerpen zullen in 2017 verder uitgewerkt worden.
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Kinder Bijbel Club
Op 6 locaties heeft de Wegwijzer KinderBijbelClubs (KBC’s). Daar kun je dan spelletjes doen, zingen,
knutselen, maar ook naar een mooi verhaal luisteren. Afgelopen zomer is de VakantieBijbelClub op 2
locaties in Buiten gehouden, waar ruim 150 kinderen bereikt zijn en na de zomer is er een vernieuwd team
met passie voor kids een KinderBijbelClub gestart in Stripheldenbuurt onder leiding van Jorianne
Meulmeester. De KBC in Muziekwijk werd uitgebreid met een tienerclub. De KBC’s in Haven, Poort en
Noorderplassen hebben een mooi VBC week beleefd en gezegende Clubmomenten met doelgroepkinderen
in de wijken. De teamleiders van alle KBC’s uit de wijken staan met elkaar in contact om ideeën uit te
wisselen en voor elkaar te bidden. God houdt Zijn belofte en in die verwachting werken we verder in 2017.
Vakantie Bijbel Club
Ieder jaar opnieuw organiseert Christelijke gemeente De Wegwijzer de VakantieBijbelClub. Een week vol
spetterende activiteiten voor kinderen en tieners, met als doel hen kennis te laten maken met het Evangelie
van Jezus. Ook dit jaar mochten we weer de VBC organiseren, met het thema ‘Ga je mee?’ (kinderen) en
‘Hit the road!’ (tieners). We zien het werk in dit project ieder jaar groeien, de belangrijkste groeipunten dit
jaar waren:
Clublocaties: Door splitsing in Buiten hadden we dit jaar 7 kinderclubs (Bouwmeesterbuurt,
Seizoenenbuurt, Tussen de Vaarten, Muziekwijk, Noorderplassen, Poort en Haven). Het aantal tienerclubs
bleef
gelijk
op
4
(Bouwmeesterbuurt,
Muziekwijk,
Poort
en
Haven).
Aantallen: We hebben dit jaar ruim 400 kinderen en zo’n 75 tieners mogen bereiken.
Medewerkers: Het aantal medewerkers was ongeveer gelijk aan de vorige twee jaren, er waren 130
medewerkers, met daarom heen nog enkele tientallen mensen die hier en daar bijdroegen.
Organisatie: In 2015 is er qua organisatiestructuur veel veranderd, en dit jaar plukten we daar de vruchten
van. Waren er in 2015 nog veel ‘kinderziektes’, in 2016 kregen we terug van medewerkers en omstanders
dat
het
geheel
veel
meer
duidelijkheid
en
rust
uitstraalde.
Financiën: In 2015 hielden we een flink tekort over waardoor er geen reservering was voor 2016. Daarom
is er veel strenger toegezien op de uitgaven, en dat resulteerde in een positief eindresultaat.
Gemeente: Meer dan in afgelopen jaren was de gemeente actief betrokken bij het project. Door vooraf veel
te communiceren, o.a. via de kerngroepen, was er veel inzet en betrokkenheid. (Concreet zagen we dat
rondom: gebed, maaltijden, schoonmaken, gastgezinnen, inzet bij de clubs, financieel.)
Na afloop van de VBC hebben we opnieuw gezien wat een aanjager dit project is voor het missionaire werk
in de gemeente. Diverse activiteiten door de hele stad ervaren groei, er zijn ook dit jaar weer mensen die
de zondagse diensten bezoeken n.a.v. de VBC en we mochten weer nieuwe medewerkers vanuit de VBC
zien blijven hangen.
2.2.5 Jongerenwerk
Ook jongeren wordt een plaats geboden om elkaar en God te ontmoeten. Rock Jongerenwerk is het
jongerenwerk van de Wegwijzer in The Rock aan de Makassarweg 80 in Almere Buiten. Alle activiteiten die
in Jongerencentrum “The Rock” georganiseerd worden hebben met passie voor jongeren en God te maken.
Gelovig of niet, elke jongere tussen de 11 en 25 jaar welkom. In “The Rock” vinden er meerdere activiteiten
plaats:
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- Rock Club : Elke vrijdagavond in de even weken: samen er-op-uit, lekker sporten, een gaaf spel en een
verhaal van God
- Meidenparadijs: Alleen voor meiden! Elke vrijdag in de oneven weken een avondje uit: lekker creatief,
persoonlijk en over wie jij bent (met God).
- Inloop: Elke woensdagmiddag van 14:00-17:00uur: Na schooltijd even chillen, huiswerk maken en
meedoen met een afwisselend programma van samen koken, muziek maken, sporten etc.
Dankbaar kijken we terug op de overgang naar het nieuwe Jongerencentrum The Rock. Een prachtige plek
waar we zowel jongeren vanuit de gemeente als jongeren van buitenaf een thuis kunnen bieden. De
uitdaging waar we samen voor staan is om de jongeren in de gemeente diepgang in hun geloof en relaties
te bieden en tegelijkertijd de verbinding met jongeren van buitenaf te maken. Marco v.d. Boogaard is mede
daarom als Jongerenwerker naast Fedor aangesteld, zodat we op beide fronten slagvaardig kunnen blijven.
Tevens blijft ons gebed dat God leiders toevoegt die hier samen met ons aan kunnen bouwen.
Bij de Kerngroepen hebben we ook dit jaar weer ingezet op sterke ontmoetingen met diepgang. Mooi om
te zien dat God nieuwe Kerngroepleiders heeft gebracht bij zowel 15- als 15+. Bij de oudste 15+groep is,
vanuit de vraag naar meer diepgang, naast de Kerngroepavond ook een extra onderwijsavond ontstaan:
Rooted. Naast groepsontmoetingen zijn er ook veel jongeren die persoonlijk worden gecoacht. Binnen de
Jongerendiensten hebben we afscheid genomen van Ingrid Diederiks, alwaar zij jarenlang leiding mocht
geven aan het team. Het stokje heeft zij nu over gedragen aan Corné Meulmeester en Fedor. Ook hebben
we een aantal projecten vanuit het Jongerenwerk mogen opzetten, waaronder Jongerenweekend Square
en de VaderZoon- en MoederDochter-dag. Daarnaast mochten we interkerkelijk en met het Jongerenwerk
uit Almere Haven aan Reach Out bouwen, waarbij 60 jongeren vanuit het Missiecentrum de stad ingingen
om Gods licht te laten schijnen. De Rock Club was ook dit jaar weer een thuis voor tieners, voornamelijk
jongens. Daarnaast stond op woensdagmiddagen de deur van de Rock open voor de Inloopmiddag. Het
Meidenparadijs heeft een nieuw leiderschapsteam gekregen en het is goed om te zien dat de meiden de
overstap hebben kunnen maken naar het nieuwe Jongerencentrum
2.2.6 Vrouwenwerk
Voor vrouwen in Almere, christen, niet-gelovig of andersgelovig, worden zowel vrouwenochtenden of –
avonden georganiseerd. Via het samenzijn, praten over gewone, alledaagse dingen of juist bijzondere
ervaringen en specifieke thema’s elkaar bemoedigen, een steuntje in de rug geven ontdekken wie God is.
We voelen ons zeer dankbaar en gezegend hoe het vrouwenwerk zich langzamerhand uitbreidt. Zo zijn er
verschillende activiteiten die allemaal vallen onder het vrouwenwerk, waarbij Erika Kraster de coördinator
is. Onze activiteiten zijn:
- Vrouwenochtend, 1x per maand
- Vrouwenavond, 2x per jaar
- Vrouwendag, 1x per jaar
- Creatieve ochtend, 1x per maand
- Samen Bijbel lezen aan de keukentafel, 2x per maand
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Al deze verschillende activiteiten hebben als doel om vrouwen toe te rusten, om met elkaar in contact te
komen en het Evangelie uit te dragen. We mogen zien dat door deze activiteiten vrouwen voor het eerst in
aanraking komen met het christelijk geloof. Of via het vrouwenwerk de weg weten te vinden naar de
gemeente en het kleine vlammetje van geloof weer is aangewakkerd. Kerkmuren en achtergronden spelen
geen rol want we ervaren de verbondenheid in Christus en dat is elke keer weer heel bijzonder om te
ervaren.
2.2.7 Overig
Taalles Nederlands
De Wegwijzer biedt primaire hulp voor mensen uit het buitenland in de vorm van basis-taallessen
Nederlands. Men wordt geholpen met schrijven, lezen en spreken. Eén van die plekken is bijvoorbeeld het
Buurtcentrum Cobra in Tussen de Vaarten. In samenwerking met het betreffende Wijkteam van de
gemeente Almere (zij faciliteren en verwijzen) vinden daar de taallessen plaats. In anderhalf uur doorlopen
de aanwezigen het op maat gemaakte materiaal, en wekelijks is er groei te bespeuren. Er zijn maximaal
acht plaatsen en als er zich meer kandidaten aanbieden kan er een tweede middag ingevuld worden.
Wijkwinkel
Hart voor Haven helpt in samenwerking met de Schoor (welzijnsorganisatie) mensen die vereenzamen en
geen geld en/of een sociaal netwerk hebben om evenwichtig en gezond leven te leven. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de professionele / geïndiceerde zorg steeds moeilijker te verkrijgen is door tal van
bezuinigingen in de zorg. De wijkwinkel wil kansen en mogelijkheden creëren om de positie van
voornoemde doelgroep te verbeteren en om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen.
Het Missie Centrum
Met het gebouw van het Missie Centrum is de gemeente zichtbaar aanwezig in Almere Buiten. De gemeente
wil graag een baken zijn voor haar omgeving. Het gebouw doet 7 dagen in de week dienst voor de vele
activiteiten die er plaats vinden. Op deze wijze kunnen mensen laagdrempelig binnen komen en in contact
komen met de liefde van Christus. Naast de zaalverhuur aan derden (oa muziekschool, verslavingszorg) is
er, in samenwerking met stichting Ontmoeting, een werkproject in de lunchroom waar vanuit mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats hebben om te re-integreren. De stichting De Wegwijzer heeft
ook haar boekhandel De Wegwijzer met postagentschap in het Missie Centrum.
Beheer Missie Centrum
We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers die weken achter elkaar in de avonden
hebben gewerkt om het Missie Centrum op tijd af te krijgen. Door de inspanningen van deze mensen
hebben we het MC op tijd af gekregen voor de opening. Geweldig openingsweekend met een drukbezocht
kinderfeest voor de kinderen uit de buurt. In september hebben we het Missie Centrum in gebruik
genomen. Dit heeft een aanzuigende werking op de omgeving. We zien een groeiend aantal bezoekers in
de diensten. 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.

Jaarverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2016

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

Met kerst twee diensten gehouden met zo’n 750 bezoekers. We bieden als gemeente plaats aan de Farshi
sprekende gemeente en aan diverse overleggen door de week heen. We hebben een zangdienst met Gerald
Troost verzorgd met zo’n 300 bezoekers. De eerste doop-en belijdenisdienst en de eerste doopdienst van
de Schaapspoort
Muziek en techniek en praktische bedieningen
- We zien een groeiende groep medewerkers binnen deze bedieningen
- In november een bemoedigings-en toerustingsavond met alle praktische bedieningen rondom de diensten
met André. Dit was een drukbezochte avond met oog voor de geestelijke groei binnen de bedieningen.
- Door de faciliteiten in het MC zijn we in staat om complexere situaties aan te kunnen. Komend jaar zal
hierin worden doorgegroeid.
Iraanse kerk
De Iraanse Kerk in Nederland huurt ook ruimten in het Missie Centrum en komt wekelijks op zondagmiddag
samen in de dienst die begint om 14:00 uur.

2.3 Kerkelijk bureau
De gemeente in aantallen:
Aantal Voorgangers
Aantal Wijkpastors:
Aantal Wijk coördinatoren:
Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Aantal overige leden
Totaal aantal leden (5+6+7)

1
2
1
237
114
80
431

Secretariaat en ledenadministratie
De aparte administraties van Secretariaat, Ledenadministratie, Kinderwerk, Kerngroepenwerk, PCO en het
Wegwijzer college zijn samengevoegd tot 1 groep. De specialisaties per type activiteit blijven nog wel
bestaan, maar er is nu een team gevormd waarin men ervaringen met elkaar kan delen en taken makkelijker
kunnen worden overgedragen bij ziekte of pieken in de werkdruk.
Het afgelopen jaar is het ledenbestand gegroeid tot 431 personen.
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De groei van het aantal leden is een voortzetting van de trend die we de afgelopen jaren zien. Het aantal
gasten was de afgelopen 3 jaar stabiel rond de 150 gasten, maar het afgelopen jaar ook gegroeid naar 172.
Dit is te verklaren doordat we sinds september 2016 in een meer uitnodigend, groter gebouw aan een
drukkere openbare weg zitten. Hierdoor trekken wij veel meer nieuwe bezoekers. Dit is ook te zien in het
aantal nieuwe bezoekers van de diensten op zondagochtend (subjectieve waarneming, er vindt geen telling
plaats). Waar vroeger het aantal leden groeide vanuit een stabiele pool van gasten, zien we nu dus een
grotere groep gasten en bezoekers. Of hieruit in de toekomst ook een stijging van het aantal leden zal
plaatsvinden, valt te bezien omdat hiervoor nog altijd dezelfde commitment wordt gevraagd. Wij
vertrouwen boven alles op Gods leiding bij het binnenbrengen van Zijn oogst in Almere.
Vanuit twee lidmaatschapscursussen zijn 31 personen lid geworden. Hiervan hebben 31 personen belijdenis
gedaan. Daarvan waren er 4 jongeren die geregistreerd waren als dooplid in de gemeente. Zes personen
hebben zich hierbij volwassen laten dopen. Wij zijn God dankbaar dat er geen leden of gasten overleden
zijn in 2016. Er hebben zich 5 personen uit laten schrijven uit onze gemeente. Er zijn 4 kinderen geboren.
Vijf kinderen zijn gedoopt en wij hebben 3 diensten gehad waarin een zegengebed voor kinderen is
uitgesproken. We zijn een gemeente met veel jeugd en jong volwassenen tussen de 19 en 35 jaar. Dit komt
deels omdat de gemeente Almere veel jonge gezinnen trekt, maar ook door het aansprekende jeugdwerk
van De Wegwijzer.
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In 2016 hebben 2 koppels zich in de echt laten verbinden. Tenslotte hebben wij 5 middag – of avonddiensten
gehad waarin wij het heilig avondmaal hebben mogen vieren. Hiervan hebben er 2 in het nieuwe gebouw
plaats mogen vinden met 3 tafels tegelijk. Een mooie belevenis waarbij wij minimaal dezelfde intieme
verbondenheid met elkaar en onze Bruidegom hebben mogen ervaren als in .
Gavenbureau
Alle nieuwe leden hebben tijdens de twee lidmaatschapscursusen in 2106 informatie gekregen over het
gavenbureau. De gaventest werd vooraf ingevuld en de resultaten zijn tijdens een van de cususavonden in
kleine groepen besproken. Met deze aanpak krijgt iedereen persoonlijk de mogelijkheid om zijn/haar gaven
te ontdekken. Het gavenbureau kan hierdoor concreet advies geven waar deze in kunnen worden gezet in
de bestaande vacatures in de gemeente. Door de groei van de gemeente neemt het aantal vacatures toe.
Het blijft een uitdaging om de vacatures te vervullen.
Communicatie
De nieuwe website is in de zomer gelanceerd en een webredactie is gevormd. De oude website was sterk
verouderd en het nieuwe gebouw zullen meer mensen onze website gaan opzoeken. De nieuwe website
was dus hard nodig. De maandelijks geprinte AlOm is vervangen door de Weekwijzer die compacter nieuws
bevat (1 dubbelzijdig A4), maar wel elke week per email wordt verstuurd aan de leden en gasten die zich
hiervoor hebben laten registreren. Er is een start gemaakt met het maken van een nieuwe Gemeentegids.
Er is gedurende een aantal zondagen gelegenheid geweest om nieuwe foto’s te laten maken en het
gastenbestand is nagekeken waarbij gasten die de diensten al langere tijd niet meer bezoeken zijn
verwijderd. Het is niet gelukt om de nieuwe gids in 2016 te printen. Dit zal alsnog in 2017 worden gedaan.
2.4 Bekostiging van activiteiten
De gemeente brengt middelen bijeen om in de financiële behoeften van de gemeente te kunnen voorzien
en dienstbaar te kunnen zijn aan allen in deze samenleving. De financiële middelen van de gemeente
bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften, collecten tijdens samenkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen
en andere wettige baten.
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In totaal kwamen de inkomsten (incl. gerichte acties voor het Missie Centrum = MC) uit op € 483.398. Totale
kosten voor 2016 lagen op € 357.417. Na bestemmingen aan het bouwfonds was € 118.909 (€ 120.47
inkomsten MC - € 1.562 Afschrijvingen) kwam het resultaat voor bestemming van de algemene reserve uit
op een positief bedrag van € 7.072 (begroot - € 436).
KPL TOTAAL OVERZICHT

Werkelijk
Inkomsten

100
110
120
160
161
170
171
172
173
180
200

GEMEENTE
KERKELIJK WERKER
JONGERENWERK
KINDERWERK
VBC
Hart VOOR HAVEN
Almere Poort
ALMERE NOORDERPLASSEN
ALMERE STAD-OOST
SPAANSTALIG
MISSIE CENTRUM
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

155,291
11,902
17,586
12,122
11,298
65,935
16,805
4,064
5,064
4,406
178,925
483,398

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Staat van Baten en Lasten
Som der baten
Som der lasten
Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve

150,855
11,902
17,586
12,122
11,298
65,935
16,805
4,064
5,064
4,406
57,380
357,417

Toevoeging
Resultaat
activa fonds
€
4,436 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 121,545 € -118,909
€ 125,981 € -118,909

Werkelijk 2016

483,398
357,417
125,981
-118,909
7,072

Resultaat
voor alg.res
€
4,436
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,636
€
7,072

Begroting 2016

388,060
388,496
-436
0
-436

Begroot

Verschil

Resultaat

Resultaat

€ -18,306 € 22,742
€
€
€ -1,930 €
1,930
€
-450 €
450
€ -3,250 €
3,250
€ -5,000 €
5,000
€
-500 €
500
€
€
€
€
€
€
€ 29,000 € -26,364
€
-436 €
7,508

Werkelijk 2015

95,338
-31,079
126,417
-118,909
7,508

2016 was een bijzonder jaar waarin in Almere Buiten het Missie Centrum mocht worden geopend. Na een
moeizame start van de bouw (als gevolg van het failliet van de aannemer) werd de bouw door een ander
bouwbedrijf (onder nagenoeg dezelfde) condities afgemaakt. Iets later dan gepland kon het gebouw in
gebruik worden genomen. De extra tijd gaf de mogelijk om nog wat gerichte “spaaracties” (voor stoelen en
inrichting) te doen voor het bouwfonds.
De totale opbrengsten lagen ruim boven de verwachte begroting. Dit komt voornamelijk dankzij de
voornoemde acties en een eenmalige schenking van stichting De Wegwijzer voor het Missie Centrum. Deze
middelen zijn direct in het activa fonds gestopt om toekomstige afschrijvingskosten te kunnen dekken.
Buiten voornoemde eenmalige baten lagen de opbrengsten € 25.000 lager dan begroot. Dit vindt met name
zijn oorzaak in minder sponsor opbrengsten die gelukkig grotendeels gecompenseerd werden door meer
giften. Verder waren er minder baten van het onroerend goed, dit komt doordat het missie centrum later
open ging dan gedacht. De gebouwkosten lagen overigens ook lager.
De totale kosten lagen ook lager dan begroot (€ 31.000). Dankzij voornoemde lagere gebouwkosten en met
name lagere kosten van diaconale- en wijkactiviteiten en salarissen. De bureaukosten lagen hoger dan
begroot. Dit vindt zijn oorzaak met name in de opzet en de opening van het missiecentrum en zijn
voornamelijk eenmalig van karakter.
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Per saldo bleef, na de toevoeging aan het activa fonds, een positief saldo ad € 7.072 voor toevoeging aan
de algemene reserve.
Aanvankelijk kende de begroting een tekort van € 436 waarin ook € 29.000 nog onzekere (niet gelabelde)
inkomsten opgenomen. We zijn God dankbaar dat zoveel mensen het missionaire werk op hun hart hebben.
Zij hebben niet alleen het werk met gebeden en inzet maar ook met giften ondersteund. De onzekere
posten zijn ingevuld en we zijn niet met een tekort maar met een overschot geëindigd.
In het jaarrekening deel van dit verslag staan onder “toelichting op de staat van baten en lasten” de cijfers
nader uitgesplitst.
Voor het jaar 2017 is door het financieel beheer een begroting opgesteld die aan de kerkenraad is
voorgelegd en vervolgens is vastgesteld. In hoofdstuk 5 is de begroting in hoofdlijn terug te vinden.
De begroting heeft een uitdagend karakter. Het is niet sluitend en de opgenomen inkomsten zijn mede
afhankelijk van de op te starten activiteiten in het Missie Centrum.
De inkomsten uit collecten en giften liggen iets hoger dan in 2016. De hogere sponsorbijdragen hebben
voornamelijk te maken met de benoeming van een nieuwe wijkpastor en meer geplande sponsoring voor
wijkprojecten De inkomsten vanuit het Missie Centrum ad. € 100.000 zijn nieuw in de begroting.
Tegenover hogere inkomsten staan ook hogere kosten, voornamelijk dankzij intensivering van de
activiteiten in de wijken en het Missie Centrum.
De hogere salariskosten hebben met name te maken met een nieuwe wijkpastor voor Almere Buiten en
een beheerder die is aangesteld voor de exploitatie en het onderhoud van het Missie centrum.
Ook de hogere afschrijvingskosten en gebouwkosten (energie, verzekering en rentekosten) hebben
voornamelijk te maken met het missie centrum. De hogere huurkosten komen door de huur van een
kerkgebouw in Almere Haven.
De activiteiten kosten stijgen als gevolg van de groei van activiteiten in het Jeugdwerk, VBC, Almere Haven
en Almere Oost.
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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, 2 ouderlingen en 2 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 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 3 jaar. Na verloop van deze periode is het kerkenraadslid voor een zelfde periode
herkiesbaar. Het bestuur van de gemeente bestaat op 31 december 2016 uit de volgende personen:

Naam

Functie

Rooster van aftreden
Aftredend per herkiesbaar
nvt
2017
nee
2019
nee
2017
ja

André Meulmeester
Arjo de Vroome
Rene Auping
Michael Ayong

Voorganger
Ouderling
Ouderling
Ouderling

Justin Novák
Kees Slijkhuis
Vacature

Diaken
2019
Diaken / Scriba
2017
Diaken / Penningmeester

ja
ja

In 2016 zijn er twee vacatures in de kerkenraad ontstaan. Broeder Nathanael zag zich genoodzaakt vanwege
zijn drukke baan zijn portefeuille Praktische Bedieningen terug te geven aan de kerkenraad. Broeder Jan
Krist gaf aan vanwege gezinsomstandigheden en voorgenomen verhuizing zijn eerste termijn van 3 jaar
voor de portefeuille Financieel Beheer niet te verlengen. Vanuit de kerkenraad is er begrip voor beider
afweging en veel waardering voor beide broeders die zich met volle inzet en toewijding hebben willen
inzetten voor de gemeente. We danken hen en hun gezinnen voor de bijdrage die zij hebben mogen
leveren.
Door de kerkenraad is een procedure gestart voor de invulling van beide vacatures. Door gemeenteleden
zijn namen aangedragen, de kerkenraad heeft verschillende gesprekken gevoerd die hebben geleid tot het
aanstellen van broeder Justin Novak als diaken voor de portefeuille praktische bedieningen. De bevestiging
van broeder Justin Novak heeft plaatsgevonden op zondag 28 augustus tijdens de laatste dienst van onze
gemeente in basisschool de Dukdalf. De portefeuille financieel beheer is nog steeds vacant. Vanwege twee
vacatures in het financieel beheerteam is afgesproken dat de continuïteit van financieel beheer prioriteit
heeft boven het invullen van de vacature op strategisch niveau. Tegelijk is broeder Ruud de Vries gevraagd
een team van deskundigen te vormen dat ondersteuning biedt aan het financieel beheer en advies
uitbrengt over een verbetering in de verantwoordelijkheid structuur.
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Denktank
In 2016 is een start gemaakt met een denktank organisatie waarin gekeken wordt naar de groei van de
organisatie en de daarbij horende structuur van rekenschap en verantwoording. Er wordt een nieuw
organisatiemodel besproken dat voorgelegd zal worden aan de kerkenraad. Ook is er een denktank inhoud
dat zich gebogen heeft over de inhoudelijke waarden van de gemeente. Daarbij is een verfijning van de
definitie van de vijf doelen zoals we die in de gemeente hanteren besproken. Deze bezinning moet leiden
tot het vaststellen van het DNA van De Wegwijzer Almere. De kerkenraad heeft de gemeente geïnformeerd
over de bijzondere leiding die zij mag opmerken in de contacten met broeder Arjen ten Brinke uit Den Haag.
Door de groei van de gemeente in Almere-Buiten ontstond al langer de behoefte om de werkdruk voor onze
huidige voorganger te verminderen. Door de kerkenraad is een commissie aangesteld die de gesprekken
zal voeren met Arjen ten Brinke die er toe kunnen leiden dat Arjen aangesteld kan worden als wijkpastor
voor de wijkgemeente in Almere Buiten.
Op zaterdag 4 juni is de kerkenraad bijeen geweest voor een heisessie op landgoed De Paauwenhof in
Voorhuizen. De wijkpastors hebben er verslag gedaan van de ontwikkelingen in de wijken en er waren
momenten van gebed, toerusting, visievorming en het bespreken van jaardoelen. De dag werd met de
gezinnen rondom een maaltijd. Op deze dag konden wij het jaarthema vaststellen ‘Wonen in Gods huis’
wat vervolgens is gecommuniceerd naar alle bedieningsleiders voor het vaststellen van de jaardoelen.
Training
Vanuit Algemeen Bestuur is er aandacht besteed aan leiderschap training en wordt gekeken naar het maken
van de juiste verbindingen tussen de juiste mensen in de organisatie. Zo zijn er in samenwerking met het
gavenbureau een aantal leiderschapstrainingen verzorgd en heeft een groep van meer dan 20 mensen uit
de gemeente deelgenomen aan de jaarlijkse leiderschapsconferentie (GLS). Na de opening van het nieuwe
Missie Centrum is gestart met een weekopening voor alle wijkpastors, stafmedewerkers en coördinatoren
van Christelijke gemeente De wegwijzer uit alle wijken van Almere. Deze weekopeningen worden als erg
bemoedigend en ondersteunend ervaren.

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. In deze kerkenraad vervult hij de rol van voorzitter. De voorganger is niet verantwoordelijk
voor taken die buiten zijn primaire taak als ouderling en leraar vallen.
De overeenkomst tussen de gemeente en haar voorganger is apart geregeld in een arbeidsovereenkomst.
De voorganger en de ouderlingen hebben ten minste één maal per jaar overleg over hun samenwerking en
arbeidsverhouding.
De kerkenraad kan in overleg met de voorganger gastvoorgangers uitnodigen om de gemeente te
onderwijzen. Van gastvoorgangers wordt verwacht dat zij de visie en de doelstellingen van de gemeente,
zoals die verwoord zijn in de statuten en in het handboek, onderschrijven.
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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 leden1 van de gemeente. Als deze belijdende leden met een tweederde
meerderheid instemmen met deze kandidaat, zal de kerkenraad een arbeidsovereenkomst opstellen tussen
de gemeente en de nieuwe voorganger. De voorganger is in loondienst van de gemeente en wordt, net als
andere betaalde stafleden, vergoed volgens de CAO van de Protestants Kerk Nederland. Diakenen en
Ouderlingen verrichten hun taken onbezoldigd.

3.3 De ledenvergadering
Tenminste eenmaal per jaar wordt op voordracht van de kerkenraad een ledenvergadering gehouden. Alle
belijdende leden zullen daarvoor schriftelijk worden uitgenodigd. Indien de kerkenraad dit nodig oordeelt,
kan hij één of meer keren per jaar een ledenvergadering bijeenroepen.
Wanneer ten minste een derde deel van de belijdende leden een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indient
bij de scriba tot het houden van een ledenvergadering, is de kerkenraad verplicht een ledenvergadering uit
te schrijven.

3.4 Toezicht en vermaning
Enerzijds dient er in de gemeente toezicht te zijn op het geestelijk welzijn van elkaar (gemeenteleden en
kerkenraad) en anderzijds ook toezicht op het (financieel) functioneren en verantwoording afleggen van de
kerkenraad aan de gemeentevergadering.
3.4.1 Toezicht en vermaning geestelijk welzijn
De Bijbel roept gelovigen op om acht te slaan op het geestelijk welzijn van elkaar en leert in
liefde te vermanen als er aantoonbaar sprake is van zonde. De tucht onder de leden van de gemeente als
ook in het bijzonder de kerkenraad moet functioneren volgens de Bijbelse normen.
Hierin worden de volgende stappen onderscheiden:
- Als iemand weet dat er sprake is van voortdurende zonde in het leven van een medegelovige, moet hij de
persoon in kwestie onmiddellijk in liefde daarmee confronteren (Matth. 18:15).
- Als deze geen berouw toont, moet hij de persoon in kwestie vermanen in het bijzijn van
- 2 of 3 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).

Belijdende leden; dat zijn gelovigen die van harte belijden dat zij Jezus Christus als
Verlosser en Heere hebben leren kennen, hun leven aan Hem willen toewijden, zich
willen inzetten voor de plaatselijke gemeente en instemmen met de grondslag en het
1

doel van de gemeente.
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- 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.
Jaarthema 2016
Tijdens de heidag 04 juni 2016 is het jaarthema vastgesteld.
De voorgaande jaarthema’s waren ‘Bouwen aan Gods huis’ en ‘Thuis in Gods huis’, waarbij de kernwoorden
‘Gods huis’ centraal stonden. Bij het zoeken naar het jaarthema voor 2016/2017 was het na een eerste
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ronde van inbreng van de kerkenraadsleden duidelijk dat deze kernwoorden weer gebruikt zouden gaan
worden bij het intrek nemen in ons nieuwe huis, het Missie Centrum. Als mooi vervolg op de vorige
jaarthema’s werd gekozen: ‘Wonen in Gods huis’
De bijbeltekst die het dichtst bij het jaarthema komt is Psalm 27:4: Een ding heb ik van de Heere verlangd,
dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid
van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel
Een gerelateerde tekst is Ps. 84:2: Hoe liefelijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten.
Over de constructie van het gebouw:
- Het huis moet op een goed fundament staan. Naar 1 Petrus 2:4-6: Van het huis is God de Vader de
architect. Jezus is de hoeksteen. Wij zijn de stenen en de
Heilige Geest is het cement.
Over de bewoners en hoe we met elkaar omgaan:
- Het huis ziet er van buiten mooi uit, maar de schoonheid
zit toch vooral aan de binnenkant: de bewoners.
- De Hoofdbewoner is Christus. In Gods woning waait een
Geest van liefde en vergeving. Geloof, hoop en liefde, De meeste daarvan is de liefde (1 Kor 13:13). Deze
liefde is niet uitsluitend horizontaal, maar komt van de Bron, Jezus Christus.
- In een goed huishouden, houden de bewoners zich aan de huisregels. Hoe groter de woning, hoe
belangrijker het is dat de mensen zich uit respect aan die regels houden.
- Bij een eigen huis hoort een volwassen Christen met verantwoordelijkheid. Denk aan Hebreeën 5:13-14
we moeten als volwassen Christenen vast voedsel aankunnen i.p.v. de melk van het geloof.
- Bij een eigen huis hoort ook financiële verantwoordelijkheid van de bewoners.
- In Gods huis dragen we verantwoordelijkheid jegens elkaar en vermanen we elkaar in liefde.
- Psalm 133:1: Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in
vrede bij elkander zijn.
- In ons huis worden zaken gedeeld. Rom. 12:15: ‘Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden’.
- In onze woning voelen we ons verbonden in Christus en daardoor vallen verschillen (cultuur, ras, leeftijd,
achtergrond) weg. Dit mag worden gevierd.
- Johannes 14:2 - In het huis mijns Vaders zijn vele woningen
- In ons huis zijn ook nieuwe leden warm welkom, die wij dezelfde geworteldheid in Christus gunnen.
Lange termijn strategie
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.
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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 Wijk coördinator. De Wijk 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 Missie Centrum in Buiten gevestigd is. De
Wijk coördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling evangelisatie.
Er zijn op dit moment al 2 wijken waar de gemeente in een eigen gebouw ’s middags samenkomt: in Haven
en in Poort. In Almere Stad Oost vindt de start van een nieuwe missie plaats. Er ontstaan diverse wijk
activiteiten zoals taalcursussen. Op zondag vinden geregeld lunch samenkomsten plaats.
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. Er is een commissie gevormd die deze plannen verder uit aan het werken is. Als dit plan klaar is, zal
het aan de kerkenraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring zal de kerkenraad het aan de
gemeente presenteren en indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal een nieuwe editie van dit
beleidsdocument verschijnen.
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5 Begroting 2017
De staat van baten en lasten 2017 ziet er als volgt uit:

Baten

Begroting 2017

Bijdragen leden
Collecten
Schenking en acties Missie Centrum
Giften
Sponsorings en specifieke bijdrage
Baten onroerende zaken en cursussen
Rentebaten
Som der baten

Lasten

129,750
34,565
11,098
18,200
204,000
100,000
0
497,613

Begroting 2017

Werkelijk 2016

125,016
33,904
120,471
30,219
154,468
19,320
0
483,398

Werkelijk 2016

Afschrijvingen
Bureaukosten
Gebouwen
Activiteiten
Overige kosten
Salarissen en vergoedingen
Som der lasten

56,200
9,700
110,100
50,440
16,490
286,600
529,530

22,050
14,651
66,927
31,428
17,862
204,499
357,417

Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve

-31,917
4,902
-27,015

125,981
-118,909
7,072

27,015
0

-7,072
0

Toevoeging/onttrekking algemene reserve

Voorzitter Kerkenraad
A. Meulmeester

Scriba Kerkenraad
K. Slijkhuis
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III Jaarrekening
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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
i. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
ii. Toelichting op de balans
iii. Toelichting op de staat van baten en lasten
e. overige gegevens
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Balans 31/12/2016

Activa

Toelichting

Materiële vaste activa
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris
TOTAAL

1

Financiële activa
Leningen u/g
Beleggingen

2

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Kortlopende vorderingen
No te ontvangen (jongerenwerker)

3

Liquide middelen
Kas
Bank
TOTAAL

4

TOTAAL ACTIVA

Passiva

Toelichting

Eigen vermogen
Algemene (vrij besteedbare) reserve
Bestemmingsfonds:
Activa Fonds

5

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

6

Langlopende leningen
Leningen Missie Centrum

7

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen en premies SV
Kortlopende deel van leningen
Overige schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden

Totaal Passiva

Balans per
31/12/2016
€

Balans per
31/12/2015
€

2,091,017
156,890
12,387
2,260,294

615,980
0
18,637
634,617

2,460
0
2,460

1,900
0
1,900

3,102
5,000
8,102

19,206
5,000
24,206

129
204,086
204,215

202
484,219
484,421

2,475,071

1,145,144

Balans per
31/12/2016
€

Balans per
31/12/2015
€

55,921

48,849

219,510
275,431

100,601
149,450

0
0

0
0

2,060,000

875,000

9,600
0
103,384
26,656
139,640

13,630
104,931
2,133
120,694

2,475,071

1,145,144

8
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Staat van baten en lasten 2016

Baten

Toelichting

Bijdragen leden
Collecten
Schenking en acties Missie Centrum
Giften
Sponsorings en specifieke bijdrage
Baten onroerende zaken en cursussen
Rentebaten
Som der baten

Lasten

9
10
11
12
13
14
15

Toelichting

Afschrijvingen
Bureaukosten
Gebouwen
Activiteiten
Overige kosten
Salarissen en vergoedingen
Som der lasten

16
17
18
19
20
21

Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve
Toevoeging/onttrekking algemene reserve

Werkelijk 2016

Begroting 2016

125,016
33,904
120,471
30,219
154,468
19,320
0
483,398

Werkelijk 2016

123,750
31,990
0
8,870
181,700
41,750
0
388,060

Begroting 2016

Werkelijk 2015

116,907
30,868
33,376
27,423
122,987
6,190
911
338,662

Werkelijk 2015

22,050
14,651
66,927
31,428
17,862
204,499
357,417

21,575
9,450
83,300
48,105
16,040
210,026
388,496

10,412
9,370
43,670
32,767
16,404
193,009
305,632

125,981
-118,909
7,072

-436
0
-436

33,030
-33,376
-346

-7,072
0

436
0

346
0
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Staat van herkomst en besteding der middelen 2016

Herkomst

Toevoeging/onttrekking activa fonds
Toevoeging/onttrekking algemene reserve

2016

2015

€

€

118,909
7,072

33,376
-346
125,981

Afschrijvingen
Mutaties in voorzieningen

22,250
0

33,030
10,412
0

22,250
Veranderingen in Vlottende Activa
Veranderingen in Vlottende Passiva

16,104
18,946

0
0
35,050
183,281

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangen rente
Betaalde rente

0
0

0
43,442
0
0

0
183,281

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Nieuwe leningen u/g
Aflossingen leningen u/g

10,412

-1,647,927
0
-600
40

0
43,442

-615,980
0
0
0
-1,648,487

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe leningen
Aflossingen
Kapitaalstortingen

1,200,000
-15,000
0

-615,980

875,000
0
0
1,185,000

875,000

Mutatie geldmiddelen

-280,206

302,462

Saldo geldmiddelen primo jaar
Saldo geldmiddelen ultimo jaar
Mutatie geldmiddelen

484,421
204,215
-280,206

181,959
484,421
302,462
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Uitleg van jaarrekening model en grondslagen
Balans
De balans bevat voor de volgende posten de saldi per balansdatum en de saldi van het voorgaande jaar per
balansdatum:
Paragraaf Actief
A Materiële vaste activa
B Financiële activa
C Vorderingen en overlopende activa
D Liquide middelen

Paragraaf Passief
E Eigen vermogen
F Voorzieningen
G Langlopende schulden
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.
Het mooiste is als de afschrijvingen gelijk lopen met de jaarlijkse aflossingen van de aan de materiële vaste
activa gerelateerde langlopende schulden. In praktijk loopt dit echter niet gelijk. Daarom is het van belang
om de kasstromen goed in de gaten te houden. Dit inzicht wordt gedeeltelijk bewerkstelligd middels de
staat van herkomst en besteding der middelen dat inzicht geeft in de kasstromen (Zie hiervoor ook § xxx).
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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.
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
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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.
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.
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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.
Onderhoudsvoorziening (voor het onderhoud van gebouwen en terreinen). Deze is bedoeld om de lasten
die hiermee samenhangen gelijkmatig te verdelen. De omvang van en de jaarlijkse toevoegingen aan deze
voorziening dient te worden bepaald op basis van en Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP). Het geschatte
bedrag van het onderhoud dient jaarlijks op systematische wijze te worden gedoteerd gedurende de
periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd voor het onderhouden van reeds aanwezige activa. Het
reserveren van middelen voor nieuwe, toekomstige, investeringen dient plaats te vinden via een
bestemmingsreserve.
Uitgaven van voorzieningen worden niet via de staat van baten en lasten verantwoord. Immers, de dotatie
aan een voorziening is reeds als last genomen. Concreet betekent dit voor de onderhoudsvoorziening dat
de dotatie onder de huisvestingslasten wordt verantwoord. De werkelijke onderhoudskosten worden
rechtstreeks op de voorziening in mindering gebracht.
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.
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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

Staat van baten en lasten
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
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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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.
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.
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G Financiële baten en lasten/ resultaat beleggingen
Alle financiële baten en lasten, waaronder rente, worden in de staat van baten en lasten verantwoord.
Verantwoording vindt plaats in het jaar waarop de baten en lasten betrekking hebben. De rentelasten die
samenhangen met de financiering van het kerkgebouw worden onder de ‘huisvestingslasten’ verantwoord.
Beleggingsresultaten worden netto verantwoord. Ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks in
het eigen vermogen onder de post ‘Fonds niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen’ verwerkt.
Verantwoording van lasten
Functionele indeling
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) 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. De kosten inzake het Bestuurscollege zijn kosten gemaakt o.a. ten behoeve van de officiële
in gebruikname van het Missie Centrum
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
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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 2016 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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Toelichting op de balans

Activa
1. Materiële vaste Activa
Aanschaffingswaarde
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris Algemeen
Inventaris Kerkgebouw
Inventaris Jongerencentrum

Cumulatieve afschrijvingen
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris Algemeen
Inventaris Kerkgebouw
Inventaris Jongerencentrum

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

31/12/2016
2,102,017
161,890
11,709
19,825
18,632
2,314,073

31/12/2015
615,980
0
11,709
19,825
18,632
666,146

11,000
5,000
6,974
14,112
16,693
53,779

0
0
4,974
10,932
15,623
31,529

2,314,073
-53,779
2,260,294

666,146
-31,529
634,617

31/12/2016
1,900
600
-40
2,460

31/12/2015
1,900
0

31/12/2016
3,102
5,000
8,102

31/12/2015
19,206
5,000
24,206

Overige afschrijvingspercentage = 10%
Afschrijving Missie Centrum = 2%
2.

Financiële activa

Leningen u/g, primo
Nieuwe leningen
Aflossingen
Leningen u/g, ultimo

3. Vlottende activa en vooruitv.gelden
Kortlopende vorderingen
No te ontvangen (jongerenwerker)
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4.

Liquide middelen
31/12/2016

Kas
Bank Kerk
Bank Kinderwerk
Bank Jongerenwerk
Bank Spaarrekening

31/12/2015

129
57,003
2,001
1,426
143,656
204,215

202
44,100
1,273
1,231
437,615
484,421

31/12/2016
48,849
7,072

31/12/2015
49,195
-346

55,921

48,849

100,601
120,471
-1,562
219,510

67,225
51,345
-17,969
100,601

Passiva
5. Eigen vermogen
Algemene reserves
Stand primo jaar
Toevoeging
Onttrekking
Stand ultimo jaar
Bestemmingsfonds:
Activa Fonds
Stand primo jaar
Toevoeging
Onttrekking
Stand ultimo jaar

6. Onderhoudsvoorziening
Stand primo jaar
Donaties
Ontrekking
Stand ultimo jaar

31/12/2016

31/12/2015

7. Langlopende leningen
Stand primo jaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand ultimo jaar

31/12/2016
875,000
1,200,000
-15,000
2,060,000

0
0
0
0
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0
0
0
0
31/12/2015
0
875,000
0
875,000

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totaal

01/10/2015
01/10/2015
25/02/2016
01/06/2016
01/06/2016
17/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
14/07/2016

01/10/2020
01/10/2020
25/02/2021
01/06/2036
01/06/2019
17/04/2026
01/05/2021
01/06/2016
01/06/2019
14/07/2026

24/06/2015 24/06/2035

10

31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016

5
5
5
20
3
10
5
10
3
10

20

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ingaande op Expireert Looptijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr

in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg

in overleg
in overleg

Verleging
mogelijk
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

Rente

lineair na 10e jr jaar 1-2: 0%
jaar3-10: 2.5%
lineair
0.00%
na looptijd
2.25%
na looptijd
3.00%
na looptijd
3.00%
na looptijd
3.00%
na looptijd
3.00%
na looptijd
2.50%
na looptijd
3.00%
na looptijd
2.50%
lineair
2.00%

na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd

Aflossing

Rente datum

€ 75,000
€ 200,000
€ 250,000
€ 300,000
€ 75,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 90,000
€ 2,075,000

€ 600,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

€ 15,000

€ 15,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
0
€ 600,000
€0
€ 60,000
€ 200,000
€ 250,000
€ 300,000
€ 75,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 90,000
€ 2,060,000

Oorspronkelijk
Cumul.
Betaalde rente Saldo leningen
Bedrag
Aflossing 2016
in 2016
31-12-2016

€0
€ 4,500
€ 7,500
€ 9,000
€ 2,250
€ 3,000
€ 2,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 1,800
€ 38,600

€ 300
€ 150
€ 150
€ 300
€ 600
€ 150
€ 300
€ 300
€ 300

Rente
2017

€ 15,000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 9,000
€ 24,000

€0

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Aflossing
2017

€ 45,000
€ 200,000
€ 250,000
€0
€ 75,000
€0
€ 100,000
€0
€ 100,000
€ 45,000
€ 900,000

€0

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

Aflossing
2018-2022
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
0
€ 600,000
€0
€0
€0
€0
€ 300,000
€0
€ 100,000
€0
€ 100,000
€0
€ 36,000
€ 1,136,000

Aflossing na
2022
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Leningenoverzicht
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8.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31/12/2016
1,716
7,884
9,600

31/12/2015
4,582
9,048
13,630

Aflossingen volgend jaar
Reservering Tienden
Diaconaal fonds
Af te dragen doelcollecten
Reservering VBC
Vooruit ontvangen (Spaanstalig)
Vooruit ontvangen (kinderwerk)
Vooruit ontvangen (evangelisatie)
Vooruit ontvangen (Hart voor Haven)
Vooruit ontvangen (Poort)
Vooruit ontvangen (Noorderplassen)
Tussen de Vaarten
Noodfonds
Opgebouwde vakantietoeslag
Opgebouwde eindejaar toeslag
Collectebonnen
Nog te betalen kosten / nog af te dragen
Overige schulden / overlopende passiva

0
4,643
6,932
170
4,646
3,820
1,639
5,937
44,886
10,331
2,909
7,582
1,345
4,795
0
2,249
1,500
103,384

0
3,705
10,133
640
7,135
11,659
16,750
32,159
3,731
1,756
7,000
1,345
4,376
-19
1,725
2,836
104,931

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

26,656
139,640

2,133
120,694

Pensioenpremies
Loonheffingen
Belastingen en premies SV
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Werkelijk 2016

9. Bijdragen leden
Vrijwillige bijdragen
Bijdrage medewerkers VBC

10. Collecten
Kerkcollecten
Collecten inzake diaconie
Collecten inzake evangelisatie
Collecten inzake zending
Collecten inzake overige
Collecten inzake kerngroepen
Collecten inzake huisvesting
Collecten inzake VBC
Collecten inzake KBC
Collecten inzake jongerenwerk
Collecten inzake Hart voor Haven
Collecten inzake zondagschool
Collecten inzake Spaanstaligen
Collecten Compassion Kids

11. Schenking en acties Missie Centrum
Actie kerkbouw + schenking
Actie stoelen
Actie inrichting

12. Giften
Giften
Boodschappenactie Hart voor Haven

13. Sponsoring en specifieke bijdrage
Sponsoring
Bouwstenen

14. Baten onroerende zaken en cursussen
Verhuur Jongerencentrum
Opbrengst cursussen
Huur Missie Centrum
Interne huur Missie Centrum

15. Rentebaten
Rentebaten

Begroting 2016

Werkelijk 2015

116,876
8,140
125,016

116,500
7,250
123,750

111,892
5,015
116,907

16,337
3,269
1,089
551
1,950
378
895
1,453
529
2,523
1,310
618
648
2,354
33,904

15,000
2,000
1,500
600
2,150
500
1,200
1,000
800
2,500
2,000
500
300
1,940
31,990

15,152
2,174
1,656
888
694
594
935
1,277
820
1,994
1,849
433
637
1,765
30,868

65,657
10,250
44,564
120,471

0
0
0
0

33,376
0
0
33,376

28,436
1,783
30,219

8,870
0
8,870

27,423
0
27,423

109,086
45,382
154,468

129,200
52,500
181,700

122,987
0
122,987

0
2,322
6,998
10,000
19,320

0
1,000
15,000
25,750
41,750

6,190
0
0
0
6,190

0
0

0
0

911
911
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Lasten

Werkelijk 2016

16. Afschrijvingen
Afschrijving Missie Centrum
Afschrijving inrichting Missie Centrum
Afschrijving inventaris algemeen
Afschrijving inventaris/overig
Afschrijving inventaris jongerencentrum

17. Bureaukosten
Contributies en lidmaatschappen
Kosten bestuurscollege
Kantoorbenodigdheden
Drukwerken
Administratiekosten
WA en rechtsbijstandverzekering
Internet/publiciteit

18. Gebouwen
Huur gebouwen
Huur activiteiten The Rock
Onderhoud The Rock
Belasting/verzekering The Rock
Energie/water The Rock
Overige exploitatiekosten
Keuken en schoonmaakkosten MC
Telefoon en internetkosten
Verzekeringen Missie Centrum
Energiekosten Missie Centrum
Rente en bankkosten
Rente leningen

19. Activiteiten
Sprekersvergoeding/reiskosten spreker
Kosten kerkdiensten algemeen
Kosten geluidsopnames
Kosten zondagschool en crèche
Kosten kerngroepen / gemeenteact.
Kosten vrouwenwerk
Kosten jeugdwerk
Kosten koffiedrinken na de dienst
Evangelisatie
Kosten Cursussen
Kosten KBC activiteiten
Kosten VBC activiteiten
Kosten Poort
Kosten Hart voor Haven
Kosten Almere Stad Oost
Overige

Begroting 2016

Werkelijk 2015

11,000
5,000
1,800
3,180
1,070
22,050

16,575
0
1,800
3,200
0
21,575

0
0
1,536
1,980
6,896
10,412

752
6,356
1,067
2,534
2,849
124
969
14,651

1,000
2,000
1,000
2,500
1,600
850
500
9,450

576
1,706
650
2,486
2,566
730
656
9,370

21,251
0
2,204
0
-464
2,339
3,115
436
1,022
6,714
2,253
28,057
66,927

34,050
0
0
0
0
5,000
4,000
1,000
3,100
8,000
1,575
26,575
83,300

19,150
6,000
2,083
805
1,587
13,614
0
431
0
0
0
0
43,670

666
3,261
1,186
502
355
105
3,038
672
33
3,119
1,905
6,740
3,053
4,799
0
1,994
31,428

800
1,000
0
1,200
0
400
5,390
2,000
0
5,500
2,500
9,750
2,500
14,340
500
2,225
48,105

616
3,413
200
1,638
558
0
2,705
1,805
493
2,498
2,397
11,685
2,464
510
0
1,785
32,767
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Werkelijk 2016
20. Overige kosten
Afdracht collecten Diaconie
Afdracht collecten Zending
Reservering tienden
Afdracht Compassion Kids

21. Salarissen en vergoedingen
Salarissen en vergoedingen

Begroting 2016

Werkelijk 2015

3,269
551
11,688
2,354
17,862

2,000
600
11,500
1,940
16,040

2,175
1,300
11,189
1,740
16,404

204,499

210,026

193,009

Jaarverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2016

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

Overige gegevens
Bestemming van saldo van baten en lasten
Het overtollig positieve saldo van de staat van baten en lasten ad € 125.981 wordt toegevoegd aan:
De bestemde reserve, activa fonds
: € 118.909
De algemene reserve
: € 7.072

Verslag van de kascontrolecommissie
In opdracht van de kerkenraad is aan de kascontrolecommissie controlewerkzaamheden uitvoeren,
waarvan onderstaand verslag.
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