Jaarverslag
Kerkgenootschap
De Deur Dordrecht
2021
Evangeliegemeente De Deur maakt onderdeel uit van Christian Fellowship Ministries (CFM),
een fellowship van kerken wereldwijd.

Vastgesteld op 8 februari 2022

Evangeliegemeente De Deur Dordrecht
KvK:

24487186

Domela Nieuwenhuisweg 2

www.dedeurdordrecht.nl

RSIN:

8188.03.654

3317 SE Dordrecht

dedeurdordrecht@icloud.com

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord

pag. 02

Profiel

pag. 03

Activiteiten 2021

pag. 04

Vooruitblik 2022

pag. 06

Jaarrekening 2021

pag. 07

Notities in het jaarverslag

pag. 13

Pg. 02

Voorwoord

Voorwoord
Toen ik nadacht over het afgelopen jaar, 2021, kwam in mijn gedachten het
verhaal van Abraham. In Genesis 11 lezen we over Terach en zijn zonen en het
moment dat Terach onder andere Abraham meeneemt richting Kanaän. Dit
verhaal komt kort gezegd op het volgende neer: God vraagt aan Abraham om te
verhuizen. “Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie."
Het jaar 2021, en later ook het jaar 2022, heeft (zal) voor Evangeliegemeente
De Deur Dordrecht ook in het teken staan van gaan en komen, weggaan uit de
plaats om te gaan naar een nieuwe plaats. Na 16 jaar trouwe en geweldige
arbeid in Dordrecht, zijn pastor Jan en Clarissa Schuitema weggegaan uit
Dordrecht om het leiderschap van de kerk in Utrecht over te nemen. Dat
betekent afscheid nemen van mensen die inmiddels "familie" van je zijn
geworden. Niet alleen broeders en zusters in de Here, maar dierbare familie die
de stad waar zij waren inruilen voor een plaats waar God heb heen leidt. Op
dezelfde manier hebben ook pastor Wim en Filomena Grootveld hun
vertrouwde plaats en hun familie in Rotterdam achtergelaten toen God hen
leidde naar Dordrecht.
In Genesis 13 komt God dan opnieuw tot Abraham en vraagt Abraham zijn ogen
te openen voor hetgeen voor hem ligt, van het noorden naar het zuiden en van
het oosten naar het westen. Ondanks dat hetgeen achter ons ligt prachtige
plaatsen zijn geweest, mooi herinneringen hebben opgeleverd die we tot aan de
eeuwigheid mee zullen dragen, toch zullen we niet moeten vergeten dat
hetgeen God Abraham naartoe had geleid, hetgeen voor Abraham lag, zijn
toekomst, Gods belofte bevatte.
Een land als teken van bezit en heerschappij, nageslacht als teken van
vruchtbaarheid en voorziening, een toekomst, voor Abraham en zijn kinderen.
2022 zal waarschijnlijk ook het jaar worden dat Evangeliegemeente De Deur
zelf zal moeten vertrekken uit het gebouw waar zij sinds 2012 huisvest, als
gevolg van plannen van de Gemeente Dordrecht. Maar ook daar geloven we dat
ondanks alle mooie momenten en tijden die we daar hebben meegemaakt, God
voor ons een nieuw gebouw heeft, we hoeven het alleen nog maar te vinden.

W. J. Grootveld
Voorganger/voorzitter

[ Digitale handtekening ]

A.C.S. Pieter
Secretaris

[ Digitale handtekening ]

M.A. Hulshof
Penningmeester

[ Digitale handtekening ]
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1. Profiel
Evangeliegemeente "De Deur" Dordrecht maakt onderdeel uit van een
wereldwijde samenwerking van kerken, genaamd Christian Fellowship
Ministries (CFM). Zij heeft haar zetel in Prescott, Arizona in de Verenigde Staten
van Amerika. De moederkerk voor het Nederlandse onderdeel van CFM is
gevestigd in Zwolle. In 1993 is de gemeente te Dordrecht opgericht vanuit "De
Deur" Arnhem. Sinds 2005 is de gemeente in Dordrecht onder het leiderschap
van de gemeente in Zwolle geplaatst. In het verdere jaarverslag wordt
Evangeliegemeente “De Deur” te Dordrecht aangeduid als ‘de gemeente’.

1.1 Missie, visie en strategie
Missie
De gemeente heeft het doel en verlangen om het evangelie te verbreiden in de
meest brede zin des woords om belangstellenden, aanhangers en werkers
bijeen te brengen in plaatselijke kerken voor een effectieve bevordering van het
Koninkrijk van God. Tevens worden werkers opgeleid, gekwalificeerd en
aangesteld om uitgezonden te worden in het nationale- en internationale
zendingsveld, zoals beschreven in Mattheüs 28:19.
Visie
Het is de visie van de fellowship om het evangelie te verbreiden in de gehele
wereld en kerken te planten op nationaal en internationaal niveau met de
middelen die aangewend kunnen worden om deze visie uit te dragen en te
bevorderen in overeenstemming met de Bijbel, het onfeilbare Woord van God.
Strategie
Doelstellingen zijn geformuleerd om de missie en visie van de gemeente uit te
werken. Deze zijn benoemd in de statuten van de gemeente, ondergebracht in
artikel 3: ‘Doel en middelen’.
Meer specifieke doelstellingen voor de gemeente zijn als volgt geformuleerd;
Het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen en het verschaffen
van de nodige faciliteiten om dit te kunnen doen,
Het aankopen van een eigen gebouw met zekerheid op meerjarige
huisvesting,
Het streven van de gemeente, de pastor stapsgewijs in full time bediening te
laten functioneren. Uiteindelijk zal dit zowel de gemeente, als de pastor en zijn
gezin, ten goede komen,
Het uitsturen van lokaal getrainde echtparen naar andere steden en landen
om het evangelie te verspreiden in lijn met het zendingsbevel van Jezus
Christus,
Het oprichten, vestigen, inwijden en onderhouden van andere liefdadige
instituties, die gericht zijn op het vervullen van de doelstellingen en functies van
de gemeente.
Voor het behalen van de doelstellingen organiseert de gemeente verschillende
activiteiten. Deze activiteiten worden beschreven in hoofdstuk 3 ‘Vooruitblik
2022’. Er is geen vastgestelde volgorde voor het uitwerken van de
doelstellingen.
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2. Activiteiten over 2021
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met
als doel het verspreiden van het evangelie. Er zijn speciale samenkomsten
gehouden met evangelist E. Jonkhout (Zwolle) en pastor J. Houtman (Breda),
N.Schuitema (Zwolle), C. Matulessy (Zwolle), F. Maduro (Rotterdam-centrum),
A. Sijmor (Suriname) en H. van der Woude (Curacao). Daarnaast is de
gemeente betrokken in het ontwerpen, maken, publiceren, verspreiden en
gebruik maken van folders, film- en audio-opnames en ten slotte het
onderhouden van de website t.b.v. de gemeente.

2.1 Powercamp
Sinds 2011 organiseert de gemeente in samenwerking met haar
moedergemeente het jaarlijkse ‘Powercamp’. Dit zomerkamp wordt
georganiseerd middels een aangepast programma voor “anders begaafden”. In
verband met de uitbraak van het Covid-19 virus was de gemeente genoodzaakt
het Powercamp te annuleren. In de loop van 2021 nam de Utrecht-gemeente de
verantwoordelijkheid voor de organisatie over.

2.2 De kinderkerk
We willen bereiken dat onze kinderen waardevolle burgers worden van onze
samenleving. We proberen ruime aandacht te geven aan de vorming en
toerusting van onze kinderen vanuit de Bijbel. Het gaat ons voor alles dat
kinderen en jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van Jezus
Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te
zijn, met als inhoud: “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. Dit is het grote en eerste
gebod”. En het tweede aan dit gelijk is dit: “Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12:30:31)

2.3 Evangelisatieteams
Ondanks de Covid-19 uitbraak zijn diverse evangelisatieteams uitgegaan naar
zustergemeenten ter ondersteuning in evangelisatie en/of het sturen van
muziekgroepen. Zustergemeenten uit Leiden, Lelystad, Den Helder, Alphen aan
den Rijn en Rotterdam-centrum zijn ondersteund door een evangelisatieteam uit
Dordrecht. Daarnaast heeft de gemeente alle landelijke activiteiten via
livestream gevolgd en (financieel) ondersteund. Verder is de gemeente met een
team naar Aruba, Bonaire en Curacao geweest.
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2.4 Tentcampagne
Het is het doel van de gemeente om jaarlijks een evenement in een tent te
organiseren. Door het organiseren van laagdrempelige samenkomsten in een
tent stelt de gemeente zich tot doel zoveel mogelijk mensen te bereiken gericht
tot de niet- kerkelijken. De ervaring heeft geleerd dat diverse bezoekers het
evenement bezoeken. Daarnaast wordt de ondersteuning van onze
zustergemeenten in dit evenement als een steun ervaren. In verband met de
ingestelde maatregelen (RIVM) kon dit evenement geen doorgang vinden.

2.5 Single-Day
Elk jaar organiseren meerdere (CFM) gemeenten in Nederland een
zogenaamde "Single-Day". Het is een landelijk georganiseerde activiteit bedoeld
voor leden uit onze gemeenten die singles hopen te ontmoeten. In verband met
eerder genoemde maatregelen hebben de Single- dagen niet plaats kunnen
vinden. Om elkaar toch te kunnen ontmoeten is voor leden uit onze gemeenten
een digitaal platform opgezet onder de naam: “Meet & Greet”.

2.6 Overige activiteiten
Over 2021 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden die niet benoemd
zijn in bovenstaande paragrafen. De gemeente is betrokken geweest in diaconie
en wereldevangelisatie. Met diaconie zijn verschillende kerkleden geholpen met
benodigde middelen en goederen. In wereldevangelisatie is geïnvesteerd door
middel van diverse giften in financiën en in goederen. Ook ondersteunt de
gemeente een aantal Keniaanse kerken met het opzetten van een livestream
kanaal door middel van kennis, benodigdheden en/of financiën. Daarnaast
faciliteerd de gemeente in een livestream kanaal voor het uitzenden van alle
reguliere samenkomsten en de ONE80 muziekavonden.

2.7 Covid-19
De pandemie bracht met zich mee dat de kerk een kort gedeelte van het jaar
geen of beperkt kerkleden kon ontvangen bij de reguliere samenkomsten. Als
gemeente zagen en zien we op elkaar toe door elkaar waar mogelijk te
bezoeken. Ondank de gestelde maatregelen is de gemeente vindingrijk geweest
in het vinden van manieren om de evangelieboodschap uit te blijven dragen. De
impact van de pandemie en bijbehorende maatregelen hadden een zeer
beperkte impact op de reguliere activiteiten van de kerk.
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3. Vooruitblik 2022
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met
als doel, het verspreiden van het evangelie. Ondanks de maatregelen hopen we
ook in 2022 diverse sprekers uit te kunnen nodigen in onze samenkomsten.
Daarnaast is de gemeente betrokken in het ontwerpen, maken, publiceren,
verspreiden en gebruik maken van folders, film- en audio-opnames en ten slotte
het onderhouden van de website t.b.v. de gemeente. De ontwikkelingen rondom
de pandemie zal uiteindelijk uitmaken hoe diverse (evangelisatie) activiteiten inen buiten Dordrecht doorgang kunnen vinden.

3.1 Activiteiten in Dordrecht
Voor 2022 verwachten wij teams vanuit Rotterdam-West, Bergen op Zoom,
Purmerend, Utrecht, Delft en Leiden die ons komen ondersteunen in
evangelisatie en muziek. Daarnaast zijn wij van plan verschillende voorgangers
uit te nodigen om te spreken in speciaal te organiseren samenkomsten.

3.2 Activiteiten buiten Dordrecht
De gemeente neemt deel aan alle landelijk georganiseerde activiteiten als
tienerrally’s, discipelschapstrainingen, rally’s en zomerkampen. Vanuit onze
gemeente hopen we teams te kunnen sturen naar de volgende steden:
Purmerend, Bergen op Zoom, Lelystad, Novi Sad (Servië), Leiden, Gouda,
Utrecht-Oost, Utrecht-centrum, Gent (België), Cayenne (Frans-Guyana),
Paramaribo (Suriname), Almere-Buiten en Delft. De activiteiten variëren van het
houden van muziekavonden tot genezingsdiensten. Doorgang en deelname van
alle activiteiten is onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent Covid-19.

3.3 Powercamp
In de loop van 2021 is de verantwoordelijk voor de organisatie van het
Powercamp overgegaan naar de Utrecht-centrum gemeente. De gemeente blijft
betrokken en ondersteunt het Powercamp op diverse manieren, waaronder
menskracht.

3.4 Tentcampagne
De gemeente hoopt een openlucht evangelisatie activiteit te kunnen organiseren
in achtnemende de dan geldende kabinetsmaatregelen. Door grootscheepse
advertering en de samenwerking met andere (zuster) gemeenten te zoeken, wil
de gemeente graag de evangelisatie intensiveren.

3.5 Financiën
Gezien de vrijgevigheid en getrouwheid van de kerkleden in het bijeen brengen
van financiële middelen stelt het bestuur vast dat er voldoende financiële
continuïteit is om de geplande (reguliere) activiteiten doorgang te laten vinden.
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4. Jaarrekening 2021
In dit hoofdstuk legt het bestuur financiële verantwoording af over het boekjaar
2021. De onderstaande paragrafen lichten de staat van baten en lasten,
grondslagen van waardering en de toelichting op de staat van baten en lasten toe.
De jaarrekening voldoet aan de minimale eisen die zijn gesteld: een overzicht van
de baten en lasten en een toelichting op deze.

De kerkelijke gemeente staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) bij de Belastingdienst. De giften, welke door de leden en
bezoekers van de kerkgenootschap worden gedaan, vallen derhalve onder de
aftrek van giften in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Verder
valt de kerkelijke gemeente buiten de verplichting tot het doen en betalen van
eventuele vennootschapsbelasting.

4.1 Staat van baten en lasten over 2021
Staat van baten en lasten

2021

2020

Totale baten

97.673

84.072

Algemene kosten

15.560

23.236

Huisvestingskosten

17.558

17.298

(Wereld)evangelisatie

8.542

3.154

Opwekkingsdiensten

6.186

955

Bijdrage aan moeder/zusterkerken

9.160

8.145

-

-

Support aan babykerken
Goede doelen
Afschrijvingskosten

822

928

1.478

596

Rentekosten

-

-

Totale lasten

59.306

54.312

-

2.500

38.367

32.260

Incidentele baten/lasten
Resultaat
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4.2 Grondslagen van waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op stelsel van baten en lasten, waarbij
periodetoerekeningsstelsel is gehanteerd.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de
verwachte economische levensduur. Bij het activeren wordt niet van een
restwaarde uitgegaan.
Overige activa en passiva
Bij de waardering van overige activa en passiva wordt uitgegaan van de nominale
waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de kerkgenootschap staat ter vrije besteding aan het
bestuur van de kerkelijke gemeente.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten in het
betreffende verslagjaar/kalenderjaar. De winst of verlies wordt direct toegevoegd of
ten laste gebracht van het eigen vermogen.

4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Toelichting totale baten

2021

2020

Tienden

74.595

71.259

Collecten

6.419

1.671

-

-

Wereldevangelisatie

4.866

2.250

Gebouwenfonds

9.842

5.310

Overige

1.951

3.582

97.673

84.072

Pionierswerken

Totale baten
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Algemene kosten
Toelichting Algemene kosten

2021

Huishoudelijke kosten

804

1.080

1.044

264

79

77

Drukwerk
Bezorgkosten
Telefoonkosten

-

Materiaalkosten

579

Reis- en verblijfkosten

-

Representatiekosten

2020

40
557
53

1.053

615

39

366

Autokosten
Verhuiskosten

-

-

Afvalkosten

317

460

Abonnementskosten

880

571

Bankkosten

337

259

Vrijwilligersvergoeding

3.280

3.150

Vergoedingen voorgangers

5.976

14.256

Vergoeding & bijdrage kerkleden

-

-

Kosten tienerclub

235

150

Kosten kinderkerk

281

29

Kosten oppas

208

152

Kosten voordienst

-

-

Kosten kerkenraad

-

Kosten algemene activiteiten

351

1.122

97

4

15.560

23.236

Overige kosten
Totaal

34

Aantal FTE in dienstverband
Over het boekjaar 2021 heeft De Deur Dordrecht geen personeelslid in dienst
gehad. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd over 2021.
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Huisvestingskosten
Toelichting Huisvestingskosten

2021

2020

Huurkosten

9.848

9.689

Nutsvoorzieningen

4.051

2.714

Aanschaf benodigdheden gebouw

-

Aanschaf apparatuur

940

1.287

Onderhoudskosten gebouw

-

3.069

Onderhoudskosten apparatuur

-

-

Inventariskosten

42

2.643

279

Verzekeringskosten

50

58

Gemeentelijke belastingen

26

158

17.558

17.297

Totaal

(Wereld)evangelisatie
Toelichting (Wereld)evangelisatie

2021

2020

Algemene evangelisatiekosten

-

290

Kosten evangelisatieteams (binnenland)

615

Kosten evangelisatieteams (buitenland)

3.869

300-

Kosten lokale activiteiten

1.065

-

1.144

Kosten nationale activiteiten

888

470

Kosten wereldevangelisatie

2.105

1.550

Totaal

8.542

3.154

Opwekkingsdiensten
Toelichting Opwekkingsdiensten

2021

2020

Preekvergoeding gastspreker

4.157

800

Reis- en verblijfkosten gastspreker

2.029

155

Totaal

6.186

955
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Bijdrage aan moeder/zusterkerken
Toelichting Bijdrage aan
moeder/zusterkerken
Afdracht tienden Zwolle

2021
4.080

2020
3.660

Afdracht tienden Arnhem

4.080

3.660

Bijdrage aan moederkerken

1.000

825

Bijdrage aan zusterkerken
Totaal

-

-

9.160

8.145

Support aan pionierwerken
Toelichting aan pionierswerken

2021

2020

Support pionierswerken

-

-

Totaal

-

-

Goede doelen
Toelichting Goede doelen

2021

2020

Powercamp

-

47-

Christenen voor Israël

200

50

Shalomfonds

-

-

Het Zoeklicht

150

250

Diaconie

22

100

Open Doors

150

50

Overige goede doelen

300

525

Totaal

822

928

2021

2020

Afschrijvingskosten
Toelichting Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten gebouw

-

Afschrijvingskosten apparatuur

1.478

Afschrijvingskosten inventaris

-

Totaal

1.478

596
596
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Rentekosten
Toelichting rentekosten

2021

2020

Rentekosten

-

-

Totaal

-

-

Incidentele baten en lasten
Toelichting Incidentele baten en lasten

2021

2020

Incidentele baten

-

2.500

Incidentele lasten

-

-

Totaal

-

2.500
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Over het boekjaar 2021 heeft de kerk een huurverplichting voor het pand met de
gemeente Dordrecht voor een onbepaalde tijd. Medio 2021 heeft de gemeente te
horen gekregen dat het huurcontract eind 2022 zal aflopen.

Overige gegevens
Resultaat 2021
Het resultaat over 2021 bedraagt een winst van € 38.367,-. Dit wordt toegevoegd
aan het eigen vermogen en het gebouwenfonds van de gemeente.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht of verwerkt dienen te
worden in de jaarrekening 2021.
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Kerkgegevens
Evangeliegemeente De Deur Dordrecht
Domela Nieuwenhuisweg 2
Tel: 06 - 12 45 50 51 / 06 - 27 82 78 38
E-mail: wjgrootveld1982@gmail.com / dedeurdordrecht@icloud.com
Website: www.dedeurdordrecht.nl

Rechtsvorm

Kerkgenootschap

Naam rechtspersoon

Evangelie Gemeente De Deur Dordrecht

Statutaire vestigingsplaats

Domela Nieuwenhuisweg 2
3317 SE Dordrecht

Postadres

Gebroken Meeldijk 116
2991 CH Barendrecht

Datum inschrijving KvK

22 februari 2010

KvK nummer

24487186

Oprichting kerk

1 augustus 1993

RSIN nummer

8188.03.654

Activiteit

Religieuze organisatie

De samenstelling van het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en een
penningmeester.

