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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
Arnhem. Laatstgenoemde is op haar beurt opgericht vanuit Zwolle. 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 Mattëus 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
Woord van God.
Strategie
Om de missie en de visie van de gemeente uit te werken, zijn doelstellingen geformuleerd. 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;
Naast de pastor en zijn gezin, is het streven van de gemeente, de pastor stapsgewijze
in full time bediening te laten functioneren. Uiteindelijk zal dit zowel de gemeente, als de
pastor en zijn gezin, ten goede komen,
Het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen en het verschaffen van de
nodige faciliteiten om dit te kunnen doen,
Aansluitend; het behouden van een pand voor eigen gebruik met zekerheid op
meerjarige huisvesting,
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 2017’. Er is geen vastgestelde
volgorde voor het uitwerken van de doelstellingen.
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2. Activiteiten over 2016
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met als doel, het
verspreiden van het evangelie. Er zijn speciale samenkomsten gehouden met pastors Evert
Valk uit Zwolle, Martin Klok uit Amersfoort, Nomdo Schuitema uit Leeuwarden, Franklin Maduro
uit Rotterdam en evangelist Ben Dekker uit Zwolle. Daarnaast is de gemeente betrokken in het
ontwerpen, maken, publiceren, verspreiden en gebruik maken van folders, film- en audioopnames en ten slotte het onderhouden van de website t.b.v. de gemeente.

2.1

Het Powercamp

Sinds 2011 organiseert de gemeente, in samenwerking met haar moedergemeente, het
jaarlijkse ‘Powercamp’. Dit zomerkamp wordt georganiseerd middels een aangepast programma
voor jeugd en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking of
belemmering. De gemeente heeft een groot aandeel in de leiding en organisatie van het
Powercamp. ‘Klaar voor de start!’ was het Powercamp- thema.

2.2

De zondagschool

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

Teams

Er zijn verschillende evangelisatieteams uitgegaan naar zustergemeenten ter ondersteuning in
evangelisatie en/of het sturen van muziekgroepen. Kerken uit Rotterdam-Blaak, Barneveld,
Nijmegen en Haarlem hebben dergelijke ondersteuning ontvangen. Daarnaast is de gemeente
betrokken en aanwezig bij landelijke activiteiten, zoals conferenties, genezingscampagnes,
(tiener)rally’s en jeugdkampen. Internationaal zijn er evangelisatieteams uitgegaan naar Prescott
(Verenigde Staten), Almeria (Spanje) en Nairobi (Kenia).

2.4

Tentcampagne

Afgelopen jaar was een tentcampagne georganiseerd in het Weizigtpark. Dit met als doel en
verlangen om het evangelie te verbreiden in de meest brede zin des woords om
belangstellenden, aanhangers en werkers bijeen te brengen voor een effectieve bevordering
van het Koninkrijk van God. Naast vier verschillende sprekers waren verschillende
zustergemeenten aanwezig geweest ter ondersteuning van de tentcampagne. De tentcampagne
was een succes.
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2.5

Single-Day

Elk jaar organiseren zustergemeenten in Nederland een zogenaamde ‘Single-Day’. Het gaat om
een landelijk georganiseerde activiteit, bedoeld als ontmoetingsdag voor singles uit onze
gemeenten. Afgelopen jaar werd onze gemeente in de gelegenheid gesteld om een dergelijke
dag te organiseren.

2.6

Overige activiteiten

Over 2016 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden die niet benoemd zijn in
bovenstaande paragrafen. Hierbij moet gedacht worden aan diaconie. De diaconie ondersteunt
mensen in knelsituaties. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het
hart laten spreken. Daarmee voldoet diaconie aan de Bijbelse opdracht: helpen wie geen of
weinig ontvangt. In wereldevangelisatie is geïnvesteerd door middel van diverse giften,
goederen en teams.

3. Vooruitblik 2017
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3. Vooruitblik 2017
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met als doel, het
verspreiden van het evangelie. 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.

3.1

Activiteiten in Dordrecht

Voor het aankomend jaar verwachten wij verschillende teams vanuit zustergemeenten die ons
komen ondersteunen. Evangelisten Peter Teune, Edwin Jonkhout en Dave Eccles (VS) samen
met de pastors Evert Valk, Nomdo Schuitema en Franklin Maduro zijn uitgenodigd voor het
preken in speciaal te organiseren samenkomsten. Daarnaast worden op regelmatige basis
openluchtsamenkomsten met muziekoptredens in diverse wijken georganiseerd.

3.2

Activiteiten buiten Dordrecht

De gemeente neemt deel aan alle landelijk georganiseerde activiteiten als conferentie(s),
tienerrally’s, discipelschapstrainingen, rally’s en zomerkampen. Naar de volgende steden staan
evangelisatieteams gepland: Lelystad, Hoofddorp, Amsterdam, Maastricht, Antwerpen, Almeria
(Spanje), Amsterdam (Spaanse kerk) en Sneek.

3.3

Het Powercamp

In 2017 wordt een nieuwe editie van het Powercamp georganiseerd. Naar verwachting zal de
gemeente opnieuw een groot aandeel hebben in de organisatie en leiding van dit volwaardige
zomerkamp. “Op reis!”, zal het komende Powercamp- thema zijn.

3.4

Tentcampagne

Sinds 2016 organiseert de gemeente jaarlijks een tentcampagne. Naar verwachting zal de
jaarlijkse tentcampagne opnieuw in het Weizigtpark georganiseerd worden.

3.5

Financiën

Het bestuur heeft een begroting opgesteld voor het boekjaar 2017. Bij het opstellen van deze
begroting is uitgegaan van de vrijgevigheid en getrouwheid van de kerkleden. Met de uitgaven is
rekening gehouden met alle geplande activiteiten voor het aankomend jaar zover deze bekend
zijn. Het resultaat van de begroting 2017 is dat de gemeente haar reguliere -en speciale
activiteiten kan uitvoeren.

4. Jaarrekening 2016
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4. Jaarrekening 2016
In dit hoofdstuk legt het bestuur de financiële verantwoording af over het boekjaar 2016. 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, namelijk 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 2016

Staat van baten en lasten

2016

2015

Totale baten

59.853

55.617

Algemene kosten

26.325

17.579

Huisvestingskosten

22.379

23.979

Tienden

5.370

5.070

Opwekkingsdiensten

2.334

2.826

Wereldevangelisatie

350

957

Pionierwerken

0

0

Goede doelen

1.645

1.110

394

354

58.796

51.876

0

0

1.057

3.741

Afschrijvingskosten
Totale lasten

Incidentele baten/lasten

Resultaat
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4.2

Grondslagen van waardering

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op stelsel van baten en lasten.
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
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

2016

2015

Tienden

49.400

44.759

Collecten

3.038

5.073

0

0

1.980

725

275

2.525

5.160

2.535

59.853

55.617

Pionierwerken
Wereldevangelisatie
Gebouwenfonds
Overige
Totale baten
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Algemene kosten
Toelichting Algemene kosten

2016

2015

Huishoudelijke kosten

3.877

3.410

372

694

93

111

Telefoonkosten

373

428

Materiaalkosten

714

510

Reis- en verblijfkosten

499

4.269

Kosten evangelisatieteams binnenland

184

0

Kosten evangelisatieteams buitenland

3.599

0

Representatiekosten

1.031

804

820

0

Kosten lokale activiteiten

3.289

70

Autokosten

1.565

2.670

0

360

Afvalkosten

255

299

Contributie en abonnementskosten

162

130

Bankkosten

308

372

Vrijwilligersvergoeding

3.250

3.250

Traktement

5.700

0

0

202

235

0

26.325

17.579

Drukkosten
Bezorgkosten

Kosten nationale activiteiten

Verhuiskosten

Vergoeding & bijdrage kerkleden
Overige kosten
Totaal
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Huisvestingskosten
Toelichting Huisvestingskosten

2016

2015

18.269

18.183

3.574

3.190

54

1.590

284

40

Inventariskosten

40

860

Verzekeringskosten

41

0

117

116

22.379

23.979

Toelichting Tienden

2016

2015

Tienden Zwolle

2.685

2.535

Tienden Arnhem

2.685

2.535

Totaal

5.370

5.070

Toelichting Opwekkingdiensten

2016

2015

Preekvergoeding gastprediker

1.810

1.910

524

916

2.334

2.826

2016

2015

Kosten wereldevangelisatie

350

957

Totaal

350

957

Huurkosten
Energie/gas/waterkosten
Onderhoudskosten gebouw
Onderhoudskosten apparatuur

Gemeentelijke belastingen
Totaal

Tienden

Opwekkingsdiensten

Reis- en verblijfkosten gastprediker
Totaal

Wereldevangelisatie
Toelichting Wereldevangelisatie
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Pionierwerken
Toelichting Pionierwerken

2016

2015

Support pionierkerken

0

0

Totaal

0

0

Toelichting Goede doelen

2016

2015

Powercamp

1.042

609

115

137

Shalomfonds

0

0

Het Zoeklicht

50

30

213

0

0

120

225

215

1.645

1.110

2016

2015

0

0

Afschrijvingskosten apparatuur

267

227

Afschrijvingskosten inventaris

126

126

Totaal

394

354

2016

2015

Incidentele baten

0

0

Incidentele lasten

0

0

Totaal

0

0

Goede doelen

Christenen voor Israël

Diaconie
Open Doors
Overige goede doelen
Totaal

Afschrijvingskosten
Toelichting Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten gebouw

Incidentele baten en lasten
Toelichting Incidentele baten en lasten
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Overige gegevens
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa
Over het boekjaar 2016 heeft de kerk een huurverplichting, voor het pand, met de gemeente
Dordrecht voor een bepaalde tijd van één jaar. Deze wordt jaarlijks herzien en bij wederzijds
goedvinden verlengt.

Resultaat 2016
Het resultaat over 2016 bedraagt een winst van EUR 1.057,-. Dit wordt toegevoegd aan het
eigen vermogen van de gemeente.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht of verwerkt dienen te worden in
de jaarrekening 2016.

Aantal FTE’s in dienstverband
Over het boekjaar 2016 heeft De Deur Dordrecht één personeelslid (0,20 FTE) in dienst gehad.
De voorganger is parttime in dienst van de kerkelijke gemeente. Hij ontvangt salaris voor zijn
werkzaamheden tot de kerkelijke gemeente over 2016. Overige leden van het bestuur zijn
onbezoldigd over 2016.
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Kerkgegevens
Evangeliegemeente De Deur Dordrecht
Domela Nieuwenhuisweg 2
Tel 078 – 75 19 497 / 06 – 1432 43 50
E-mail schuitema.j@icloud.com / dedeurdordrecht@icloud.com
www.dedeurdordrecht.nl

Rechtsvorm
Naam rechtspersoon
Statutaire vestigingsplaats
Postadres
Datum inschrijving
KvK nummer
Oprichting kerk
RSIN nummer
Activiteit

Kerkgenootschap
Evangelie Gemeente De Deur Dordrecht
Domela Nieuwenhuisweg 2, 3317 SE Dordrecht
Piersonstraat 14, 3317 RG Dordrecht
22 februari 2010
24487186
1 augustus 1993
8188.03.654
Religieuze organisatie

De samenstelling van het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Daarnaast is een jurist uit de gemeente te raadplegen.

