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Over de Evangelische Gemeente van God te Brunssum 
 

Als evangelische gemeente in Treebeek-Brunssum staan we midden in de moderne maatschappij. Het doel van 

onze gemeente is en blijft om te voldoen aan de opdracht die Jezus aan Zijn gemeente gaf. We hebben dat 

verwoord in onze visie en doelstelling waar al onze activiteiten zich op richten. 

 

 

 

Ons motto 
Internationale gemeente – een gemeente voor iedereen! 

´Eén Heer, één geloof, één doop; één God en Vader van allen, 

Die daar is boven allen en door allen en in u allen´. 
(Efeze 4:5-6) 

 
 

 

 

 

 

Ons doel 
Door een gemeente voor iedereen te zijn willen we iedereen die dat wil een thuishaven geven in Gods gezin 

en hen op de eerste plaats naar Jezus leiden; in dienstbaarheid naar God en elkaar samen groeien in het 

geloof om meer en meer op Christus te gaan lijken in gedrag en daden en elkaar toerusten voor de dienst en 

levensmissie in de gemeente en in het universele koninkrijk van God, opdat Gods heerlijkheid in de 

gemeente en haar omgeving gezien en geprezen zal worden. 

 

 

 
Bewust hebben we ons niet laten registreren als kerkgenootschap, hoewel we uiteraard een kerk zijn. Dit, omdat 

we geen ledenadministratie willen voeren. Ons uitgangspunt is dat we wal plaatselijke gemeente een onderdeel 

zijn van de grote universele Gemeente van God, waartoe iedereen behoort die is ‘ingeschreven in het boek van 

het leven van het Lam’ (o.a. Openbaringen 21:27). Voor het beheer is daarom de Stichting Gemeente Gods te 

Brunssum in het leven geroepen. Deze is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41070632 

en is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSN: 8034.95.602). 

 

De gemeente is eind 1952 ontstaan als evangelisatiegroep. Vanaf 18 mei 1953 werden er officiële 

samenkomsten gehouden in een gebouw aan de Dr. A. Kuyperstraat 10a te Brunssum. Van 1 januari 1989 is de 

gemeente gevestigd in het voormalig badhuis aan de Maanstraat 13 te Brunssum. 

De stichting Gemeente Gods te Brunssum is opgericht op 23 augustus 1960 en werd sinds 22-07-1988 

voortgezet met gewijzigde statuten. 

 

Als gemeente fungeren we in het wereldwijde netwerk van de Church of God-movement met zetel in Anderson 

(USA). In Europa is aansluiting bij de Freikirchlichen Bund der Gemeinden Gottes met centrale in Fritzlar (D), 

van waaruit ook de Europese (theologische) conferenties voor pastores en gemeenteleiders plaatsvindt. 

 

In Nederland zijn momenteel vier gemeenten: onze gemeente in Brunssum, Gemeente Gods Landgraaf (sinds 

1927), Gemeente Gods ‘On Eagles Wings’ in Kerkrade (sinds 2002) en Gemeente Gods ‘Het licht van Christus’ 

te Sittard-Geleen (opgericht 2008, aangesloten sinds 2010). 
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Verslag over 2018 

 

In 2018 zetten we het thema: ‘Groeien naar God en groeien naar elkaar’ voort. Elk kwartaal stond een 

bijbeltekst centraal, van waaruit werd nagedacht om ons open te stellen voor de natuurlijke groei in ons 

persoonlijk en ons gemeentelijk leven die alleen God ons kan geven.  

 

Ook dit verslagjaar had de gemeente geen bezoldigde pastor. Adriaan Bais zette echter zijn pastorschap na zijn 

pensionering op vrijwilligersbasis voort. Voor de spreekbeurten in de wekelijkse samenkomst op zondag is hij 

nog tweemaal per maand beschikbaar. Voor de overige zondagen zijn sprekers uit eigen gelederen of van de 

andere Nederlandse gemeenten inzetbaar. Soms wordt gebruik gemaakt van een gastspreker. 

Alle zeilen worden bijgezet om de samenkomst elke week tot een feest te maken voor ontmoeting met God en 

de contacten onder elkaar. Na de samenkomst is elke zondag een nazit met koffie/thee. De leiding van de 

samenkomsten roteert, zodat er variatie in het aanbod is. Voor de invulling van de samenkomsten zijn 

muzikanten en een ‘beamerteam’. 

 

De samenkomsten worden nagenoeg elke zondag vertaald in het Perzisch, voor de Iraanse asielzoekers uit AZC 

en elders in onze omgeving woonachtig. De tweewekelijkse bijbelstudie speciaal voor asioelzoekers werd 

voortgezet. hen. Elke eerste zondagmiddag van de maand is er een Iraanse samenkomst, geleid door een Iraanse 

pastor van de Coreskerk uit Apeldoorn. 

Voor asielzoekers worden regelmatig attesten afgegeven t.b.v. hun inburgering en het verkrijgen van de 

verblijfsvergunning. De gebedsbijeenkomsten werden als gebruikelijk voortgezet. 

 

Activiteiten 

Naast onze wekelijks bijeenkomsten en de jaarlijkse vieringen (Pasen, Kerst etc.) zijn er regelmatig bijzondere.  

Dit jaar waren dat: 

21tm27 januari – internationale gebedsweek 

16-17 maart Kennismakingsdagen Bijbelschool (Christliche Bildungstelle Fritzlar, CBF) in Fritzlar 
31 maart Sederavond in Landgraaf 
1 april Paasviering en Uitstapje Valkenburg 
22 april Samenkomst met Rüdiger Puchta 
12 mei Zendingsavond over Thailand met André en Wansuk Machel – bij Gego Landgraaf 
13 mei Samenkomst met André Machel 
25 mei Kienen voor Kinderhulpwerk 
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27 mei Zondag voor de vervolgde kerk (Open Doors) 
27 mei Doopdienst in Landgraaf 
1-2 juni Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk 
14-16 juni Europese pastorsbijeenkomst Gego in Lachen (D) 
23 juni Open dag bij Gego ‘Het licht van Christus’ in Sittard-Geleen voor hun Congo-project, Van 
Galenstraat 294 
24 juni Zondag van gebed voor de vluchtelingen 
26 augustus – BBQ gemeente 
8 september – Concert Global Voices KHW in Protestantse Kerk Heerlen 
29 september Ontmoetingsdag (n.m.) met Steve Rennick in Brunssum 
21-23 september Viering 70 jaar CBF in Fritzar, conferentieweekend 
5-7 oktober 70 jaar GEGO Erkelenz (D) (als gemeente zijn we voor de hele zondag uitgenodigd!) 
13 oktober, 10-12 u. NL Leidersoverleg in Kerkrade 
14 oktober Oogstdankfeest met loterij voor Kinderhulpwerk 
14 oktober Doopdienst in Landgraaf 
28 oktober Bijbelzondag ‘Met andere ogen’ 
23-24 november FBGG-dagen en -pastorsbijeenkomst in Frtitzlar of Gudensberg 
23 december – Advent- en kerstviering 

26 december -  Kerstviering 

30 december - Eindejaarssamenkomst 
 

Ondersteuning Nederlandse gemeenten door 3W 

Vanuit 3W Global Missions zijn Daniel en Christy Kihm als zendelingen naar Nederland afgevaardigd. Ze 

maken deel uit van het Europese 3W-team en hebben ook taken voor andere Europese landen (o.a. Hongarije). 

Zij ondersteunen mede de vier Nederlandse gemeenten in hun culturele diversiteit. In het verslagjaar vulde 

Daniel Kihm bij de verschillende gemeenten diverse zondagse spreekbeurten in. 

 

Beheer Kerkgebouw 

Ons uit 1938 daterende gebouw vraagt dringend onderhoud om het toekomstbestendig te maken. Gefaseerd 

moet een en ander worden opgepakt om te voldoen aan ophanden zijnde standaards voor openbare gebouwen. 

Jaarlijks wordt de brandveiligheidsinstallatie gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. 

In het verslagjaar is schilderwerk verricht en zijn de ramen van de kerkzaal van dubbel glas voorzien, is een 

dakreparatie uitgevoerd en de regenwaterafvoer om het gebouw gerepareerd en daarnaast nog een deel van de 

brandmelsinstalltie vernieuwd. 

 

Bestuursaangelegenheden 

Het bestuur vergaderde samen met naaste medewerkers dit jaar vijf keer (op 9 januari; 25 februari, 24 juli, 28 

augustus, 15 november). Met de gemeente was de jaarvergadering op 25 februari. 

Het bestuur bestond aan het einde van het verslagjaar uit: Adriaan Bais (voorzitter), Roelof Braad (secretaris-

penningmeester) en Robert Severin. 

 

Netwerkoverleggen 

De leiders van de Nederlandse Gemeenten Gods komen regelmatig bijeen voor uitwisseling en het oppakken 

van een eventuele gezamenlijke activiteit of de ondersteuning van een activiteit van één van de gemeenten. 

De leidersoverleggen vonden plaats op 20 januari, 14 april, 7 juli en 13 oktober.  
Pastor Adriaan Bais had een aantal keren overleg met de pastores van verschillende kerken in 

Treebeek/Brunssum. 

 

In Duitsland werden door pastors/gemeenteleiders van 14 t/m 16 juni de theologische dagen in Marburg 

bijgewoond en op 15 februari een pastorsoverleg van de NRW/NL-gemeenten in Duisburg. Op 23 november 

werd de FBGG- pastorsbijeenkomst in Fritzlar bijgewoond. 



 

Evangelische Gemeente Gods Brunssum – Jaarverslag 2018           Pagina 5 van 14 

 
Afbeeldingen: Zendingsavond Thailand met André en Wansuk Machel bij Gego Landgraaf  Concert Global 

Voices  Bowlen  Uitstapje Pasen Katakomben  Pasen: diner  Doopdienst oktober  BBQ augustus  

Ontmoetingsdag met Steve Rennick 
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Financieel verslag 

Het jaar 2018 kon met een positief saldo van € 2499 worden afgesloten. Het totaal aan inkomsten uit giften en 

collecten was € 1356 meer dan begroot (6%); t.o.v. 2017 € 896 meer; de collecte-inkomsten waren dit jaar € 179 

minder dan in 2017. Voor projecten (bouwfonds, kinderhulpwerk, asielzoekerswerk) werd daarenboven € 3872 

aan giften gedoneerd. 

Hiermee konden we een aantal nuttige bestedingen doen. Uit de ‘tiende en zendingskas’ van de gemeente 

maakten we € 1000 over voor het zendingswerk in Thailand (voor André en Wansuk Machel), € 500 voor de 

jubilerende Bijbelschool van FBGG in Fritzlar en € 300 voor Open Doors. 

Voor ons diaconale werk onder asielzoekers kwam aan giften € 1475 binnen. We hadden uitgaven voor de 

ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers, die wachten op hun kans voor een nieuwe aanvraag bij IND. 

Aan het eind van het verslagjaar waren dat vier dames. Totaal is hiervoor € 6139 uitgegeven, grotendeels 

afgedekt uit de reserve nog te bestemmen tiende van de gemeente. Hierin zijn de meerkosten aan energie en 

water niet meegerekend (die zijn niet exact te berekenen, maar het zal in vergelijking met voorgaande jaren 

ongeveer € 1200 zijn). Wel rest er nog een risicopost met betrekking tot een niet meer invorderbare lening en 

niet meer te annuleren bestelde grafsteen aan wijlen Naser Bahramalian van € 1400). 
 

                 

 

De belangrijkste uitgaven waren voor: 

Activiteiten: Ontmoetingsdag (ca. € 700) – samenbindende activiteiten als uitstapje en bowlen (ca € 650). 

Gebouw: dubbel glas zaal € 3792 – Verfwerk € 910 – Reparatie dak 2287 – Brandbeveiliging 2226 naast de 

reguliere zaken als verzekeringen en belastingen. 

Voor andere onderhoudswerkzaamheden/verbeteringen (buitenverfwerk van de dakranden, gevelreiniging en 

nieuwe dakbedekking en –isolatie, zonnepanelen etc.) wordt verder gespaard tot het geld er is om deze 

investeringen te kunnen oppakken.  

 

In de navolgende balans en staat van baten en lasten wordt verslag gedaan over 2018. De boekhouding wordt 

bijgehouden via het zogenaamde kasstelsel. Stichting Gemeente Gods te Brunssum is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 41070632, staat geregistreerd onder het fiscaal nummer 8034.95.602 en 

heeft een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan 

de gemeente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Alle giften zijn 100% ingezet voor het doel waarvoor 

deze zijn gegeven. 

 

Namens het bestuur,  

 

Roelof Braad, 

secretaris-penningmeester 

 

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van Stichting Gemeente Gods in Brunssum op 24 februari 2019. 

 

Voor akkoord: 

De kascommissie, 

 

Ben van Beek en Daniël Angori 

 

w.g. Heerlen, 28 mei 2019 
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Gemeente Gods Brunssum 
Nadere toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2018 

 

Balans 
Naar aanleiding van de taxatie in 2006 door de makelaar is de waarde van ons gebouw voor de balans bepaald 

op € 300.000. Overleg in 2010 met een makelaar gaf een hoger resultaat (€ 450.000), maar is niet in de balans 

opgenomen, omdat het geen officiële taxatie betreft en er sindsdien mogelijk ook enige vermindering van de 

marktwaarde van het gebouw is opgetreden. Zolang er geen noodzaak is tot hertaxatie laten we de prijs op de 

mogelijke verkoopprijs uit 2006 staan. 

Een aantal betaalopdrachten tot € 610,77 uit 2018 stond op 31 december nog open. Het betreft bedragen die te 

maken hebben met de afrekening van afdrachten van giften voor enkele specifieke projecten. 

Totaal was op 31 december 2018 een bedrag van € 17.767,67 aan geldmiddelen in kas en op de bankrekening 

beschikbaar (de som van punt 3 liquide middelen), per 31 december 2017 was dat € 18.771,94. De 

vermogenspositie is dus iets afgenomen en maar nog voldoende om de kortlopende schulden (ca € 5752; zie 

fondsen in punt 8) af te dekken. 

 

Staat van baten en lasten 
Het verslagjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van € 2498,99. Op de balans hadden we per  

1-1-2018 een saldo van € 8906,38. Bijgevolg zien we dat we voor wat betreft de kas van de gemeente positief 

eindigen met een bedrag van € 11.405,37. [vermeerderd met de reserve aan fondsen dus €17.767,67) 

 

 

 

In het overzicht hierboven zijn alle inkomsten (dus niet alleen giften e.d., maar ook huur, giften voor 

projecten etc.) en alle reguliere uitgaven opgenomen. De uitgaven voor projecten en binnen de fondsen 

zijn hierna bij projecten en fondsen verantwoord. Daarvoor zijn enkele bijzondere giften ontvangen. 

Deze geoormerkte ingekomen giften zijn of worden ook weer met de desbetreffende bestemming 

uitgegeven. Uit de balans zijn de saldi af te leiden, maar deze zijn ook in de tabel ‘Fondsen’ aan het 

eind van dit verslag nog verantwoord, inclusief de verrichte bestedingen.  

  

Inkomsten:  

2017  €    29.253,92  

Begroot  €    28.080,00  

Realisatie dit jaar  €    32.946,36  

  
Uitgaven:  
2017  €    21.235,92  

Begroot  €    28.080,00  

Realisatie dit jaar  €    30.447,37  

  
Saldo t/m 2017  €      8.906,38  

Saldo dit jaar  €      2.498,99  

Saldo totaal  €    11.405,37  
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Gemeente Gods Nederland   

Balans     
per 31 december 2018     

Activa     2017 2018 

1. Gebouw       

    -aanschafwaarde 1988:   €         90.756,04      

    -waardevermeerdering:   €        209.243,96      

    -     

      €      300.000,00   €      300.000,00  

         

2. Liquide middelen:       

    -Kas    €             942,23   €             794,99  

    -ING Bank    €          2.817,48   €          7.451,07  

    -ING Spaarrekening    €        15.012,23   €          9.521,61  

         

         

         

3. Vooruitbetaalde bedragen    €                   -      

         

         

         

4. Nog te ontvangen bedragen       

    -bijdragen    €              30,00   €                   -    

    -diversen    €             775,00   €                0,00- 

         

         

Totaal      €      319.576,94   €      317.767,67  

      

 

 

Statistieken 

 

 
Begroot: € 2760. Werkelijk € 2736 > minder € 24 (€ 179 minder als in 2017) 

Giften 
(€ per jaar) 

Aantal 
huishoudens 

1-100 4 

100-200 1 

200-300 2 

300-400 2 

400-500 3 

500-600 1 

600-700 1 

800-900 2 

1200-1500 2 

1800-1900 1 

3000-3500 1 

>4000 1 

Tabel: Wat geven onze 

huishoudens per jaar? 

(inclusief voor fondsen) 
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Passiva     2017 2018 

5. Eigen vermogen      

    - kapitaal    €    308.906,38   €    311.405,37  

         

6. Hypotheek / kasgeldlening  €                 -     €                 -    

         

7. Kortlopende schulden      

    - rekening courant Studiefonds  €           680,73   €          680,73  

    - Sociaal Fonds   €        1.414,03   €        1.814,03  

    - rekening courant Bouwfonds  €                 -     €          600,00  

    - sociaal fonds asielzoekers  €                 -     €                 -    

    - multimediafonds   €                 -     €                 -    

    - zendingsfonds   €        6.796,50   €        2.656,77  

         

8. Vooruit ontvangen bedragen     

    - bijdragen   €                 -     €                 -    

    - overig    €                 -     €                 -    

         

9. Nog te betalen bedragen:     

    - diversen   €           863,93   €          610,77  

    - Huiskring Maasbracht aan KHW  €           915,37   €                 -    

         

Totaal      €    319.576,94   €    317.767,67  
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Gemeente Gods Brunssum   

Staat van baten en lasten over 2018   

    

Inkomsten vorig jaar begroot rekening 

    
Giften  €         15.905,00   €              15.600,00   €           16.980,00  

Collecten  €           2.914,72   €               2.760,00   €             2.736,16  

    
Diversen (telefoon, etc.)  €                    -     €                         -     €                      -    

Reiskosten/ophaaldienst  €             484,25   €                  500,00   €                726,55  

Keuken  €             202,12   €                  210,00   €                160,23  

Rente-inkomsten  €               12,23   €                    10,00   €                   9,38  

Gemeentehulp Missionswerk  €                    -     €                         -     €                      -    

Inkomsten woning en energie  €           6.600,00   €               6.600,00   €             6.600,00  

    

    

    

    

    
Activiteit 1: Bowlen    €                 89,00  

Activiteit 2: Ontmoetingsdag    €                435,80  

Activiteit 3: uitstapje    €                650,00  

Activiteit 4: Asielzoekerswerk    €             1.413,47  

Activiteit 5:    €                      -    

Activiteiten (overig vorig jaar)  €             480,60    

    

Project 1: Zending en tiende gemeente  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 2: Bouwfonds  €           1.350,00   €               1.000,00   €                600,00  

Project 3: Bijbelwinkel Ezra   €             120,00   €                  120,00   €                120,00  

Project 4: Studiefonds  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 5: Bijbelschool  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 6: Jeugdwerk  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 7: Multimedia  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 8: Kinderhulpwerk  €             435,00   €                  400,00   €                475,77  

Project 9: Keuken catering  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 10: Gemeentehulp FBGG  €                    -     €                         -     €                      -    

Project 11: Sociaal Fonds Asielzoekers  €             450,00   €                         -     €             1.475,00  

Project 12: Open Doors  €                    -     €                         -     €                300,00  

Project 13: Gego Landgraaf  €             300,00   €                  300,00   €                175,00  

Project 14:    €                      -    

Project 15:     €                      -    

Projecten (overige)    

    

totaal  €    29.253,92   €        27.500,00   €      32.946,36  

    
Saldi t/m eind vorig jaar    €             8.906,38  
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    €         21.378,18  

    

Uitgaven vorig jaar begroot rekening 

    
Vergoedingen sprekers  €                       -     €                     -     €              100,00  

    €                     -    

Energie en water  €             3.112,53   €            3.500,00   €           4.725,49  

Belastingen en verzekeringen  €             2.078,52   €            2.200,00   €           2.111,29  

Onderhoud gebouw/woning  €             4.684,53   €            7.500,00   €         10.043,05  

Bureaukosten, drukwerk, abonnementen, telefoon  €             1.029,95   €            1.000,00   €           1.048,76  

Reis- en verblijfkosten, ophaaldienst  €             1.155,25   €            1.200,00   €           1.642,00  

Benodigdheden keuken/catering  €                723,96   €              800,00   €              561,72  

Bankkosten/sparen  €                159,68   €              180,00   €              239,22  

Evangelisatie   €                  99,95   €            1.000,00   €                     -    

Samenkomsten algemeen en representatie  €                551,09   €              600,00   €              697,42  

Jeugd- en kinderwerk  €                  24,87   €                50,00   €                79,37  

Zang en muziek  €                160,49   €              300,00   €              129,86  

    
Activiteit 1: Bowlen    €              102,50  

Activiteit 2: Ontmoetingsdag    €           1.136,58  

Activiteit 3: uitstapje    €           1.299,25  

Activiteit 4: Asielzoekerswerk    €           1.413,47  

Activiteit 5:    €                     -    

Activiteiten (overig vorig jaar)  €             1.977,38   €            1.650,00   

    

Project 1: Zending en tiende gemeente  €             1.881,97   €            1.900,00   €           1.971,62  

Project 2: Bouwfonds  €             1.350,00   €              600,00   €              600,00  

Project 3: Bijbelwinkel Ezra   €                120,00   €              120,00   €              120,00  

Project 4: Studiefonds  €                       -     €                     -     €                     -    

Project 5: Bijbelschool  €                       -     €                     -     €                     -    

Project 6: Jeugdwerk  €                       -     €                     -     €                     -    

Project 7: Multimedia  €                       -     €                     -     €                     -    

Project 8: Kinderhulpwerk  €                435,00   €              400,00   €              475,77  

Project 9: Keuken catering  €                       -      €                     -    

Project 10: Gemeentehulp FBGG  €                       -     €                     -     €                     -    

Project 11: Sociaal Fonds Asielzoekers  €             1.390,75   €            4.500,00   €           1.475,00  

Project 12: Open Doors  €                       -     €                     -     €              300,00  

Project 13: Gego Landgraaf  €                300,00    €              175,00  

Project 14:    €                     -    

Project 15:     €                     -    

Projecten (overige)    
saldo  €             8.018,00   €                     -     €           2.498,99  

   €      29.253,92   €     27.500,00   €    32.946,36  

    
Reserve liquide middelen per balansdatum    €         11.405,37  
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Fondsen van doelprojecten* stand 

fonds 

2017 

2018 Uitgegev

en 

Doel Stand 

fonds 

Zending en tiende gemeente 

** 

€ 6797 € 524 4664  Zending Thailand 

CBF (Bijbelschool D) 

Open Doors 

Ondersteuning asielzoekers 

€ 2657  

Bouwfonds  € 0 € 600  € 0   € 600 

Studiefonds € 681 € 0 € 0   € 681 

Sociaal Fonds € 1414 € 850  € 450 Renteloze lening € 1814 

Sociaal Fonds Asielzoekers € 0 € 1475 € 1475 Ondersteuning en leefgeld € 0 

Bijbelwinkel Ezra € 0 € 120  € 120 Ondersteuning winkel € 0 

Kinderhulpwerk € 0  € 475 € 475 Vrij te besteden gave € 0 

 

* Dit betreft de ingekomen giften voor projecten. Projecten zijn bedoeld voor aanvulling van de 

fondsen of zijn incidentele collecten voor een bepaald doel.  

** Over de niet uitgegeven tiende uit dit fonds moet in een jaarvergadering over de bestemming een 

beslissing worden genomen. Voor 2019 is in ieder geval een bijdrage van € 1000 voor de school in 

Burkino Faso voorzien. 
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Uitgaven   

Sprekers extern  €           100   €          200  

Energie en water  €        4726   €       4.500  

Belastingen en verzekeringen  €        2.111   €       2.200  

Onderhoud gebouw/woning  €      10.043   €       7.500  

Bureaukosten, drukwerk, abonnementen, telefoon  €        1.049   €       1.100  

Reis- en verblijfkosten, ophaaldienst  €        1.642   €       1.500  

Benodigdheden keuken/catering  €           562   €          600  

Bankkosten/sparen  €           239   €          250  

Evangelisatie   €               0   €       1.000  

Samenkomsten algemeen en representatie  €           697   €          700  

Jeugd- en kinderwerk  €             79   €          120  

Zang en muziek  €          130   €          400  

Activiteiten   €        3.952   €       1.500  

Project: Zending en tiende gemeente  €        1.971  €       1.930  

Project: Bouwfonds  €           600   €          600  

Project: Kinderhulpwerk  €           476  €        . 400  

Project: Sociaal Fonds Asielzoekers  €        1.475   €       5.000  

Overige Projecten   €           595  €          500 

Saldo  €        2.499  €               0 

totaal €    32.946 €   30.000 
  
 
Korte toelichting: voor u ligt een reële begroting op basis van het bestaande inkomstenpatroon en de te 

verwachten noodzakelijke kosten voor het reilen en zeilen van de gemeente. Voor onderhoud gebouw is een 

bedrag opgenomen om het noodzakelijke verfwerk, onderhoud aan dak en eventueel de gevelbelettering te 

kunnen betalen. Mogelijk moeten we iemand nog een opleiding geven i.v.m. de verplichtingen rond de 

brandveiligheid. Onduidelijk is hoelang de nog uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteuning nodig hebben. 

Gelet op de begroting kunnen we er dit jaar slechts € 5.000 aan uitgeven. Als we vier het hele jaar zouden 

moeten ondersteunen dan zal ongeveer € 6.500 nodig zijn. Uit 2018 ligt nog een bedrag open van € 1.400 dat 

hoogstwaarschijnlijk oninbaar is. Er ligt dus boven de begrote € 5000 een risicopost van € 2900. 

Hiervoor en voor extra ondersteuning voor bijvoorbeeld studie of proceskosten is geen financiële 

ruimte. Daarvoor zullen extra giften moeten binnenkomen. 

Evangelische Gemeente Gods Brunssum 
Begroting 2019   

   

Inkomsten 
 werkelijk 

2018   begroot  

Giften  €    16.980   €    16.500  

Collecten  €      2.736   €      2.800  

Diversen (telefoon, verhuur, etc.)  €             -   €             -  

Reiskosten/ophaaldienst  €         727   €         750  

Keuken  €         160   €         200  

Rente-inkomsten  €             9   €             0  

Inkomsten verhuur woning  €      6.600   €      6.600  

Activiteiten (overig vorig jaar)  €      2.588  €        p.m.  

Projecten: Zending en tiende gemeente; Bouwfonds, Bijbelwinkel Ezra; Bijbelschool; etc.  €      3.146  €      3.150  

totaal  € 32.946  € 30.000  
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