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Gegevens publicatie ANBI:
De publicatie bestaat uit de volgende onderdelen:
A.
B.
C.
D.
E.

Algemene gegevens.
Statuten.
Visie.
Jaarverslag 2014 in bewerking
Staat van ontvangsten en uitgaven

A Algemene gegevens:
Naam ANBI:

Pinkstergemeente Filadelfia

Tel.nr. Kapel:
Tel.nr. Administratie:

0511 442111
0511 402474

RSIN/Fiscaal nr.:

805286366

Website adres:

www.filadelfiagemeente.nl

E-mail:

info@filadelfiagemeente.nl

Adres Kapel
Post code / plaats

Suder Stasjonsstrjitte 16
9271 HB, De Westereen.

Postadres:
Postcode / plaats:

Tsjerkestrjitte 11
9271 AK, De Westereen.

B Statuten en huishoudelijk reglement:
Naam:
Artikel 1
Het kerkgenootschap draagt de naam: “Pinkstergemeente Filadelfia” en is gevestigd te
Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel, hierna te noemen “de gemeente”.
Doelstelling:
Artikel 2
De Pinkstergemeente Filadelfia stelt zich, ( toegevoegd: zonder winstoogmerk*), ten doel de
verkondiging van Gods onfeilbaar Woord. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van
samenkomsten, het geven van bijbelstudies, het uitgeven van schriftelijk materiaal en door
andere wettige middelen.
Grondslag:
Artikel 3 van de statuten:
De gemeente is gegrond op het volgende belijden:
- Dat de Bijbel het geïnspireerde en enige onfeilbare en gezaghebbende geschreven
Woord van God is;
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-

-

Dat er één God is, eeuwig in Zijn bestaan in drie persoenen: God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest;
In de Godheid van onze Here Jezus Christus, Als Hoofd van de gemeente, in Zijn
maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn verzoening
brengende dood, in Zijn lichamelijke opstanding uit de dood, in Zijn Hemelvaart, in Zijn
wederkomst naar de aarde, om in kracht en heerlijkheid te regeren;
In de gezegende hoop van de opname van de gemeente;
Dat de enige manier om reiniging van zonden te ontvangen is door bekering,
berouwvol belijden van zonden en geloof in het kostbare bloed van Christus;
Dat de wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is om behouden te worden;
In de waterdoop door onderdompeling, als uitdrukking van het gestorven, begraven
en opgestaan zijn met Christus;
Dat het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis genezing mogelijk maakt als
antwoord op gebed;
Dat de doop met de Heilige Geest zoals beschreven in Handelingen 2:38 wordt
gegeven aan hen die geloven;
In de kracht van de Heilige Geest, die door Zijn inwoning elke gelovige de mogelijkheid
biedt een heilige zuivere levensstijl te hebben;
Het vieren van het Heilig Avondmaal waardoor de gemeenschap met het lichaam en
bloed van Christus wordt beleden;
In de opstanding van de doden, dat zij die gered zijn eeuwig mogen leven en zij die
niet gered zijn eeuwig verworpen;
In het bijzondere plan welke de Here God heeft met het oude verbondsvolk Israël, de
nakomelingen van Abraham, Izaӓk en Jacob.

Vestiging:
Artikel 4
De gemeente is gevestigd te Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel.
Artikel 5
De raad van oudsten en diakenen, hierna te noemen: “raad”, besluit tot lid van de gemeente
toe te laten personen die i de leeftijd hebben bereikt zoals nader is bepaald in het
huishoudelijk reglement en zich daartoe hebben aangemeld en nadat in een gesprek met
tenminste één oudste is gebleken dat zij:
a. De Bijbelse leer onderschrijven zoals verwoord in artikel 3.
b. Zich voegen in de gemeente met betoon van persoonlijke betrokkenheid.
c. De orde en leiding in de gemeente respecteren.
d. Naar vermogen de gemeente financieel zullen ondersteunen.
De raad doet mededeling van leden die zijn toegelaten in de samenkomst en/of in het
mededelingenblad van de gemeente.
Artikel 6
De raad is bevoegd een lid, na deze gehoord te hebben, te schorsen voor een in het
huishoudelijk reglement nader bepaalde periode, indien het lid bij herhaling in strijd handelt
met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of door handelingen en gedragingen het belang van de
gemeenschap in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
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Artikel 7
1 Het lidmaatschap eindigt:
a Door overlijden van het lid;
b door opzegging door het lid;
c door opzegging namens de gemeente op voorstel van de raad, na gedegen onderzoek.
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde plaatsvinden. Dit gebeurt
Door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris, hiervan zal mededeling
Aan de gemeente worden gedaan.
Inkomsten.
Artikel 8
De inkomsten van de gemeente bestaan uit de bijdragen van de leden, giften en overige
baten. In de jaarlijkse ledenvergadering legt de raad bij monde van de penningmeester
rekening en verantwoording af van het financieel beheer.
Op voordracht van de raad benoemt de ledenvergadering jaarlijks een kascommissie,
bestaande uit twee, niet tot de raad behorende gemeenteleden, tot onderzoek van de
rekening en verantwoording over het lopende casu quo het laatst vestreken boekjaar. De
raad is verplicht alle door deze kascommissie gewenste inlichtingen te verschaffen.
Vaststelling zonder voorbehoud van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt
de penningmeester tot decharge voor alle handelingen, die blijkens de boeken in het
afgelopen jaar heeft verricht, behoudens de wettelijke beperkingen.
Artikel 9
De raad bestaat uit tenminste drie leden. De raadsleden verdelen onderling de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 10
De raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden en
van beheer, waaronder het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen, na
instemming van de ledenvergadering.
Artikel 11
De leden van de raad worden uit de leden van de gemeente gekozen door de raad en
vervolgens voorgesteld aan de gemeente. Hierbij krijgt de gemeente twee weken de
gelegenheid gegronde bezwaren schriftelijk kenbaar te maken tegen de voorgestelde nieuwe
raadsleden. Indien er geen geronde bezwaren worden ingebracht, worden de nieuwe
raadsleden in een daarvoor vast te stellen samenkomst bevestigd als oudste of diaken. De
raadsleden worden voor een in het huishoudelijk reglement nader bepaalde periode
aangesteld, en zijn daarna herkiesbaar.
Artikel 12
Een lid van de raad kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen als gevolg
van onjuist handelen en als zijn levenswandel niet in overeenstemming is met het gestelde in
artikel 3.
Er dient voor dat doel een vergadering te worden bijeengeroepen waarin, met een
meerderheid van twee/derde van de aanwezige leden, waar tenminste twintig procent (20%)
vertegenwoordigd zijn, een dergelijk besluit kan worden genomen.
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Het betrokken raadslid dient vóór bedoelde vergadering in de gelegenheid te worden gesteld
om zijn handelwijze te verdedigen. Eveneens houdt het lid zijn van de raad op als het
lidmaatschap van de gemeente wordt geschorst of beëindigd.
Een raadslid kan zijn functie te allen tijde vrijwillig neerleggen.
Ledenvergaderingen:
Artikel 13
Ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als de raad dit wenselijk acht, doch tenminste
één maal per jaar, ook op verzoek van tenminste een/vijfde deel van de leden aan de raad. De
raad is dan verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
De vergaderingen worden tenminste veertien dagen van te voren aangekondigd. De wijze
waarop de ledenvergaderingen ter kennis worden gebracht aan de leden staat nader in het
huishoudelijk reglement omschreven.
In deze vergadering worden, zover niets anders is bepaald, alle besluiten genomen met
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen, bij stemmen over personen beslist het lot.
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Notulen van de
ledenvergadering dienen beschikbaar te worden gesteld voor de leden die er om vragen.
Artikel 14
Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van het kerkgenootschap, kan slechts
worden besloten bij besluit van een tot dat doel bijeengeroepen ledenvergadering met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering
waarin tenminste twintig procent (20%) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Is in een vergadering als bedoeld in dit artikel of in artikel 12 het vereiste aantal van twintig
procent (20%) van de leden niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan bedoelde besluiten kunnen worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezigen, mits eveneens met een meerderheid van twee/derde van
de uitgebrachte geldige stemmen. Het besluit tot ontbinding geeft tevens de bestemming aan
waar het vermogen van de gemeente aan zal worden gegeven.(toevoeging: een positief
liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke
doelstelling.*)
Huishoudelijk reglement:
Artikel 15
De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
ledenvergadering op voorstel van de raad of indien dit schriftelijk wordt verzocht door
tenminste een/derde gedeelte van de leden van de gemeente. Bepalingen in het
huishoudelijk reglement in strijd met de wet of de statuten zijn nietig
Slotartikel:
Artikel 16
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien of in gevallen van twijfel of geschil
omtrent uitleg of toepassing van een artikel beslist de raad.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde
dokumenten vastgesteld.
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Deze akte is verleden te Beetsterzwaag op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te
hebben kennis genomen en met deze inhoud in te stemmen. Daarna is de inhoud van deze
akte aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarop de comparanten hebben
verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparanten
getekend.


De toevoegingen in de statuten worden in de eerstvolgende statutenwijziging met betrekking
tot art. 2 en 14 aangebracht.

Huishoudelijk reglement
Artikel 1:
Leden der gemeente:
Onder verwijzing naar artikel 5 van de statuten kunnen personen van achttien jaar en ouder
tot het lidmaatschap worden toegelaten. Personen, die jonger zijn dan 18 jaar, worden als
jeugdleden aangemerkt. Jeugdleden hebben geen stemrecht.
Artikel 2:
Schorsing van een lid.
De termijn van schorsing van een lid conform artikel 6 van de statuten is gesteld op minimaal
drie maanden.
Artikel 3:
Raad van oudsten en diakenen.
Oudsten en diakenen worden conform artikel 11 van de statuten aangesteld voor een periode
van zes jaar. Daarna zijn zij, na één shabbatsjaar, herkiesbaar.
Artikel 4:
Ledenvergaderingen.
Conform artikel 13 van de statuten worden de ledenvergaderingen minstens veertien dagen
van te voren afgekondigd. De agenda van de ledenvergaderingen zal aan de leden worden
toegezonden, voor zover deze niet zijn uitgereikt.
Artikel 5:
Heilig avondmaal.
Het heilig avondmaal wordt tenminste één maal per maand gevierd. Een ieder, die zich het
eigendom van Christus weet, en in een rechte verhouding staat ten opzichte van de Heer en
tegenover zijn/haar naaste, kan deelnemen aan het heilig avondmaal.
Artikel 6:
Wijzigingen.
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten met een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een daartoe
schriftelijk bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste driekwart van de leden van de
gemeente aanwezig is.
Wanneer het vereiste aantal leden niet in de eerste daartoe belegde vergadering aanwezig is,
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dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan bedoelde besluiten
kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits eveneens met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 7:
Overige situaties.
In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van oudsten en diakenen.
C Visie van de Pinkstergemeente Filadelfia:
De visie van de gemeente is als volgt samen te vatten:
“Samen Jezus aanbidden, volgen, dienen en bekend maken.”
en rust op vier bijbelse pijlers:
Aanbidding, Verdieping, Evangelisatie en Dienstbetoon.
Op basis van deze vier pijlers wordt aan de gemeente vorm gegeven.
Het doel is een gezonde gemeente, waarin praktische theologie, gerichte vorming, effectieve
leiderschap, inspirerende erediensten, een liefdevolle gemeenschap, structuur die de groei
bevordert en een bewogen evangelisatie kernpunten zijn om een bijbelgetrouwe gemeente
te zijn en te blijven.
Met het vaststellen van de visie wil de gemeente zich duidelijker profileren zowel binnen de
gemeente als daar buiten.
De grote opdracht:
Jezus Christus gaf aan Zijn volgelingen en dus ook aan de gemeente de volgende opdrachten,
wel genoemd: Het Grote Gebod en De Grote Opdracht:
Jezus zei tegen hem: Ü zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel
en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk,
is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (HSV Matteüs 22:37-39)
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Matteus
28:19)
Deze twee kernopdrachten worden samengevat tot de volgende vier hoofddoelen voor het
leven en de gemeente:
1 God liefhebben boven alles
2 Onze naaste als onszelf
3 Mensen maken tot volgelingen van Jezus
en hen dopen en invoegen in Gods Gezin.
4 Leren Gods Woord te verstaan en te gehoorzamen

- Aanbidding
- Dienstbetoon
- Evangelisatie
- Verdieping.

Aanbidding, eerste pijler:
Regelmatig trok de Here Jezus zich terug om te bidden tot God de Vader.
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die
heeft Hem ons verklaard. (HSV Johannes 1:18)
Deze intimiteit met Zijn Vader was het voorbeeld dat Jezus gaf aan Zijn volgelingen. Dit was ook
Zijn opdracht aan hen: “Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid
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tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het
openbaar vergelden.” (Matteus 6:6)
Allereerst gaat het om God zelf. Jezus toonde ons een persoonlijke God, waarmee wij een
relatie kunnen hebben en Die naar onze liefde verlangt. Dit is het hoogste doel van ons leven.
Dit wordt samengevat met het kernwoord “aanbidding”.
Het is dus van belang dat er voldoende tijd wordt besteed aan aanbidding in de gemeente.
Tijdens de diensten, tijdens bidstonden en zeer zeker ook thuis. Het is dus goed hier bij
samenkomsten nadruk op te leggen en daar waar behoefte is middels studie en oefening de
gemeenteleden er thuis in te laten raken. Aanbidding moet een levensgewoonte worden.
Dienstbetoon, tweede pijler:
Dienstbetoon of met andere woorden hulpvaardigheid. Het gaat hier om de onderlinge
relaties, vriendschappen, eenheid, zorg voor elkaar en voor de mensen buiten de gemeente.
Deze tweede pijler hangt nauw samen met de eerste pijler: wanneer de relatie met God beter
wordt, worden ook de onderlinge relaties beter.
Jezus zei tegen zijn volgelingen: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt;
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (HSV Johannes 13:34-35)
Jezus bad voor Zijn volgelingen als volgt: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij,
en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden
hebt.” (HSV Johannes 17-21)
Ook naar buiten toe in een steeds killere wereld en toenemende verharding, chaos,
eenzaamheid en verschil tussen arm en rijk behoort de gemeente de liefde van Christus uit te
dragen. De gemeente dient als het ware het gezicht/karakter en levensstijl van Jezus te
vertegenwoordigen naar buiten toe.
Dit alles wordt samengevat met het kernwoord “Dienstbetoon”
Verdieping, derde pijler:
De gemeente is bedoeld als een plek om te groeien in ons geloof; te worden als Christus, het
grote voorbeeld van alle Christenen. Daar komt ook het typisch bijbelse woord “discipelen”
vandaan. Dit zijn volgelingen en leerlingen van Jezus Christus.
Wanneer we Christen zijn en lid van een gemeente, zijn we niet automatisch ook discipel. Dit
is een volgende stap in de nieuwe levenswandel met God. De leden hebben een nieuw
eeuwig leven ontvangen door het werk dat Jezus aan het Kruis heeft gedaan. Nu is het zaak er
voor te kiezen om Zijn volgeling en leerling te worden. Daartoe daagt Jezus uit. Een onmisbaar
onderdeel daarvan is de doop (bad der wedergeboorte.)
“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het
werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot
de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot
de maat van de grootte van de volheid van Chistus, (HSV Efeze 4:11-12)
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Ook het thuis worden in de werking van de Heilige Geest, het ontdekken van de gaven en
talenten, het leren onderscheiden van Geesten en het aandoen van de Geestelijke
wapenrusting Gods is onmisbaar bij de verdieping.”
Dit alles wordt samengevat met het kernwoord “Verdieping”
Evangelisatie, vierde pijler:
Opvallend was in het leven van Jezus Zijn liefde voor de wereld. Zijn hele leven getuigde van
liefde voor mensen.
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaar, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)
Deze levensmissie droeg Hij over aan Zijn discipelen. Hij zond hen de wereld in als Zijn
getuigen:
“Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
(Johannes 17:18)
Evangelisatie kan op diverse manieren worden gerealiseerd. Door o.a. op straat mensen te
benaderen, door maandelijks te houden gastenavonddiensten.
Dit alles wordt samengevat met het kernwoord : “Evangelisatie”
D Jaarverslag 2014
Zondagse diensten:
Iedere zondagmorgen is er in ons kerkgebouw om 9.30 uur een open dienst van lofprijs,
aanbidding en prediking. Dit is een manier van uiting van ons geloof en God te zoeken met
veel zingen, gebed en luisteren naar inspirerende predikingen. Na afloop van de dienst is er
koffie en thee. Er is tijdens de koffie gelegenheid om met elkaar te bidden en elkaar te
bemoedigen (ook voor gasten).
Op de laatste zondagavond van de maand vanaf september tot april is er een gastendienst
waar veel ruimte is gasten te verwelkomen en er te zijn voor mensen die zoekende zijn en
meer over God en het geloof willen weten.
Muziekteam en zangleiders:
Het muziekteam en zangleiders zijn een groep mensen die passie hebben voor God, muziek
en mensen. Elke woensdagavond komen ze bij elkaar om de muziek van de zondagdienst te
oefenen. Elke zondagmorgen heeft het muziekteam samen met één zangleider de taak om de
gemeente te dienen in lofprijs en aanbidding om zo God te ontmoeten.
Celgroepen:
Elke eerste of tweede zondag van de maand komen de celgroepen bij één van de leden thuis
om enkele gedeelten van de Bijbel te lezen en deze met elkaar te bespreken.
Daarnaast zijn we bij elkaar om elkaar te bemoedigen en te bidden voor zieken, maar bovenal
om onze Heer te eren en te prijzen. Hem komt alle Lof en eer toe.
De celgroepen worden gecoördineerd door een lid van de raad.
Jongerenwerk:
Er is elke zondag opvang voor de allerkleinsten, de crèche, hiervoor staat elke week een team
klaar.
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Voor de basisschoolkinderen is er elke zondag zondagsschool. Deze is opgedeeld in 2
groepen, groep 1-4 en de groep 5-8.
De tieners hebben 1x per maand een eigen samenkomst op zondagochtend, daarnaast
komen ze elke zaterdagavond bij elkaar in ons eigen jeugdhonk, De Trochgong.
Hier beleven ze onder tienerleiding een gezellige avond, met een stukje bijbels onderwijs.
De jongvolwassenen komen ook 1x per maand bij elkaar. Er wordt vooraf eerst samen
gegeten. Daarna wordt door hen samen de bijbel bestudeerd.

Interne diensten:
Hieronder verstaan we het kosterschap/ de beheerder. Hij/zij is verantwoordelijk voor interne
zaken zoals het koffie en thee schenken na afloop van de diensten, gezelligheid en
gastvrijheid, en een bloemengroet naar de leden van de gemeente of daarbuiten. Daarnaast
ook het bijhouden van de leden administratie e.d.
Publiciteit:
Door middel van het “contactblad” dat een keer per 2 maanden verschijnt, wordt het wel en
wee van de gemeente belicht. Verder is er 2 keer per 2 weken een ” weeknieuws” waar de
wekelijkse activiteiten, maar ook zieken-, geboorte- en overlijdensberichten vermeld worden.
Op de website www.filadelfiagemeente.nl is er meer informatie over de gemeente van nu en
de historie van de gemeente te lezen, wordt de agenda bijgehouden en is er de mogelijkheid
om de diensten terug te luisteren. Ook diensten van vroeger zijn er te beluisteren.
Activiteiten commissie:
De activiteitencommissie is een enthousiaste groep mensen die diverse activiteiten binnen de
gemeente verzorgt. Zo organiseren zij de startzondag aan het begin van het seizoen,
gezamenlijke maaltijden en bezoeken zij bejaarden en doen kraamvisites.
Geestelijk Thuisfront voor Zendelingen:
Iedere laatste donderdagavond van de maand wordt in het jeugdhuis De Trochgong invulling
gegeven aan het bidden voor onze zendelingen. Aan de hand van maandelijkse
zendingsoverzichten, samengesteld uit de ontvangen e-mails van onze zendelingen, vindt
gericht gebed plaats.
Bezoekwerk:
Zieken worden bezocht door de oudsten en de mensen van het pastorale team.
Ouderen die niet meer de samenkomsten kunnen bezoeken worden bij toerbeurt bezocht
door een aantal gemeente leden.
Mannen ontbijt:
Het mannenontbijt is er voor mannen uit diverse kerken die op een zaterdagochtend bij
elkaar komen voor gesprek, samen eten, zingen en luisteren naar een spreker die is
uitgenodigd. We komen vijf keer bij elkaar in het winterseizoen. Daarnaast beleggen we een
interkerkelijke themadag voor zowel mannen en vrouwen in het voorjaar. Het mannenontbijt
vindt plaats in de Jafethzalen.
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Vrouwen op weg:
Vrouwen op weg is een groep van 35/40 dames in de leeftijd van 40 tot 100 jaar.
Eén keer in de maand komen we samen. We zijn dames van allerlei verschillende kerken en
gemeenten. Er worden dan sprekers en spreeksters uitgenodigd om Gods woord met ons te
delen. Allen zijn we op weg met de Heer en op zoek naar de waarheid in Zijn woord.
We zijn een hechte groep, ook zingen we samen en bidden met elkaar. In de pauze is er een
bakje koffie met een koekje en na de pauze krijgen de dames gelegenheid om vragen aan de
spreker/spreekster te stellen. We komen van 9.15 tot 11.15 uur bijeen op de tweede dinsdag
in de maand en hebben met kerst een speciaal programma.
De HaCarmelgebedsavonden:
In onze gemeente neemt Israël een belangrijke plaats in.
Vandaar onze adoptiegemeente: de Kehilat HaCarmel in Haifa.
Aan de hand van hun nieuwsbrief komen we 1 x per maand samen om te bidden voor hen en
voor het plan dat de Heere met Israël heeft.
Financiële commissie:
De financiële commissie bestaat uit een groep van vijf mensen; de penningmeester, twee
boekhouders en twee algemene leden. De commissie draagt zorg voor het financiële beleid
en de administratie van de Filadelfia Gemeente. De penningmeester en één van de
boekhouders delen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering de financiële
verantwoording van de afgelopen jaarcijfers en het beleid. Daarnaast vindt er gemiddeld 4
maal per jaar een vergadering plaats waarin de lopende zaken worden besproken om de de
continuïteit te kunnen waarborgen.
E Staat van ontvangsten en uitgaven over de jaren 2014 en 2013 in euro’s *
Pinkstergemeente Filadelfia Zwaagwesteinde
Uitgaven:

Afdracht giften met een bestemming.
Samenkomsten
Zondagsschool en Creche
Geluid- en beamerdienst
Gemeentewerk
Tieners
Evangelisatie
Zending
Muziek-en zangleiding
Raad van oudsten en diakenen
Deeltijd voorganger
Pastoraat
Pensioenuitkering
Huisdrukkerij
Administratiekosten
Verzekeringen

nr.:
toelichting.

01

02
03

04

jaar:
2014

jaar;
2013

2.709
7.042
323
2.004
1.261
1.238
2.102
9.195
863
1.210
0
120
3.900
113
267
1.863

4.974
5.917
299
75
3.446
1.191
1.838
8.542
599
1.634
4.200
0
3.900
242
1.318
1.634
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Exploitatie Kapel & Jafethzalen
Exploitatie Trochgong
Dotatie bouwfonds
Positief resultaat

05
06
07
08

13.633
5.573
0
19.964

10.431
0
9.430
10.692

73.380

70.362

Collecten en bijdragen Bank
09
Ontvangen giften met een bestemming
Exploitatie Trochgong
Rente -/- kosten bankrekeningen
Overige opbrengsten
10

68.613
2.709
0
330
1.728

63.463
4.974
478
106
1.341

Totalen:

73.380

70.362

0
4.201
0
-/- 3.987
0
214

0
5.220
9.430
-/- 4.650
-/- 10.000
0

Totalen:

Ontvangsten:

Bouwfonds:
Saldo 1 januari
Collecten en bijdragen bank
Dotering t.l.v. resultaat
Rente lening
Aflossing lening
Saldo 31 december

11
09
12

*
In de ledenvergadering van 16 april 2015 is op voordracht van de kascommissie de
penningmeester decharge verleent voor alle handelingen die, onder zijn
verantwoordelijkheid, blijkens de administratie over het jaar 2014 zijn verricht.
Toelichting:
01 Samenkomsten:
Hieronder zijn vnl. verantwoord de vergoedingen en reiskosten van gastsprekers en de kosten
van koffie, thee enz. na de dienst.
02 Evangelisatie:
Hieronder vallen in hoofdzaak de kosten van flyers, evenementen en de jaarlijkse
ondersteuning van de Messiaanse gemeente HaCarmel in Haifa Israël.
03 Zending:
Dit betreft het totaal van de maandelijkse sponsering van zendelingen die vanuit de
gemeente zijn uitgegaan.
04 Pensioenuitkering:
De pensioenuitkeringen betreffen een voormalig voorgangersechtpaar van de gemeente.
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05 Exploitatie Kapel & Jafethzalen:
In het jaar 2014 vallen de kosten van de exploitatie t.o.v. het jaar 2013 hoger uit, als gevolg
van vnl. onderhoud.
06 Trochgong:
Eveneens als gevolg van onderhoud is het exploitatie saldo in het jaar 2014 negatief.
07 Dotatie bouwfonds:
In het jaar 2013 heeft een toevoeging aan het bouwfonds plaatsgevonden in verband met de
aflossing op de lening.
08 Het positieve resultaat is toegevoegd aan de rekening eigen vermogen met het doel om o.a te
reserveren voor het aanstellen van een voorganger.
09 De ontvangsten bestaan uit de opbrengst van in de diensten gehouden collecten en de
vnl. periodieke giften die via de bank binnen komen.
10 Overige opbrengsten:
In hoofdzaak bestaan de overige opbrengsten uit teruggaaf van de energiebelasting.
11 Bouwfonds:
Op de rekening bouwfonds worden de ontvangen giften verantwoord. Rente en aflossingen
op de uitstaande lening worden op deze rekening in mindering gebracht. Een eventueel te
kort wordt aangevuld ten laste van de resultatenrekening.
12 Rente lening:
Dit betreft de rentebetalingen over de hypothecaire lening pro resto € 90.000, oorspronkelijk
groot € 150.000, aangewend voor de uitbreiding van de achterzalen van de Filadelfia-Kapel.

