Resultaat CHE De Schoof 2013
Inkomsten
Saldo 31.12.2012
Giften
Collectes
Ontvangen rente
Overig
Totaal te besteden

€ 1.190,€ 36.171,€
0,€
34,€
7,€ 37.402,-

Uitgaven
Onderwijs
Bijbels onderwijs
Gemeentedagen
Totaal
Zorg
Pastorale zorg
Overig
Totaal
Evangelisatie en Diaconaat
Zending
Gemeenteopbouw
Overige kosten
Totale uitgaven

€
0,€ 1.767,€ 1.767,-

€
€

0,332,€

332,-

€
867,€ 27.642,€ 4.169,€
371,€ 35.148,-

Saldo 31/12/2013: € 37.402,- minus € 35.148,- = € 2.254,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting op de jaarcijfers van 2013
Inkomsten
Dankzij het trouw geven van de tienden van alle leden, is er een maandelijkse (stabiele) inkomstenstroom. Daar
bovenop hebben alle leden een vaste maandelijkse bijdrage gegeven om te kunnen voorzien in de kosten van
crisisopvang. Totaalbedrag giften € 36.171,-. Er worden in onze gemeente geen collectes gehouden tijdens de
samenkomsten zodat zij die geen inkomsten hebben, zich niet bezwaard voelen om deel te nemen aan de
samenkomsten.

Uitgaven
Onderwijs
Omdat de Bijbel ons leert dat het evangelie gratis is, wordt er in onze gemeente geen bijdrage gevraagd voor het
volgen van Bijbels onderwijs. Eenmaal per vier weken wordt er op zaterdag een extra studiefeestje gevierd op de
zogenaamde gemeentedag. Dan wordt er onder het genot van een rijk gedekte tafel een bijbelstudiedag gehouden
van 10.00 tot 17.00 uur. De totale kosten van deze gemeentedagen waren in 2013 € 1.767,-.
Zorg
Herderlijke zorg is één van de belangrijkste aandachtspunten binnen de gemeente van Christus. Ieder gemeentelid
heeft in onze gemeente daarom ook recht op pastorale (ziel)zorg. De pastorant krijgt regelmatig gesprekken met
de pastor (herder). Deze zorg is gratis.
De overige zorgkosten hielden verband met een doopdienst die bij een waterplas werd gehouden (huren van de
ruimte, koffie, cadeau dopelingen etc.).
Evangelisatie en Diaconaat
Er was sprake van schuldbemiddeling van € 1.550,-, waarvan in 2013 ook weer € 1.450,- werd afgelost. Dat was per
saldo € 100,-. De overige kosten onder deze post vloeiden voort uit het bezoek van diverse vrienden aan onze
gemeente waarmee we een gezellige avond hebben doorgebracht. (€ 767,-)
Zending
De gemeente heeft als eerste zendingsbestemming de zorg voor straat- en weeskinderen van de Andreas Manna
Stichting (AMS) in Kenia, Ghana en Oeganda.
 De gemeente betaalde alle overheadkosten van de AMS zodat alle inkomsten van deze stichting 100%
besteed werd aan de projecten (€ 5.793,-).
 Alle drie projecten werden in 2013 door gemeenteleden bezocht. Per project werd een gift gegeven van











€ 500,- (samen € 1.500,-).
De gemeente voorzag in de kosten van levensonderhoud van het coördinatorenechtpaar in Ghana.
Daarnaast loste dit echtpaar een derde van hun microlening van de waterdistributie af aan de gemeente.
Per saldo uitgegeven € 2.200,-.
In verband met het onverwacht overlijden van één van de kinderen van het project in Kenia, reisden twee
gemeenteleden direct naar Kenia af om de begrafenis bij te wonen. De helft van de kosten van de tickets
werd voor deze uitzonderlijke situatie door de gemeente betaald (€ 1.509,-).
Er werd een bedrag van € 7.000,- overgemaakt aan het project in Oeganda.
We kochten een ticket voor de coördinator van Ghana die begin 2014 het project in Kenia zal bezoeken.
Samen met zijn verblijfkosten een bedrag van € 2.894,-.
Er werd een kerstgift gegeven voor de projecten in Afrika voor totaal € 800,-.
We gaven aan crisisopvang uit voor een bedrag van € 5.726,-.
Overige kosten betreffen diverse kosten projecten AMS € 220,-

Gemeenteopbouw
De gemeente heeft regelmatig leuke uitstapjes gemaakt. Zo gingen we in februari op kosten van de gemeente naar
een jubileumconcert van Elly en Rikkert in Carré. Verdere uitstapjes betaalden de gemeenteleden zoveel mogelijk
zelf. De kosten van de kinderen en gemeenteleden die geen inkomsten hebben, daarvan werden de kosten door
de gemeente betaald. Kerstavond, beide kerstdagen en Oudjaarsavond werden door de gemeente betaald onder
aftrek van een kleine eigen bijdrage.
We kregen bezoek van een spreker van buiten die daarvoor een spreekbijdrage ontving.
Daarnaast wat kosten voor materialen van kinderwerk en nieuwe zangboekjes voor gasten.
Overige kosten
Dit zijn voornamelijk bankkosten die te maken hebben met overboekingen naar Afrika.
Namens het CHE De Schoof-bestuur,
Astrid den Haan
Penningmeester CHE De Schoof

