
Jaarrekening CHE De Schoof 2015 
 

Beginsaldo    1.888,- 
Inkomsten     Uitgaven 
Giften   28.127,-   Onderwijs 
Crisisopvang/Zending ov.   6.785,-   Bijbels onderwijs         0,- 
Collectes            0,-   Gemeentedagen 1.683,-    

        Aflossing schulden      400,-                                      1.683,-    
Ontvangen rente            0,-    Pastorale zorg                      0-, 
Overig             1,-   Diaconaat     0,- 
    35.313,-  Zending             32.376,- 
      Gemeenteopbouw              1.351,- 

Overige kosten              1.661,- 
                                         37.071,- 

------------  Eindsaldo                 130,- 
    37.201,-             37.201,- 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Toelichting op de jaarcijfers van 2015 
Inkomsten 
Dankzij het trouw geven van de tienden door alle leden, is er een maandelijkse (stabiele) 
inkomstenstroom. Voor crisisopvang vluchtelingen is van derden buiten de gemeente  
€ 2.335,- ontvangen (waaronder een eenmalige gift van € 1.375,-).  De gemeenteleden 
hebben naast hun tienden ook € 4.450,- extra bijgedragen aan crisisopvang/overige zending. 
Totaalbedrag giften € 34.912,-. Dat is € 2.933,- meer dan in 2014. Er worden in de gemeente 
geen collectes gehouden tijdens de samenkomsten. Zodat zij die geen inkomsten hebben, zich 
niet bezwaard voelen om deel te nemen aan de samenkomsten. Verder werd er in verband 
met eerdere schuldbemiddeling € 400,- in 2015 afgelost. 

 
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 is er op zaterdag een 
gemeentedag. Onder het genot van een rijk gedekte tafel wordt op deze dagen bijbelstudie 
gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. Dit jaar hebben we een aantal extra gemeentedagen 
georganiseerd. De totale kosten van deze gemeentedagen bedroegen € 1.683,-. 

 
Pastorale zorg 
Herderlijke zorg is één van de belangrijkste aandachtspunten binnen de gemeente van 
Christus. Ieder gemeentelid heeft daarom recht op pastorale (ziel)zorg. De pastorant ontvangt 
met regelmaat een gesprek met de pastor (herder). Deze zorg is gratis. Verder zijn er dit jaar 
geen andere kosten die verband houden met zorg.  

 
Diaconaat  
Zoals bij de inkomsten is te zien, werd er in 2015 € 400,- afgelost op een vanuit de gemeente 
uitstaande schuld. Verder zijn er geen kosten die in 2015 ten laste komen van deze post.  

 

Zending 
De gemeente heeft als eerste zendingsbestemming de zorg voor straat- en 
weeskinderen van de Andreas Manna Stichting (AMS) in Kenia, Ghana en Oeganda.  
 Naast de kosten voor voeding en persoonlijke verzorging, hebben we voor onze 

inwonende buitenlandse vrienden ook andere kosten zoals, kleding, kapper, 
medicijnen , reiskosten, gemeente-uitjes e.d. voor een bedrag van € 3.343,-. 

 De gemeente betaalt de overheadkosten van de AMS voor € 3.632,-, zodat alle 
inkomsten van deze stichting voor 100% zijn besteed aan de projecten.  

 De drie projecten zijn in 2015 door gemeenteleden bezocht. Per project is aan de 
bezoekers een gift meegegeven van € 500,-, ter plaatse  te besteden voor de 
kinderen.  

 De gemeente verstrekt een onkostenvergoeding aan de coördinatoren in Ghana. 
Daarnaast loste dit echtpaar hun laatste deel af van een microlening voor de 
waterdistributie. Een voorschot onkostenvergoeding voor 2016 werd in december 
2015 al betaald waardoor deze kosten ten laste van 2015 vielen.  

 De gemeente verstrekt aan twee medewerkers (die een groot deel van de zorg 
voor het project in Nairobi hebben), maandelijks een onkostenvergoeding van  
€ 75,- per persoon.  

 Er is een diaconale bijdrage van € 9.500,- verstrekt aan het project in Oeganda. 
 Eén gemeentelid ontving een tegemoetkoming in de verblijfkosten tijdens een 

bezoek aan het project in Ghana (€ 200,-) vanwege beperkte eigen middelen.  
 Er is een kerstgift gegeven tbv de projecten in Afrika voor totaal van € 1.275,-. 
 We spendeerden een bedrag van € 7.101,- voor reis- en verblijfkosten van de 

Afrikaanse coördinatoren van de Andreas Manna Stichting: 
 De coördinator van Oeganda (Florence) bracht een bezoek aan het project in 

Ghana (€ 1.784,-); 
 Het coördinatorenechtpaar van Ghana (Sammy & Lucy) bracht een bezoek 

van twee weken aan onze huisgemeente (€ 2.857,-); 
 Sammy bracht een bezoek aan het project in Nairobi (€ 2.460,-). 

 
Gemeenteopbouw 
De gemeente maakte in 2015 enige uitstapjes. De gemeenteleden betaalden zoveel 
mogelijk zelf deze kosten. De kosten van de kinderen en gemeenteleden die geen 
inkomsten hebben, werden door de gemeente betaald. Kerstavond, beide kerstdagen 
en Oudjaarsavond werden door de gemeente betaald onder aftrek van een kleine eigen 
bijdrage. Daarnaast zijn er enige kosten gemaakt in verband met kinderwerk.  

 
Overige kosten 
Dit zijn voornamelijk bankkosten die te maken hebben met overboekingen naar de 
projecten in Afrika (€ 191,-). Daarnaast waren we genoodzaakt een website voor onze 
huisgemeente te ontwikkelen in verband met de eis van de overheid om vanaf 1 januari 
2016 een eigen website te hebben (€1.471,-).  

 
Namens het bestuur van CHE De Schoof,  
Astrid den Haan,  
Penningmeester. 


