De kosten voor zorg hebben te maken met uitgaven ter bemoediging van gemeenteleden in
hun pastorale proces en een bijdrage in een huwelijkscadeau voor een gemeentelid.

Jaarrekening CHE De Schoof 2017
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Toelichting op de jaarcijfers van 2017
Inkomsten
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.
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.
Giften en Hulp aan derden/Zending
Dankzij het trouw geven van de tienden door alle leden, is er een maandelijkse (stabiele)
inkomstenstroom. De inkomsten voor hulp aan derden/overige zending is van derden buiten
de gemeente ter voorziening in kosten voor vluchtelingen. Totaal € 29.934,-. Er worden in de
gemeente geen collectes gehouden tijdens de samenkomsten.

Diaconaat
De gemeente bemiddelde in schulden voor totaal € 11.400,- waarvan op 31 december nog
een restantschuld ter aflossing staat van € 0,- .
Zending
§
De gemeente heeft als eerste zendingsbestemming de zorg voor straat- en
weeskinderen van de Andreas Manna Stichting (AMS) in Kenia 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. .
§
De gemeente betaalt de overheadkosten van de AMS voor € 3.628,- zodat alle
inkomsten van deze stichting voor 100% zijn besteed aan de projecten.
§
De gemeente betaalt de overheadkosten van Stichting de Dorsvloer voor € 579,-,
een stichting die de AMS financieel ondersteunt.
§
De twee projecten zijn in 2017 drie keer door gemeenteleden bezocht. Per project
is aan de bezoekers een gift meegegeven ter plaatse te besteden voor de
projecten. In Kenia worden met name de kosten vergoed van reis- en
verblijfkosten van de kinderen, totaal € 2.748,-.
§
De gemeente verstrekt aan een medewerker (die een groot deel van de zorg voor
het project in Nairobi hebben), maandelijks een onkostenvergoeding van
€ 75,-. Sinds december betaalt de CHE een voorschot voor drie maanden als
vergoeding aan de coördinator van Oeganda (Florence) en een andere
medewerker. Totaal € 1.650,-.
§
Er is een diaconale bijdrage van € 18.500,- verstrekt aan het project in Oeganda.
§
Er ging een kerstgift naar de projecten voor totaal € 256,-.
§
Overige diverse kosten Afrika € 1.823,-, waaronder een nieuwe mobieltjes voor de
kinderen van ons project in Kenia en wat medische kosten voor Florence.

Overig
CHEDe Schoof bemiddelde in 2017 in persoonlijke schulden van gemeenteleden voor
€ 11.400,-. De bereidwilligheid en trouw onder de gemeenteleden is zo groot dat leningen op
zeer korte termijn werden terugbetaald. Dit maakt het mogelijk om meerdere leden te
helpen. Het geleende bedrag is in 2017 volledig terugbetaald. Een lening uit 2016 van € 850,werd ook in 2017 terugbetaald.
CHEDe Schoof ontving in mei 2017 een renteloze lening van € 6.000,- van Stichting de
Dorsvloer om een gift te kunnen doen aan de Andreas Manna Stichting. Zodoende kon de
bouw in Oeganda worden gecontinueerd en het schoolgeld van de kinderen in Kenia worden
betaald. In juni 2017 werd de renteloze lening van € 6.000,- weer door CHEDe Schoof aan De
Dorsvloer terugbetaald.

Gemeenteopbouw
Zoals eerder aangegeven, is het onderwijs in CHE De Schoof gratis. Eenmaal per vier
weken houdt de gemeente een zogenaamde “gemeentedag”. Op deze dag wordt met
elkaar genoten van het samenzijn rondom Gods Woord, onder het genot van een tafel
vol lekkers. Daarnaast heeft de gemeente diverse malen bijeenkomsten met een
feestelijk tintje gehouden. Kerstavond, beide kerstdagen en Oudjaarsavond werden
door de gemeente betaald onder aftrek van een kleine eigen bijdrage. Daarnaast zijn er
wat kosten gemaakt in verband met kinderwerk.

Uitgaven
Zorg

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

Overige kosten
Dit zijn met name bankkosten die ten laste van de gemeente komen.

