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Toelichting op de jaarcijfers van 2019
Inkomsten

Onderwijs en Pastorale zorg
Omdat de Bijbel ons leert dat het evangelie gratis is, vraagt onze gemeente geen bijdrage
voor het volgen van Bijbels onderwijs. 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, hulp derden en collectes
Dankzij het trouw geven van de tienden door alle leden, is er een maandelijkse (stabiele)
inkomstenstroom, totaal € 30.778,- per jaar. Derden van buiten de gemeente doneren € 360,ter voorziening in de kosten voor een vluchteling waar wij als gemeente zorg voor dragen. In
de gemeente worden géén collectes gehouden tijdens de samenkomsten. Zij die geen
inkomsten hebben, hoeven zich dan niet bezwaard te voelen om deel te nemen aan de
samenkomsten.

Uitgaven

Diaconaat
De gemeente draagt al jarenlang zorg voor de opvang van vluchtelingen. Dit jaar verhuist en
vertrekt de laatste vluchteling, voor een langdurig verblijf in het buitenland. De gemeente
betaalt zijn ticket, zakgeld en verstrekt hem een voorraad toiletartikelen.
Zending
•
CHEDe Schoof heeft als eerste zendingsbestemming de zorg voor straat- en
weeskinderen van de Andreas Manna Stichting (AMS) in Kenia en Oeganda.
•
CHEDe Schoof betaalt de overheadkosten van de AMS voor € 3.608,- zodat alle
inkomsten van deze stichting voor 100% besteed worden aan de twee projecten.

•
•

CHEDe Schoof betaalt de overheadkosten van Stichting de Dorsvloer (een stichting
die de AMS ondersteunt ) voor € 155,-.
De twee projecten van de AMS worden in 2019 vijf keer door gemeenteleden
bezocht (3x project Kenia en 2x project Oeganda). Een groot deel van de kosten
zijn reis- en verblijfkosten van de kinderen. Ook bezoeken in april twee
jongemannen van ons project in Kenia het project in Oeganda wanneer Henk en
Wilma daar onderwijs geven. Datzelfde gebeurt in september wanneer Hetty en
Astrid op het project in Oeganda verblijven. In december reizen Florence
(coördinator project Oeganda) en Agandi (dochter Florence) naar het project in
Kenia waar Mariëtte en Marissa onderwijs geven. De reis- en verblijfkosten van de
Nederlanders worden door de vrijwilligers zelf betaald, De kosten van de Afrikanen
worden door CHEDe Schoof betaald.
CHEDe Schoof verstrekt aan Lilian (coördinator project Kenia die een groot deel
van de zorg geeft), maandelijks een vergoeding van € 75,-.
Aan Florence en twee andere medewerkers ( Lamex en Moses) wordt een
uitkering voor levensonderhoud betaald van circa € 1.100,- per kwartaal.
Daarnaast betaalt CHEDe Schoof de ziektekostenverzekering van Florence van
€ 378,- per jaar.
Er wordt een diaconale bijdrage van € 4.782,- verstrekt aan de AMS. Daarnaast
verstrekken we aan Moses (Projectmedewerker) een lening van € 250,- welke hij
maandelijks met € 25,- aflost. In totaal in 2019 € 150,- afgelost. Restschuld € 100,-.
CHEDe Schoof doet een kerstgift aan beide projecten voor in totaal € 268,-.

Gemeenteopbouw
Eenmaal per vier weken houdt CHEDe Schoof 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 zijn er diverse feestelijke gelegenheden, o.a.
wanneer gemeenteleden verslag doen van hun bezoek aan één van de projecten of
wanneer er gasten worden ontvangen. Feestelijke bijeenkomsten op Kerstavond, beide
kerstdagen en Oudjaarsavond, worden door CHEDe Schoof betaald onder aftrek van
een kleine eigen bijdrage van de gemeenteleden. Daarnaast wordt er een bedrag
gespendeerd aan kinderwerk.
Overig
Dit zijn de bankkosten.
Namens het bestuur van CHE De Schoof,
Astrid den Haan,
Penningmeester.

