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Toelichting op de jaarcijfers van 2021
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, Collectes en Overig
Dankzij het trouw geven van de tienden door alle leden, is er een maandelijkse (stabiele)
inkomstenstroom, totaal € 34.050,-. 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. Een gemeentelid lost het laatste deel
van haar renteloze lening 2020 af (€ 3.000,-). In december verstrekken we aan een
gemeentelid een renteloze lening van € 4.000,- (zie onder Diaconaat), welke in 2022 weer
wordt afgelost.
Uitgaven
Diaconaat, Schuldbemiddeling en Hulp aan derden
De gemeente verstrekt aan twee gemeenteleden een renteloze lening van in totaal €
4.000,-. De gemeente draagt al jarenlang zorg in de opvang van vluchtelingen onder de
gemeenteleden. In 2019 vertrok de laatste vluchteling onder ons voor een langdurig
verblijf in het buitenland. Vanwege Covid-19 voorzien wij deels in zijn kosten nu hij dat
zelf niet meer kan. Daarnaast ondersteunt de gemeente maandelijks de familie van de
coördinator die het congrescentrum runt en onze vluchteling opvangt. Sinds Covid-19
hebben zij nog nauwelijks inkomsten.

Zending
•
CHE De Schoof heeft als eerste zendingsbestemming de zorg voor straat- en
weeskinderen van de Andreas Manna Stichting (AMS) in Kenia. Sinds 2021 is
ons project in Oeganda zelfvoorzienend geworden.
•
CHE De Schoof betaalt de overheadkosten van de AMS voor € 2.520,- zodat alle
inkomsten van deze stichting voor 100% worden besteed aan het project van
de AMS.
•
CHE De Schoof betaalt de overheadkosten van Stichting de Dorsvloer (een
stichting die de AMS ondersteunt) voor € 161,-.
•
Vanwege Covid-19 kunnen we ons project in 2021 niet bezoeken. Omdat we
deze kosten niet hebben, kunnen we een grote gift geven aan de AMS.
•
CHE De Schoof verstrekt aan Lilian (coördinator project Kenia die een groot
deel van de zorg geeft), maandelijks een bedrag voor levensonderhoud.
•
Er wordt een diaconale bijdrage van € 19.500,- verstrekt aan de Andreas
Manna Stichting.
Gemeenteopbouw
Vanwege Covid-19 vervallen de gemeentedagen. Op deze dagen wordt met elkaar
genoten van het samenzijn rondom Gods Woord, onder het genot van een tafel vol
lekkers. Ook de terugkoppelingen wanneer gemeenteleden verslag doen van hun
bezoek aan één van de projecten vinden niet plaats omdat er geen projecten
kunnen worden bezocht. Er vinden wel samenkomsten plaats, maar in kleinere
vorm en op gepaste afstand. Onze vluchteling bezoekt ons samen met de
coördinator van het congrescentrum waar bij verblijft. De gemeente betaalt deze
reis- en verblijfkosten. Ook kopen we grote kunststof bakken waar de
kledingvoorraad - die we meenemen naar Afrika - droog en veilig wordt bewaard.
De gemeente schaft nieuwe apparatuur aan. De vernieuwing van de website van de
gemeente en van de Andreas Manna Stichting is voltooid. We betalen het laatste
deel van deze kosten.
Overig
Dit zijn de bankkosten van de gemeente.
Namens het bestuur van CHE De Schoof,
Astrid den Haan,
Penningmeester

