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A.  AL G E M E N E  G E G E V E N S   

Naam ANBI:  Eglesia, Kerk van Nu  

Telefoonnummer:  055-366 666 02 

RSIN/Fiscaal nummer:  818492806 

Website adres:  www.eglesia.nl 

E-mail:  info@eglesia.nl 

Adres zondagse eredienst:  Scholengemeenschap Sprengeloo, Sprengenweg 81 

Plaats:  Apeldoorn 

Postadres:  Floralaan 12 

Postcode:  7321 BB 

Plaats:  
Kamer van Koophandel nr: 
Bankgegevens: 

Apeldoorn 
08164038 
IBAN NL 27 RABO 0135 4660 83 

 

Eglesia, Kerk van Nu heeft van de Belastingdienst een beschikking ANBI gekregen.   

B.  SA M E N S TE L L I N G  B E S TU U R  

Het bestuur van Eglesia ligt bij de Oudstenraad die wordt gekozen door en uit de leden 

van de kerkelijke gemeente. De Oudstenraad is verantwoordelijk voor het toezicht op de 

gemeente, het vaststellen van het beleid: visie, missie en strategie en de uitvoering van 

(bestuurlijke) activiteiten in algemene zin. De leden van de Oudstenraad zijn geregistreerd 

als bestuurders. De Oudstenraad bestaat op 1 januari 2019 uit: 

Naam Ezinga, Ingmar Alv 

Datum in functie 15-07-2007 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurders) 

 

Naam Bisschop, Jan 

Datum in functie 01-08-2016 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurders) 

 

Naam Foppen, Willem Jan 

Datum in functie 01-08-2016 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurders) 

 

Naam Mons, Henry 

Datum in functie 01-09-2017 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurders) 
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Naam Schuring, Erwin 

Datum in functie 01-01-2018 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere 
bestuurders) 

 

C.  D OE L S T E L L I N G /V I S I E  

Eglesia Kerk van Nu heeft tot doel mensen van alle leeftijden te bereiken met het 

Evangelie van Jezus Christus. Hen te begeleiden tot een persoonlijk geloof in Jezus 

Christus als Verlosser en Heer en hen samen te brengen in de plaatselijke gemeente van 

Christus. Wij willen als volgelingen van Jezus een Bijbels functionerende gemeenschap 

van gelovigen zijn, om zodoende Christus’ liefde en verlossend werk in de wereld gestalte 

te geven. 

D.  B E L E I D S P L A N  

Eglesia focust zich de komende jaren bij de uitvoering van activiteiten en bijeenkomsten 

op 3 pijlers: 

1. Discipelschap. We willen dat mensen die bij Eglesia komen, een reëel beeld krijgen 

van wat ‘leerling van Jezus’ zijn inhoudt en wat het verschil is tussen een leven 

zonder God en een leven met God. Discipelschap is zichtbaar door de groei in de 

persoonlijke relatie met Jezus Christus. 

2.  Diaconaat & Zending.  Eglesia wil actief haar verbondenheid met  andere Christelijke 

gemeentes laten blijken door niet zelfstandig allerlei projecten te gaan opzetten, 

maar dit juist met de lokale christelijke gemeenschap (wanneer buiten de regio 

Apeldoorn) dan wel met gemeentes in de buurt. Het bouwen aan relaties en het 

elkaar geestelijk versterken staat daarbij voorop. 

3. Communicatie & Evaluatie. Door middel van participatie van alle gemeenteleden 

zorgen we ervoor dat er een levende gemeente wordt ervaren die ook naar buiten 

wordt uitgestraald. Elke uiting van Eglesia naar buiten is qua inhoud en vorm te 

herleiden naar de kernwaarden (toegewijd, betrokken en eigentijds). De boodschap 

die in de samenkomsten en ontmoetingen wordt gebracht alsmede de sfeer die er is, 

vormt de basis voor de communicatie-uitingen. Door middel van feedback wordt de 

communicatie continu bijgesteld.  

E.  B E L ON I N G S B E L E I D  

De voorganger ontvangt een maandelijkse vergoeding voor de uitgevoerde 

werkzaamheden alsmede een bijdrage voor verzekeringen en oudedagreserve. De 

jongerenwerker heeft een dienstverband met Eglesia. 

Leden van de Oudstenraad en bedieningsgroepen ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F.  VE R S L A G  AC TI V I T E I T E N  

De Oudstenraad draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij 

de uitvoering van activiteiten welke binnen bedieningsgroepen worden uitgevoerd.  
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De wekelijkse gemeentelijke activiteiten die plaatsvinden zijn: samenkomsten, Bijbels 
onderwijs en toerusting, het organiseren en stimuleren van een actief gemeenteleven in  
groepen en/of kringen, het verlenen ven pastorale en diaconale zorg, het bevorderen van 
zending om buitenkerkelijken te bereiken en het (financieel) ondersteunen van 
instellingen en stichtingen van maatschappelijk nut.  
Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden. De 
Oudstenraad draagt de eindverantwoordelijkheid van deze activiteiten. 

G.  VOOR G E N OM E N  B E S T E D I N G E N  

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over 

de voorgaande jaren. Het zijn van een plaatselijke gemeente vertoont een grote mate van 

continuïteit: de voorganger of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, 

samenkomsten worden gehouden of andere (kerkelijke) activiteiten vinden plaats.  

H.  VE R K OR TE  S TA A T  V A N  B A TE N  E N  L A S T E N  M E T  T OE L I C H TI N G  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

ontvangsten en bestedingen.  

  Verslagjaar Verslagjaar Verslagjaar 

 2019 2018 2017 

Baten    

    

Bijdragen gemeenteleden en 
ontvangen giften1 

€ 154.605 € 133.505 € 121.063 

Overige ontvangen bijdragen uit 
Bed, Bad en Brood regeling 

€ 9.800 - - 

Totaal baten € 164.405 € 133.505 € 121.063 

    

Lasten    

Vergoeding voorganger, 
jongerenwerker, gastsprekers en 
ondersteuning 

€ 71.715 € 47.773 € 52.629 

Huisvestigingskosten € 15.763 € 15.406 € 15.156 

Kosten voor de samenkomsten € 9.432 € 16.184 € 11.276 

Onderwijs en cursussen € 3.342 € 1.461 € 2.011 

Jeugd en jongeren € 16.935 € 17.555 € 14.419 
Diaconaat en zending € 39.562 € 14.599 € 12.468 

Diversen en reservering € 6.433 € 6.575 € 11.981 

Totaal lasten  € 163.182 € 119.553 € 119.940 
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Balans   

 Stand per 31-12-2018  

Saldo giftenrekening  € 2.686  

Saldo uitgaande rekening € 1.524  

Saldo spaarrekening € 130.017  

Saldo zendingsrekening  € 2.830   

Saldo diaconierekening € 23.051  

TOTAAL  € 161.856 

 

 Stand per 31-12-2019  

Saldo giftenrekening  € 8.769  

Saldo uitgaande rekening €1.524   

Saldo spaarrekening € 139.027   

Saldo zendingsrekening € 0   

Saldo diaconierekening € 32.471  

TOTAAL  € 183.539  

Reserve toename  € 21.683  

 

1Toelichting 

Ontvangen inkomsten worden besteed aan activiteiten zoals genoemd zijn in het 

beleidsplan of worden gereserveerd om op termijn eigendommen te vervangen. 

 

 

 

 

 

  


