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Jaarverslag ('bestuursverslag')
1. Onze doelstelling is het onder de aandacht brengen van het Hebreeuwse erfgoed van onze Bijbelse cultuur. Dit doen wij
door onder meer onze boodschap uit te dragen in de wekelijkse sabbatsdiensten die ook op onze website gepubliceerd
worden.
2. De interne organisatiestructuur is erg versmald het afgelopen jaar. Het voltallige kerkbestuur heeft, tot onze spijt, het
Nieuwe Testament als zijnde betrouwbaar afgewezen en is overgegaan naar een Joodse gemeenschap. Dit heeft
geresulteerd in het overblijven van het oudsten echtpaar Duijzer, welke de diensten blijven vervolgen en hopen op een
uitbreiding van het kerkbestuur op termijn.
3. De afwijzing van het Nieuwe Testament als zijnde betrouwbaar heeft een grote en diepe impact gehad op ons als
gemeente. Het grootste gedeelte van de gemeente is met het kerkbestuur vertrokken zodat er een kleinen kern
overbleef. Na ampel beraad is besloten de gemeente te verplaatsen van Alblasserdam naar omgeving Goes. Daarin heeft
meegespeeld dat het oudsten echtpaar Duijzer woonachtig is te Goes en daardoor beter bereikbaar. De financiële situatie
is behoorlijk verslechterd afgelopen jaar wegens tegenvallende ledenaantallen en afdrachten. Mede daarom heeft het
oudsten-echtpaar besloten per 1 juli 2019 geen salaris meer te ontvangen voor het werk als voorganger. Mocht de
financiële situatie verbeteren dan wordt dit besluit heroverwogen. Gezien de spaargelden en de inkomsten kunnen wij
het aankomende jaar aan onze financiële plichten voldoen.
4. Gezien bovenstaande ontwikkeling is besloten een kleine ruimte te huren voor de sabbatsdiensten. Gelukkig hebben wij
een mooie ruimte gevonden in 's-Heer Arendskerke bij de Christen-gemeente aan de Torenring. Bij diverse gelegenheden
heeft het oudsten echtpaar Duijzer mogen merken dat er behoefte is aan een Messiaanse gemeente in Zeeland en diverse
echtparen hebben al toegezegd zich aan te sluiten mocht er een Messiaanse gemeente starten in Zeeland. Dat gaf ons het
vertrouwen om deze verhuizing door te zetten en te hopen op een gestage groei van het aantal leden. Deze verwachting
is echter beschaamd geworden. Het aantal leden is in eerste instantie gegroeid maar niet zo significant dat wij van een
gezonde groei kunnen spreken.
5. Gezien het bedrag welke is gespaard in de afgelopen jaren hebben wij het vertrouwen dat wij een nieuwe start kunnen
maken in 's-Heer Arendskerke en dat wij op termijn weer een bloeiende gemeente zullen hebben. De verwachting is dat
wij zullen interen op het spaartegoed maar dat dit tijdelijk zal zijn. Gezien de impact op het spaartegoed heeft het oudstenechtpaar Duijzer besloten vanaf 1 juli 2019 af te zien van een salaris als voorganger van de gemeente. Mocht de financiële
situatie verbeteren dan wordt dit besluit weer heroverwogen.
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Grondslagen voor waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en
passiva is, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.
Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij
het model van Steunpunt Kerkenwerk.
Materiële vaste activa
Tenzij anders vermeld zijn de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,
verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening
houdende met de eventuele restwaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig na aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen en overige activa en passiva
De liquide middelen en overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Tenzij hieronder anders vermeld worden alle baten en lasten verantwoord in het jaar
waarop zij betrekking hebben.
Collecten
Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten volgens het collecterooster
gehouden zijn.
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Financieel verslag 2019 'Ebhen ShêtíJáh
Beginbalans
Kapitaal
Kas
ING Bankrekening
ING Plusrekening

Debet

€
€
€
Sub-totaal €

Resultatenrekening
Inkomsten uit tienden
Inkomsten uit collecten
Sub-totaal
Kosten
Bank. / Adm.kosten; contributie; boeken
Huishoudelijke kosten
Kantoor; telefoon; drukwerk enz.
Salariskosten
Sponsoring Ebenezer, Sjemajah
Vervoerskosten
Zaalhuur
Sub-totaal

Resultaat
Totalen

€

Credit
15.928,12

€
€
€

2.832,00
875,87
3.707,87

726,18
1.591,47
13.610,47
15.928,12

€
€
€
€
€
€
€
€

1.180,83
945,93
3.538,85 €
8.478,38
375,00 €
1.254,14
2.455,00
18.228,13 €

Sub-totaal €
€
€

18.228,13 €
-12.963,17
5.264,96 €

1.162,09
395,00

1.557,09

5.264,96
5.264,96

