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Gods Koninkrijk in onze wereld  

Missiestatement:
We zijn krachtige mensen vol passie voor 
Jezus en zijn Koninkrijk, we willen dagelijks 
op een boven natuurlijke manier met God 
leven en samen vormen we een liefdevolle 
familie.
 





VOORWOORD

2021 was het tweede jaar met corona. We ontkomen er 
haast niet aan om aan het begin van dit jaarverslag het 
toch over het ‘c’ woord te hebben. Corona bepaalde een 
groot deel van de gemeenteagenda en heeft een groot 
beroep gedaan op onze veerkracht en flexibiliteit. Ondanks 
de wisselende restricties hebben we altijd gekeken naar 
de mogelijkheden die er wel zijn. Ook in 2021 bleek dat er 
ondanks lastige omstandigheden veel mogelijk was. We zijn 
dankbaar voor alle leiders en coördinatoren die veerkracht 
getoond hebben en nieuwe dingen zijn gestart. Ik denk 
o.a. aan de start van de Healing Place voor Haarlemmers 
die ziek zijn en gebed willen ontvangen. Maar ook het 
project met Xpedition Glory waarbij 10 getuigenissen 
werden opgenomen en uitgezonden via livestream en de 
voortzetting van de kledingbank die dit jaar aanzienlijk 
meer bezoekers trok. 

Aan het begin van het jaar, midden in een lockdown zijn we begonnen met Real Life Church in Amsterdam 
Bijlmer. De churchplant liep anders dan we hadden verwacht en inmiddels heeft het initiatief een andere 
vorm gekregen. Desalniettemin kunnen we terugkijken op een mooie tijd met als hoogtepunt een 
doopdienst van 11 mensen in de Gaasperplas. 

In maart zijn we begonnen met een nieuwe themaweek: ‘Healthy Families’. Een week waarin we aandacht 
besteden aan families, gezinnen, alleengaanden, relaties en seksualiteit. Deze themaweken willen we 
de komende jaren voortzetten. In het verlengde hiervan hebben we aandacht besteed aan de vraag hoe 
we gemeente kunnen zijn voor LHBTI mensen. Deze ontwikkeling willen we in 2022 meer zichtbaar laten 
worden. 

In 2021 konden we maandenlang niet met grote groepen bij elkaar komen. Toch zagen we dat 
voortdurend nieuwe mensen werden toegevoegd. In maart vond er een Get Connected Plus avond plaats 
met maar liefst 25 aanmeldingen.  

In het vorige jaarverslag maakte ik al melding van drie speerpunten voor Shelter Haarlem, die zijn 
opgesteld in het voorjaar van 2021. Deze speerpunten zijn bedoeld om invulling te geven aan hoe we 
gemeente willen zijn na corona: 

1. Community
2. Discipelschap 
3. Zichtbaar worden in de samenleving 

Community
In november van 2021 zijn we gestart met de invulling van het eerste speerpunt. Elke eerste zondag van 
de maand sluiten we de deuren aan de Eksterlaan. Op die dagen komen we bij elkaar in kleine groepen 
thuis. We zijn gestart met ongeveer 20 groepen. Dat was een goed begin maar we hopen op minstens een 
verdubbeling. We hebben besloten om deze ontwikkeling te zien als een experiment van twee maal vier 
maanden. Dit experiment loopt door tot aan de zomer van 2022. Daarna wordt het vervolg vastgesteld. 
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Senior Voorganger | Walfried Giltjes



Discipelschap
Als we kijken naar de gemeente dan zien we een enorme groep (potentiële) discipelmakers. We geloven 
dat God een beweging van discipelschap op gang wil brengen. Het doel is in het voorjaar van 2022 de 
volgende stap te maken.

Zichtbaar worden in de samenleving
Jezus zegt dat wij het licht van de wereld zijn. Hoogste tijd dat het licht wat helderder gaat schijnen. 
Hoe we dit als gemeente gaan invullen wordt nog verder uitgewerkt

@home groepen
Een andere vorm van community zijn de @home groepen. Een groot compliment voor de leiders van 
deze kleine groepen die ondanks lastige coronamaatregelen vol enthousiasme door zijn gegaan met hun 
groep!

Gelukkig waren er ook perioden in het jaar waarin meer mogelijk was. Dankbaar kijk ik terug op de 
gemeentedag aan de Veerplas in Haarlem. Wat was het goed om elkaar na een lange tijd weer te zien. 
Er werd zichtbaar genoten door jong en oud. Ook het Kerstevent samen met Re:connect in de 
Philharmonie was een groot succes. Deze kon nog net voor een nieuwe lockdown worden opgenomen.
 
Terugkijkend op 2021 zijn we dankbaar voor de hoge mate van betrokkenheid van gemeenteleden. 
Met elkaar hebben we ook financieel 2021 goed kunnen afsluiten. 

Walfried Giltjes
Senior Voorganger
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VOORWOORD VAN DE PENNINGMEESTER

Walfried Giltjes noemt het al in zijn voorwoord: we hebben 2021 
goed kunnen afsluiten. Echter, de baten waren bijna 5% lager dan 
in 2020 en 7% onder de begroting. Verder hebben we een verlies 
van € 14.305. Dit komt deels doordat mensen zijn gestopt met 
geven wat niet zoals ‘normaal’ volledig is aangevuld door nieuwe 
gevers. Waarom dan toch de positieve woorden?
 
De positieve woorden over de uitkomst zijn er om verschillende 
redenen. In de eerste plaats zien we 
dat er veel trouwe gevers zijn. Daarnaast zien we dat er wèl nieuwe 
gevers zijn* . Dat is bijzonder omdat we een groot deel van het jaar 
niet volledig bij elkaar konden komen. Verder hebben we gezonde 
financiële reserves. En ook dàt hoort bij het jaar financieel goed kunnen afsluiten.

 *Namen zijn alleen bekend bij de administratie en worden verder niet gedeeld.

Hieronder volgt een toelichting op enkele posten:

Personeelskosten
Deze zijn lager dan begroot. Dat komt in de eerste plaats door verzekeringsopbrengsten in verband met 
ziekteverzuim. Daarnaast hebben we minder inhuur van externe expertise zoals grafische vormgeving. 
Ook de opleidingskosten waren lager dan begroot.

Zaaien
Zaaien is de optelsom van giften aan projecten, zendelingen en bedieningen. Dat we zoveel meer 
hebben gezaaid dan begroot komt met name doordat er aanzienlijk meer giften zijn binnengekomen 
voor specifieke zendingsprojecten en bedieningen. Hiertegenover staat dus ook een stijging in ‘giften 
projecten’.
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Penningmeester | Peter van der Wal



Overige lasten
De overige lasten waren lager dan begroot doordat de externe locatie voor de Lighthouses op 
zondagochtend niet meer wordt gehuurd. Daarnaast is het klein onderhoud lager geweest dan begroot. 
De hypothecaire rentelast is gedaald doordat de hypotheek opnieuw is afgesloten en deels afgelost. 

De diensten aan de Veerplas en de kerstdienst waren niet begroot – maar daar stond ook weer een daling 
van kosten voor andere gemeenteactiviteiten tegenover.

Balans
Zoals gezegd hebben we gezonde reserves. In het volgende overzicht zijn de reserves, fondsen en leningen 
te vinden. 
• Continuïteitsreserve: dit is een reserve ter hoogte van 20% van de jaarlijkse uitgaven om een   
 eventuele inkomensdip te kunnen overbruggen.
• De bestemmingsreserves zijn ter dekking van de activa (gebouwen) en een reservering van 
 € 40.000 voor investeringen in het gebouw in 2022.
• De hypothecaire lening is afgenomen: in 2021 is een eerste aflossing van € 45.000 gedaan op 
 de hypotheek die op het gebouw zit. Doel is om jaarlijks € 15.000 af te lossen om te zorgen dat we,  
 ook als de rente weer gaat stijgen, de uitgaven kunnen beperken.
• De vrije reserve is positief! Dat betekent dat we momenteel niet tekort komen. 
 We hebben nog een kleine buffer. De afname van de vrije reserve komt voor een groot deel door 
 de aflossing op de hypotheek.

 

2022
Vooruitkijkend verwachten we weer een groei in tienden en collectes te zien. Enerzijds omdat we door 
het verder opengaan op zondag meer mensen kunnen ontvangen. Anderzijds geloven we ook dat we 
in Haarlem zijn om impact te hebben op onze omgeving. We geloven dat er voorziening zal zijn in de 
benodigde middelen!

Heb je na het lezen van het jaarverslag nog verdere vragen?
Laat het weten via jaarverslag@shelter-haarlem.nl! 

Peter van der Wal 
Penningmeester
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Balans: Reserves en fondsen + Leningen Begroting

in Euro 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2022

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 90.000         90.000         90.000         
Div. Bestemmingsreserves 360.316      304.671      353.866      
Vrije Reserve 11.067         76.160         17.517         
Div. Bestemmingsfondsen 14.102         18.959         14.102         
Totaal Reserves en fondsen 475.485      489.790      475.485      

Schulden op lange termijn
Hypothecaire lening 255.000      300.000      255.000      
Totaal Schulden lange termijn 255.000      300.000      255.000      



SAMENKOMSTEN
    

Wanneer we kijken naar de zondagochtenden, dan was ook 2021 
een jaar waarin we ons telkens weer moesten aanpassen aan de 
mogelijkheden om samen te komen met in achtneming van de 
coronamaatregelen. De gemeente heeft laten zien flexibel om te 
kunnen gaan met alle veranderingen; daar zijn we ongelofelijk blij mee. 

Heel bijzonder was in september de opening van het seizoen bij de 
Veerplas. Het was een echte Shelter familiedag met elkaar. 
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KERST | Philharmonie

KERST | Philharmonie VEERPLAS | Shelter familiedag

VEERPLAS | Shelter familiedag

Samenkomsten | Stephan Zweers

Investeringen apparatuur Livestream: ~ €15.000



We hebben geïnvesteerd 
in de kwaliteit van Livestream. 
Waarom? 

Dit zegt Joke Brussee:

“Als ik denk aan de livestream, dan denk 
ik terug aan het laatste jaar van Arie 
zijn leven waarin hij zo van de online 
diensten genoot. Ik zie hem nog zitten in 
het ziekenhuisbed in de kamer met zijn 
handen geopend om te ontvangen van 
God, als daar in de diensten gelegenheid 
voor werd gegeven. Heel ontroerend. Voor 
mezelf is het ook geweldig geweest om op 
deze manier toch met elkaar verbonden te 
kunnen zijn.”

De Shelter Worship Band neemt 
ons telkens weer mee in aanbidding. 
Hoe is het voor de bandleden? 

Dit zegt Annette van de Kamp: 

“Ik vind het super fijn om met deze 
lieve, gepassioneerde mensen van het 
aanbiddingsteam, de mensen in Shelter 
(of online) naar de troon van de Vader te 
brengen. Om Hem alle glorie te geven! 
Ik word ook bemoedigd en aangevuurd 
door wat er gedeeld wordt door de leiders 
van het team. Het houdt mij dichtbij Jezus. 
De Heilige Geest houdt me scherp.”
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In 2021 is verder gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de livestream.  Zowel de video als audio 
zijn aangepakt. Er is een opnamestudio gebouwd waar de diensten live gemixt worden en er zijn nieuwe, 
modernere camera’s gekomen. Deze vernieuwingen hebben er voor gezorgd dat het meebeleven van de 
diensten thuis een stuk fijner is geworden. 



CREATIVITEIT
Door: Manoa Wellner

Hoe geven we nog meer uiting aan de creativiteit die in ons zit? In 2021 hebben we deze vraag proberen te 
beantwoorden. Door manieren te vinden om nog meer aan de slag te gaan met creativiteit. De wisselende 
expositie is hier een uiting van. Daarnaast loopt er een biblejournaling- en art @home groep. Ook hebben 
we het afgelopen jaar op verschillende momenten de zondagdiensten mogen ondersteunen met een 
stukje creatieve invulling. Creativiteit kan op veel verschillende manieren tot mensen spreken. We geloven 
dat we door hier meer uiting aan te geven we ook weer nieuwe dingen met God mogen ontdekken. 

Wat betekent creativiteit voor ons? Lees wat de volgende personen erover zeggen:

Ruth de Haan: 
“Ik hou ervan om alles in te zetten om het woord 
van God te begrijpen: mijn verstand om de tekst 
te begrijpen, mijn stem om God te prijzen, 
mijn creativiteit om dit om te zetten in beelden 
en anderen te inspireren.” 

Cecile Nieuwehuis: 
“God heeft mij gemaakt met meer dan alleen 
mijn verstand en met alles wat ik heb wil ik hem zoeken.” 

Christie de Keijzer: 
“Het creatief verwerken van een Bijbeltekst geeft 
voor mij meer diepgang dan als ik alleen lees.”
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Biblejournaling van Christie de Keijzer

Biblejournaling van Cecile Nieuwenhuis

VOORBEELDEN BIBLE JOURNALLING

Mirjam de Vries 

Christie de Keijzer

Christie de Keijzer

Christie de Keijzer

Cecile Nieuwehuis 

Christie de Keijzer
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Door: Marleen Kousbroek

In 2021 zijn we gestart met het meer kenbaar en zichtbaar maken 
van de visie en waarden van Shelterkids. We hebben deze op een 
voor kinderen begrijpelijke manier opgeschreven. Irene Hazeleger 
heeft hier aansprekende illustraties bij gemaakt. Met banners zijn 
deze zichtbaar bij de kinderen op zondagochtend zodat we de 
waarden steeds onder de aandacht kunnen brengen. 

Met kidsevents worden de thema’s op heel veel verschillende manieren overgebracht op de kinderen, 
we dagen ze uit om ze toe te passen. De events helpen ook de community onder de kinderen te 
bevorderen, plezier met elkaar te hebben en om vriendjes laagdrempelig mee naar Shelter te kunnen 
nemen. 

We weten dat er kinderen zijn die samenleven met Jezus en zich willen laten leiden door de Heilige Geest. 
Voor die kinderen is er nu ook de ruimte om zich te laten dopen; op grond van hun eigen getuigenis. 
In november werd een van de kinderen gedoopt en om dit als familie te vieren mochten alle andere 
kinderen hiernaar komen kijken. Het was een indrukwekkende gebeurtenis die tot mooie gesprekken 
leidde en kinderen aan het denken zette over hun eigen geestelijk leven.

In 2021 is geïnvesteerd in de kinderleiders door een online 
meeting en gelukkig ook een meeting in Shelter!  Er zijn vijf 
kinderleiders gestart met de kinderwerkopleiding van Royal 
Mission! 
Wekelijks komen er zo’n 30 kinderen naar de kindergroepen 
op zondagochtend, verdeeld over de volgende groepen:
0 t/m 3 jaar 7
4 t/m 5 jaar 6
6 t/m 9 jaar 11
10 t/m 11 jaar 7

Voor 2022 is onze verwachting dat er meer kinderen gaan 
komen; we willen ons team uitbreiden  zodat we ook 
kinderwerk kunnen aanbieden tijdens de tweede samenkomst. 

Shelterkids | Marleen Kousbroek
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WILD SAINTS
Door: Ivar en Rebecca Wellner

WILD SAINTS is de naam van het jeugdwerk in Shelter. 

Onze visie
‘Wij zien krachtige jongeren die op avontuur zijn en genieten 
van een leven met Jezus. Als Gods zonen en dochters hebben 
zij bewust een bovennatuurlijke impact in hun wereld 
door te laten zien wie Jezus is.’

De basis van ons jeugdwerk bestaat uit drie leeftijdsgroepen:  

   (13 t/m 15 jaar) 

   
   (16 t/m 19 jaar)

    
   (20+)

Elke groep komt één of twee keer per maand samen om God te zoeken, plezier te hebben, 
vriendschappen op te bouwen en te groeien in hun geloof, op een manier die bij hen past. Hiermee 
bereiken we ongeveer 40 – 60 jongeren. De groep jeugd die wij kunnen en willen bereiken is in potentie 
echter veel groter, maar het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat de coronapandemie ook hier 
zijn weerslag in heeft. Meer laagdrempelige activiteiten voor grote groepen als een jeugdweekend of 
jeugddiensten konden geen doorgang vinden, of gingen online. 
Het dwong ons anders te denken over het jeugdwerk wat onder andere resulteerde in de zogenaamde 
‘Tracks’. Activiteiten in kleinere groepen, op basis van interesse zoals sporten, muziek maken of koken, 
hielpen verbinding te houden met elkaar. Ook zien we mooie ontwikkelingen in een huisgroep, juist met 
jongeren die de weg naar de kerk soms moeilijker lijken te vinden. 

Leidersteam
Er is uitbreiding gekomen in het leidersteam van WILD SAINTS. Tim de Zwart doet een stapje terug en 
Michael Haverdings en Rebecca en Ivar Wellner stappen in om met z’n vieren de jeugdleiders te gaan 
dienen en de lijnen uit te zetten voor komend jaar. 

Wild Saints | Ivar en Rebecca Wellner 
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2022
We zien een grote honger en passie bij alle jeugdleiders om weer grotere groepen jeugd te gaan bereiken 
en hen mee te nemen in een leven met Jezus. Onze focus voor komende tijd is community of zoals we 
zelf zeggen: #Thuis. We willen meer ruimte maken om ‘gewoon’ tijd met elkaar te hebben, ook zonder 
duidelijke programma’s of structuur. Tijd voor verbinding, God te zoeken, plezier te hebben, samen te eten 
en ons leven te delen. Een thuis zijn. 

Waarom bouwen onze leiders mee aan jeugdwerk? 

Michael Haverdings vertelt zijn verhaal:
“Jeugdwerk is bouwen aan de kerk van de toekomst. 
Kijkend naar jongeren, dan zie ik in hen een verlangen naar echtheid: 
wie is Jezus echt voor mij? 
Hoe ziet het leven als christen eruit? 
Wat maakt het geloven echt en niet een religie van mijn ouders?

Dit verlangen, deze vragen, leven ook in mij en de gezamenlijke 
zoektocht naar de antwoorden voelt als bouwen aan een kathedraal; 
een kasteel, wat nu nog een rommeltje lijkt, maar wat zal dit 
krachtig gaan staan in de nabije toekomst!”

“
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Zorg binnen Shelter Care
Door: Kim Russ

Shelter Care

Zorg Maatschappelijk
Financieel

Kledingbank

Zorg voor elkaar
Gebedsmail

Zorg voor jezelf
Shelter Herstel
HealingPlace

Financieel
Er zijn gedurende het jaar meerdere mensen financieel geholpen d.m.v. een lening of een gift. Ook wordt 
er door gemeenteleden gebruik gemaakt van het rekeningnummer NL82INGB0000717702 waar geld op 
gestort kan worden, zodat wij mensen met een financiële nood kunnen helpen. 
We zijn er om een zegen te zijn voor anderen.

Kledingbank
De kledingbank wordt twee maal per jaar georganiseerd: een voorjaarseditie en een najaarseditie. 
Doordat we hier veel bekendheid aan geven komen er veel mensen uit de buurt kleding brengen en 
ontstaat er een leuk contactmoment. Naast de praktische hulp die gegeven wordt willen we graag 
iedereen die komt, zowel bezoekers als vrijwilligers, het gevoel geven dat ze er mogen zijn en dat ze 
waardevol zijn. 

Hoe is het om mee te helpen bij de kledingbank? 

Petra vertelt:
“Ik had een jong meisje gevraagd mee te komen helpen om de kleding 
te sorteren. Ze vertelde mij dat het haar zo verbaasde dat er zoveel en 
zulke mooie kleding was gegeven voor anderen die weinig hebben. Het 
had haar geraakt met hoeveel liefde en toewijding de spullen werden 
klaargezet. Ook toen ze zelf iets mocht kiezen en dat ze complimentjes 
kreeg hoe mooi ze was, dat raakte haar zeer.”

In het voorjaar hebben we ook een Blessing Bags actie gedaan. De Blessing Bags zijn, voorzien van een 
aantal verzorgingsartikelen en een bemoedigend kaartje, verdeeld onder mensen die dak- of thuisloos 
zijn. Het doel is om mensen, die zich in moeilijke situaties bevinden, te laten weten dat ze niet alleen zijn 
en dat ze gezien worden. Door kleine vriendelijke gebaren kunnen mensen weer hoop en inspiratie vinden 
om te geloven in een wereld van mogelijkheden. 

We geloven dat alles mogelijk is bij God, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt. De focus ligt altijd op een 
hoopvolle toekomst.
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Shelter Care | Kim Russ

Petra Hartman
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ShelterHerstel
ShelterHerstel is eens in de twee weken van september t/m mei. We helpen de bezoeker om zelf van de 
Heilige Geest te ontvangen. We zien elke keer mooie dingen gebeuren als iemand dichter bij God komt te 
staan. 

“We geloven dat je denken vernieuwd kan worden met hoopvolle gedachtes. We focussen op volledig herstel 
van pijn uit het verleden.”

Sinds september ’21 werken we niet meer met vrije inloop maar op afspraak. Dit geeft meer duidelijkheid 
en rust voor het team en zorgt voor minder lange wachttijden voor bezoekers. 

Healing Place
In november 2021 hebben we de eerste Healing Place (toen nog: Healing Night) georganiseerd. 
Met een mooi team van bidders zijn we bij elkaar gekomen en hebben we ons uitgestrekt naar genezing. 
Bezoekers kunnen tijdens de inlooptijd binnenkomen en plaatsnemen in de zaal om in Gods 
tegenwoordigheid te zijn. Het team benadert de bezoekers, waarna er met elkaar gebeden wordt. 
We geloven dat God ook vandaag de dag geneest. We staan dan ook klaar om voor iedereen die genezing 
nodig heeft te bidden. Ook als bidder wordt je opgebouwd! 

Lees wat Erica Kramer vertelt:
“Bidden voor genezing - voor mij is het behoorlijk nieuw. Maar ik heb 
de afschuwelijke impact van ziekte ervaren en verlang ernaar de 
genezing te zien die de Bijbel belooft. Op de eerste Healing Night was 
ik dus hoopvol. Die hoop was niet tevergeefs: we hadden accurate 
woorden van kennis en mochten bidden voor genezing. Ik mocht met 
eigen ogen zien hoe een korter been aangroeide totdat de benen van 
de persoon voor wie we baden even lang waren. Zo mooi om te zien hoe 
God ingrijpt! Ik ben benieuwd wat we bij de volgende Healing Night  
mogen zien, en wat we er mogen leren!”

Gebedsmail
Zeven dagen per week zijn er mensen die thuis meebidden voor de noden en behoeften van onze 
gemeenteleden. Wanneer iemand door ziekte niet in de gelegenheid is om naar de diensten of naar 
ShelterHerstel te komen, is het mogelijk om een gebedsupdate te mailen naar care@shelter-haarlem.nl. 
We maken de gebedsmail een keer per maand en zorgen dat hierin ieders eigen update komt te staan. Zo 
zijn de bidders op de hoogte van de gebedspunten, blijven zij de zieken in onze Shelter-familie dragen in 
gebed en bidden we voor bovennatuurlijk herstel en genezing in Jezus’ naam.

Vooruitblik 2022
De Healing Night zijn we op andere momenten gaan aanbieden, o.a. overdag en tijdens de kledingbank. 
Op deze manier willen we meer toegankelijk zijn voor zieken en meer mensen bereiken. Omdat de naam 
dan niet meer passend is hebben we deze veranderd naar Healing Place. 

Verder willen we dit jaar met elkaar werken aan versterking binnen Shelter Care. Alles valt of staat met de 
vrijwilligers die erin bijdragen. We vinden het belangrijk dat er genoeg draagvlak is, zodat ieder met plezier 
zijn talenten kan inzetten en hierin kan groeien. 

Erica Kramer

“



GEBED & PROFETIE
Door: Eric en Ineke Koster  

Visie op het gebedswerk 
Het fundament van het gebedswerk in Shelter is al vijf jaar gebaseerd 
op deze tekst uit 1 Petrus 2:9: ‘Jullie zijn een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods 
eigendom is, om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit 
de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.’ In Openbaring 
staat opnieuw dat wij geroepen zijn om, door Jezus, als koningen en 
priesters te heersen op aarde. 

Binnen het gebedswerk worden deze teksten zichtbaar doordat 
wij op de bres staan voor de gemeente, de gemeente voor Gods 
troon brengen en voorbede doen, indrukken delen door middel van 
woorden van kennis en profetische woorden, zegenen en Gods liefde 
delen. 

Voor 2021 was het thema binnen het gebedswerk ‘God verwachten’. In het uitstrekken naar Zijn 
tegenwoordigheid, verwachten wij dat Hij spreekt, dat Hij aanraakt en geneest.
Er zijn verschillende teams die zich richten op gebed en ministry binnen de gemeente. In 2021 zijn er 
verschillende gebedsactiviteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een week van gebed met het thema 
‘God verwachten’. Wij werkten ook samen met de verschillende kerken in Haarlem en netwerken binnen 
de regio. Hierin kregen wij specifieke vragen voor voorbede, waren wij deel van gebedsactiviteiten en 
hebben wij training gegeven. 

Getuigenissen
Het was bijzonder om God aan het werk te zien in 2021:
• Er waren bevestigende, richtinggevende woorden van kennis, die inzicht gaven in de hemelse   
 gewesten en met welke weerstand je te maken kan hebben wanneer je onder vuur ligt of als je 
 een periode lastige dingen meemaakt in je leven,
• Er waren rake profetische woorden, waarbij we hebben mogen zien dat deze scheppend waren 
 en situaties veranderden en ook groei in bedieningen vrijzetten, 
• We hebben genezing mogen zien, bijvoorbeeld van reuma,
• We hebben bevrijdingen mogen zien, 
• Er werden keuzes gemaakt voor Jezus. 
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Gebed & Profetie | Eric en Ineke Koster
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ZENDING, EVANGELISATIE EN BEDIENINGEN

Zoals in het voorwoord staat is er meer gegeven aan specifieke doelen doordat daarvoor ook giften zijn 
ontvangen. Verder geven we als Shelter aan verschillende bedieningen, zendelingen en projecten zoals 
Village of Peace, Thijs en Marijke en project het Verre Oosten. 

Alpha cursus
Ook wordt er regelmatig een Alpha cursus gehouden. 

Lees hieronder wat Sander van Die over Alpha zegt:
“Het heeft me de wereld van God getoond met name dankzij het mooie hart en de ziel en zaligheid van de 
mensen die de Alpha geleid hebben en die van de mensen die eraan mee deden.”

Het aantal bedieningen in Shelter is stabiel. Ook in 2021 hebben we de onderlinge relaties versterkt door 
verschillende bijeenkomsten te organiseren.  We zien dat de verbondenheid toeneemt. Ook hebben we 
door middel van het Life Leaders Network contact met leiders en bedieningen, zowel vanuit Shelter als van 
daarbuiten.

In 2021 hebben we drie bijeenkomsten verzorgd voor leiders van gemeenten en bedieningen. 
Het werd een combinatie van fysieke en online bijeenkomsten. We zien dat er een grote behoefte is van 
leiders om elkaar te ontmoeten. Life richt zich op het bemoedigen en inspireren van leiders om in hun 
omgeving de cultuur van het koninkrijk te ontwikkelen. De netwerkbijeenkomsten leveren veel mooie 
gesprekken en waardevolle connecties op. 



“
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Hier volgen drie updates van zendelingen en bedieningen vanuit Shelter – niet allemaal financieel 
gesteund door Shelter, maar wèl gesupport: 

Henk en Grace Dinkelman - Lesbos
“2021 was het eerste volledige jaar dat wij op het eiland Lesbos 
werkzaam waren. Onze eerste taak binnen de organisatie Eurorelief 
was om zorg te dragen voor de vrijwilligers die in het kamp werken. 
Ieder jaar komen er ongeveer 700 vrijwilligers voor korte of langere tijd 
om op allerlei praktisch gebied ondersteuning te geven aan de vele 
vluchtelingen in het kamp Mavrovouni. Na de brand in het oude 
kamp (Moria) in september 2020 is er een tijdelijk kamp gebouwd 
waar aan het begin van het jaar nog 8000 vluchtelingen en nu nog  
ongeveer 1700 vluchtelingen worden gehuisvest. Deze mensen komen 
uit meer dan 30 verschillende landen maar vooral uit Afghanistan. 
Als ngo zorgen we voor huisvesting, onderhoud, Engelse lessen, 
maatschappelijk werk en nog vele andere dingen. 
We merken dat vooral aandacht geven erg belangrijk is. 

Onze vrijwilligers maken vaak intense dingen mee en daarom hebben we geregeld gesprekken met hen 
om er voor te zorgen dat ze tot een goede verwerking van deze dingen komen. Ook aan het einde van hun 
periode doen we een debrief met hen om te helpen bij een goede overgang naar het ‘gewone’ leven. 
Daarnaast geeft Grace ook nog vier ochtenden in de week les aan moeders en kleuters. Ze bezoekt hen in 
de tenten en verzorgt daar de lessen. Hierdoor heeft ze veel persoonlijke aandacht voor de moeders en de 
kinderen en we zien God daar doorheen werken.”

Klaas van Denderen Ministries 
“Zo’n 30 jaar prediken we het evangelie in binnen- en buitenland. Onze bediening kenmerkt zich door 
de profetische zalving die op ons leven rust. Mensen hebben vaak een diepe ervaring met God in onze 
diensten waardoor vele levens zijn veranderd. Mensen vonden hun plaats en functie in het Lichaam.  
Zeker de laatste tijd zien we veel herstelde huwelijken door het accurate woord van God dat bemoedigt 
en geloof opwekt voor wonderen van herstel. We organiseren o.a. dagen die we ‘Prophetic Experience’ 
noemen. Dit doen we om mensen met een profetische roeping te bemoedigen, toe te rusten en aan te 
sporen om ondanks teleurstellingen (waar zeker profetische mensen mee te maken krijgen), het bijltje 
er niet bij neer te gooien, maar om de wedloop te blijven lopen. Velen hebben hierdoor hun roeping 
gevonden of weer opgepakt.

Sinds 2019 zijn Izaura en ik deel van Shelter. De relatie met Jan en Marijke Pool en later ook met Walfried 
en Maria Giltjes, gaat veel verder terug. Na jarenlang deel te zijn geweest van een beweging waarvan we 
ons, vanwege verschillende redenen los moesten maken, gingen Izaura en ik op zoek naar een geestelijk 
huis. De keuze was vrij snel gemaakt. Al jaren dienden we in Shelter en het voelde voor ons elke keer als 
een warm bad. Het vertrouwen in onze bediening was en is groot. We konden zijn wie we zijn en elke keer 
weer daagde men mij voor de dienst uit om me vooral niet in te houden. Ik werd als profeet ontvangen en 
kon daarom geven wat een profeet heeft te geven. Ook ben ik als profeet deel van het bedieningenteam 
van Shelter.

Henk en Grace Dinkelman | Lesbos
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Voor ons is het belangrijk om deel te zijn van een groter geheel. Als bediening ben je daar waar je wordt 
ontvangen een zegen voor het land en voor de gemeente en dat is een voorrecht en een zegen. De andere 
kant is dat je ook wel eens klappen krijgt te incasseren. Hoe geweldig is het dan dat je mag weten dat er 
een huis is waar je je thuis voelt, waar men in je gelooft en waar men voor je op de bres staat.

Izaura en ik zijn dan ook bijzonder dankbaar en gezegend dat we Shelter, een huis waar men begrijpt hoe 
met bedieningen om te gaan, ons thuis mogen noemen.”

Assie Friso | Desertrose International – Dubai 
“Inmiddels ben ik sinds 1998 actief in het Midden-Oosten. De laatste 
negen jaar woon en werk ik namens Stichting Desertrose in Dubai. 
Onder de naam Emirates Prayer Alliance zijn we in 2013 begonnen 
met het zoeken van 31 kerken, om een dag per maand te bidden voor 
de stad en het land. Inmiddels is dit werk uitgegroeid tot een grote 
gebedsbeweging, zelfs in Abu Dhabi, één van de andere zeven emiraten. 
Het unieke van dit project is dat we niet alleen te maken hebben 
met verschillende kerkelijke denominaties, maar ook met diverse 
nationaliteiten. Wat natuurlijk een uitdaging is!

In 2021 probeerde corona de agenda van iedereen te bepalen. 
Gelukkig ontstonden in dat jaar allemaal nieuwe ideeën. 
We hebben bijvoorbeeld als kerken nog nooit met zoveel mensen 
gezamenlijk op Zoom gebeden voor de stad en het land. 

Het woord ‘crisis’ in het Japans bestaat uit twee woorden: ‘gevaar’ en ‘mogelijkheden’. Dat hebben 
we gezien. Het gevaar van de besmetting, maar daarnaast ontstonden in deze crisis zoveel nieuwe 
mogelijkheden. Daar zijn we als gebedsbeweging ingestapt.

2022 zal vooral in het teken staan van hoe we door gebed nog meer transformatie kunnen brengen in een 
stad als Dubai. Daarnaast ga ik enkele scholen van gebed leiden.
In Dubai ben ik deel van een gemeente omdat ik hier woon, maar Shelter is mijn thuisbasis. 
Dat blijft mijn geestelijke familie in Nederland. Iets waar ik zeer veel waarde aan hecht. Wat zo bijzonder 
is, is dat ik tijdens een verlof, diverse keren in een huis of appartement van iemand van Shelter heb 
gezeten. Dan denkt Shelter actief mee. Dat is thuiskomen bij de geestelijke familie.”

 

Assie Friso | Desertrose International 



Rotsvast en Real Life Church
Rotsvast Bijbelschool is de bediening van Jan en Ruth de Haan. Het is zes jaar geleden gestart als een plek 
waar (met name) jongeren kunnen ontdekken wie ze zelf zijn, wat het Koninkrijk van God inhoudt en hoe 
zij hun plek kunnen innemen in dat Koninkrijk. Dit gebeurt tijdens een éénjarig programma gedurende 
20 weekenden. De deelnemers worden op diverse manieren uitgedaagd om handen en voeten te geven 
aan discipelschap. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken die hun eigen omgeving in vuur en 
vlam voor Jezus gaan zetten!

Ook is in januari 2021 gestart met Real Life Church, een dochtergemeente van Shelter in Amsterdam 
Zuidoost (Bijlmer). Het werk van Rotsvast is de afgelopen zes jaar gegroeid tot een landelijke beweging; 
we gaan in september 2022 van start met drie locaties door heel Nederland. Dit betekent echter wel dat 
er niet zoveel tijd en energie overblijft voor het werk in de Bijlmer, waardoor we helaas hebben moeten 
besluiten om te stoppen met Real Life Church. God roept ons komend seizoen naar Hoorn, Almere en 
Deventer met het werk van Rotsvast. We zien uit naar wat Hij daar gaat doen!
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Het team van Rotsvast |  o.l.v. Jan de Haan
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Door: Walfried Giltjes

Het programma van Kingdom Builders was in 2021 minder uitgebreid dan in de jaren ervoor. 
Dit komt deels doordat we lange tijd niet fysiek bij elkaar konden komen. Anderzijds zien we vooral ook 
mogelijkheden in het aanbieden van online content. Het is ons verlangen om dit de komende jaren verder 
te ontwikkelen. 

ORGANISATIE

Door: Jeroen van Kampen

2021 stond in het teken van zo goed als mogelijk ondersteunen van 
de gemeente op het gebied van de landelijke maatregelen. Flexibiliteit 
was noodzakelijk om ons gebouw goed in te richten, zodat we op een 
prettige manier samen konden komen rekening houdend met 
de adviezen van de overheid.

Het goed functioneren van Churchsuite (ledenadministratie) in 2021 
hebben we als een enorme zegen ervaren. Dit systeem heeft ons 
geholpen om de gemeenteleden eenduidig te bereiken, registratie 
van diensten en activiteiten te standaardiseren en de roostermodule 
wordt door de meeste teams in Shelter gebruikt. Het systeem is ook 
ingezet bij de registratie van de community groepen.

Op het gebied van huisvesting waren er minimale ontwikkelingen en stond het jaar vooral in het teken van 
operationele continuïteit.

PERSONELE ONTWIKKELING

Door: Peter van der Wal

In 2021 is Michiel Santman een dag minder gaan werken bij Shelter en Stephan Zweers anderhalve dag 
meer. In 2022 wordt de ondersteuning uitgebreid. Jeroen van Kampen is in 2022 uit dienst van Shelter 
gegaan. We verwachten wel dat we deze uren weer opnieuw zullen gaan opvullen. Hoe dit zal gebeuren 
wordt onderzocht.

Organisatie | Jeroen van Kampen
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 *FTE staat voor ‘Fulltime Equivalent’. 1 FTE = 1 medewerker van 40 uur per week

De fte getallen zijn conform aantal uren op de loonlijst van Shelter. Voor wat betreft secretariaat worden 
de kosten vervolgens gedeeld met Heartlink, omdat Hearlink ook ondersteund wordt. De doorbelasting 
aan Heartlink is 9 uur per week in 2021 en 10 uur per week in 2022.

In 2020 was de doorbelasting hoger omdat er toen ook kosten van Jan Pool deels werden doorbelast. 
Per augustus 2020 staat Jan niet meer op de loonlijst van Shelter. De daling van kosten per fte van 2020 
naar 2021 is het gevolg van zowel wisselingen tijdens het jaar als van verandering van anciënniteit in het 
personeelsbestand.

Aantallen in FTE* Einde 2020 Einde 2022
realisatie realisatie begroting begroting

Voorganger 2,3             2,4             2,3             2,4              
Secretariaat, Office, administratie 1,2             1,2             1,6             1,6              
DTP 0,2             0,2             0,2             0,2              
Kinder- en jeugdwerk 0,5             0,5             0,5             0,5              
Evangelist 0,2             0,2             0,2             0,2              
Totaal 4,4             4,5             4,8             4,9              

Einde 2021
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Balans van Shelter Haarlem
Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa Reserves en fondsen
Totaal Gebouw Eksterlaan Haarlem 539.137         553.165         Continuïteitsreserve 90.000               90.000         
Totaal Inventaris 36.179           38.006           Div. Bestemmingsreserves 360.316             304.671       
Totaal Materiële Vaste Activa 575.316        591.171        Vrije Reserve 11.067               76.160         

Div. Bestemmingsfondsen 14.102               18.959         
Kortlopende vorderingen Totaal Reserves en fondsen 475.485             489.790      

Totaal RC verbonden stichtingen -                 -                 
Totaal Debiteuren en overlopende posten 12.655           15.443           Schulden op lange termijn
Totaal Kortlopende vorderingen 12.655           15.443           Hypothecaire lening 255.000             300.000       

Onderhandse -                      -               
Totaal Liquide middelen 188.824        214.392        Totaal Schulden lange termijn 255.000             300.000      

Schulden op korte termijn
Crediteuren & overlopende posten 38.667               22.960         
Belastingen & sociale lasten 6.404                  5.750           
Totaal RC verbonden stichtingen 1.239                  2.506           
Totaal Schulden korte termijn 46.310               31.216         

Totaal Activa 776.796        821.006        Totaal Passiva 776.796             821.006      

*RC: Rekening Courant

Baten en Lasten Shelter Haarlem
Realisatie 2021 Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Baten
Tienden/bijdragen/collecten 465.881       496.431             519.639             487.864              
Bestemmingsgiften 58.185         53.088               43.200               43.200                
Cursussen en acties -               503                    600                    600                     
Bijdragen van derden 5.162           5.655                 4.628                 4.200                  
Totaal Baten 529.228       555.677             568.067             535.864              

Lasten
Personeelskosten 297.187       323.911             321.691             312.766              
Gemeenteactiviteiten 52.075         37.613               55.460               59.570                

Evangelisatie/giften/bijdragen 95.278         78.299               78.890               74.245                
Kantoorkosten 23.673         26.590               29.557               21.180                
Huisvestingskosten 31.281         24.052               41.071               32.796                
Betaalde rente (hypotheek)leningen 6.942           8.552                 8.580                 5.667                  
Kosten cursussen en projecten 26                179                    600                    600                     
Afschrijving vaste activa 37.072         31.393               32.219               29.040                
Totaal Lasten 543.533       530.589             568.067             535.864              

Resultaat (14.305)        25.087               0                        0                         

Bestemming resultaat
Continuïteitsreserve -               (3.000)                
Best.res.fin.mat.vaste act. 29.145         (23.080)              
Best.reserve verbouwing/renovatie 40.000         -                     
Bestemmingsreserve overbrugging (13.500)        (13.500)              
Overige reserves (65.093)        71.949               
Bestemmingsfonds kinderwerk (2.250)          -                     
Bestemmingsfonds diaconie 1.109           (3.717)                
Bestemmingsfonds zomerreizen -               -                     
Bestemmingsfonds Apostolisch Centrum -               (3.565)                
Bestemmingsfonds Reizen/trainingen -               -                     
Bestemmingsfonds evangelisatie (3.716)          -                     
Totaal (14.305)        25.087               

Best.res.fin.mat.vaste act.: Bestemmingsreserve financiële materiële vaste activa



JAARCIJFERS 2021

Pagina 22

Kasstroom overzicht van Shelter Haarlem
2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten, volgens de indirecte methode
Resultaat: (14.305)            25.087             
Mutatie schulden op korte termijn 15.094             (14.076)            
Mutatie vorderingen op korte termijn 2.788               3.890               
Afschrijvingen 37.072             31.393             

Kasstroom uit operationele activiteiten 40.649             46.294             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen gebouw (4.234)              -                   

Investeringen inventaris (16.983)            (9.213)              
Resultaat verkoop vaste activa -                   900                  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (21.217)            (8.313)              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
mutatie schulden lange termijn (aflossing leningen) (45.000)            (731)                 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (45.000)            (731)                 

Netto kasstroom (25.568)            37.251             

Stand liquide middelen 1 januari 214.392           177.142           
Stand liquide middelen 31 december 188.824           214.392           

Toename (afname) liquide middelen (25.568)            37.251             
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Uitgebreide Jaarcijfers - Shelter Haarlem
 Realisatie 

31-12-2021
Realisatie 

31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Toelichting
- De vergelijkende cijfers in begroting 2021 en begroting 2022 voor de baten en lasten rekeningen zijn goedkeurd door de oudstenraad in 
respectievelijk januari 2021 en januari 2022
- De vergelijkende cijfers in begroting 2021 en begroting 2022 voor de balansrekeningen zijn eerst opgesteld na het gereedkomen van de 
jaarrekeningen van respectievelijk 2020 en 2021
- De jaarcijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie heeft een positief advies gegeven op presentatie van deze cijfers.
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 Realisatie 
31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

ACTIVA

Gebouw Eksterlaan Haarlem

Grond 472.000         472.000           472.000              472.000                 

Investeringen
Aanschafwaarde en investeringen gebouwen 692.242         702.398            692.242              667.664                 

Investeringen boekjaar 4.234              -                    54.000                55.590                   
Desinvesteringen boekjaar (28.812)          (10.156)            
Totaal investeringen 667.664         692.242           746.242              723.254                 

Afschrijvingen
t/m 1 januari (611.077)        (607.298)          (611.077)             (600.527)                
Afschrijvingen op desinvesteringen 24.638           8.718                
Afschrijving boekjaar (14.088)          (12.497)            (14.855)               (14.160)                  
Totaal afschrijvingen (600.527)        (611.077)          (625.932)             (614.687)                

0 Totaal Gebouw Eksterlaan Haarlem 539.137         553.165           592.310              580.567                 

Inventaris

Inventaris
t/m 1 januari 233.391         232.881            231.234              176.655                 
Investeringen boekjaar 16.983           9.213                28.800                7.000                      
Desinvesteringen boekjaar (73.719)          (8.703)               -                       
Totaal investeringen 176.655         233.391           260.034              183.655                 

Afschrijvingen
t/m 1 januari (195.385)        (185.731)          (193.228)             (140.476)                
Afschrijvingen op desinvesteringen 71.604           8.091                
Afschrijvingen (16.694)          (17.745)            (17.364)               (14.880)                  
Totaal afgeschreven t/m 31 december (140.476)        (195.385)          (210.592)             (155.356)                

0 Totaal Inventaris 36.179           38.006              49.442                28.299                   

Rekening-couranten verbonden stichtingen
Stichting Heartlink Media
Stichting Heartlink -                  -                    -                       -                          

0 Totaal RC verbonden stichtingen -                  -                    -                       -                          

Debiteuren en overlopende posten
Rente Rabobank / ING -                  -                    -                       -                          
Kortlopende leningen 2.878              4.078                4.078                  2.878                      
Debiteuren 853                 625                   625                      853                         
Overloop tienden/bijdragen/collecten -                  -                    -                       -                          
Jaarafrekening energiekosten 8.924              8.460                8.460                  8.924                      
Overige overlopende posten -                  2.280                2.280                  -                          

0 Totaal Debiteuren en overlopende posten 12.655           15.443              15.443                12.655                   

Liquide middelen 
Kruisposten kas/bank
Kas Shelter Haarlem 180                 268                   268                      180                         

Rabobank rek. 119548186 Shelter Haarlem 40.423           112.065            61.484                6.873                      
Rabobank rek. 119548186 creditcard -                  -                    -                       -                          
ING rek. 2078016 Shelter Haarlem -                       -                          
ING rek. 918025 Shelter Haarlem 1.366              8.032                8.032                  1.366                      
ING rek. 918049 Shelter zomeracties -                       -                          
ING rek. 1851622 Shelter projecten 92.724           15.978              15.978                92.724                   
ING rek. 717702 4.131              2.278                2.278                  4.131                      
Rabobank spaarrekening 32.87.657.186 50.000           75.771              45.771                50.000                   

0 Totaal Liquide middelen 188.824         214.392           133.811              155.274                 

Totaal Activa 776.796         821.006           791.006              776.796                 
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 Realisatie 
31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

PASSIVA

We onderscheiden de volgende reserves:

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa

Bestemmingsreserve verbouwing/renovatie

Bestemmingsreserve overbruggingsfuncties

Overige reserves

 Realisatie 
31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Reserves
Continuïteitsreserve

Beginstand 90.000           93.000              90.000                90.000                   
Toevoegingen
Onttrekkingen -                  (3.000)               
Eindsaldo 90.000           90.000              90.000                90.000                   

Financiering materiële vaste activa
Beginstand 291.171         314.251            291.171              320.316                 
Toevoegingen 29.145           80.581                33.550                   
Onttrekkingen (23.080)            
Eindsaldo 320.316         291.171           371.752              353.866                 

Verbouwing/renovatie
Beginstand -                  -                    -                       40.000                   
Toevoegingen 40.000           -                    -                          
Onttrekkingen -                  -                    -                       (40.000)                  
Eindsaldo 40.000           -                    -                       -                          

Overbruggingsfuncties
Beginstand 13.500           27.000              13.500                -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen (13.500)          (13.500)            (13.500)               -                          
Eindsaldo -                  13.500              -                       -                          

Overige reserves
Beginstand 76.160           4.211                76.160                11.067                   
Mutatie resultaat (14.305)          25.087              
Toevoegingen 46.861              
Onttrekkingen (50.789)          (67.081)               6.450                      
Eindsaldo 11.067           76.160              9.079                  17.517                   

Totaal Reserves 461.383         470.831           470.831              461.383                 

Deze reserve betreft dat deel van de middelen waaraan door de oudstenraad nog geen doel is toegekend.

Deze reserve is ontstaan gericht op functies die zijn of zullen worden gecreëerd, terwijl daar nog onvoldoende inkomsten tegenover stonden. 
In 2021 is het laatste deel hiervan gebruikt.

Deze reserve omvat de bedragen die  zijn bestemd voor verbouwing/renovatie. In 2021 is daarop € 40.000,- toegevoegd in verband met een 
voorziening op de aanstaande renovatie van de betonkaders aan de buitenkant van de toren.

Deze reserve omvat het deel van de middelen, dat is aangewend ter financiering van investeringen in materiële vaste activa. De omvang van 
de reserve wordt per balansdatum bepaald door het bedrag van de materiële vaste activa (gebouw € 539.137 + Inventaris € 36.179) minus de 
langlopende schulden (Hypothecaire lening € 255.000) = € 320.316

Deze reserve wordt gevormd ter dekking van onverwacht optredende verliezen als gevolg van risico's op korte termijn en mede als buffer ter 
zekerheidstelling dat het kerkgenootschap ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De oudstenraad acht een buffer van 20% 
van het jaarniveau van de lasten (exclusief afschrijvingen, cursussen en acties en kosten ter hoogte van de bestemmingsgiften) voldoende om 
passende maatregelen te kunnen treffen ter bijstelling van het niveau van de baten en/of de lasten. Op basis van de lasten over 2021 is de 
doelomvang van de reserve € 90.000 (20% van 448.276). 
Totaal lasten 2021: € 543.533 -/- € 37.072 (afschrijvingen) -/- 58.185 (besteding bestemmingsgiften) = € 448.276

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van het kerkgenootschap. De oudstenraad kan besluiten doelreserves aan te houden voor 
aanwending van een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende giften. 
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 Realisatie 
31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Fondsen
Kinderwerk

Beginstand 2.250              2.250                2.250                  -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen (2.250)            
Eindsaldo -                  2.250                2.250                  -                          

Diaconie
Beginstand 12.993           16.709              12.993                14.102                   
Toevoegingen 1.265              1.380                
Onttrekkingen (156)                (5.096)               
Eindsaldo 14.102           12.993              12.993                14.102                   

Zomerreizen
Beginstand -                  -                    -                       -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Apostolisch Centrum
Beginstand -                  3.565                -                       -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen -                  (3.565)               
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Reizen/trainingen
Beginstand -                  -                    -                       -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Evangelisatie
Beginstand 3.716              3.716                3.716                  -                          
Toevoegingen
Onttrekkingen (3.716)            
Eindsaldo -                  3.716                3.716                  -                          

Totaal Fondsen 14.102           18.959              18.959                14.102                   
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31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Hypothecaire lening Rabobank
Beginstand 300.000         300.000            270.000              255.000                 
Aflossing (45.000)          
Eindsaldo 255.000         300.000           270.000              255.000                 

Onderhandse leningen
Stand 1 januari -                  731                   -                       -                          
Uitgegeven in boekjaar
Aflossing -                  (731)                  -                       
Eindsaldo -                  -                    -                       -                          

Crediteuren & overlopende posten
Diverse crediteuren 8.617              1.071                1.071                  8.617                      
Reservering vakantiegeld incl. sociale lasten 11.531           10.096              10.096                11.531                   
Bestemmingsgiften 10.860           4.362                4.362                  10.860                   
Bestemmingscollectes -                    -                       -                          
Overige overlopende posten 7.659              7.431                7.431                  7.659                      
Eindsaldo 38.667           22.960              22.960                38.667                   

Belastingen en sociale lasten
Loonheffing en sociale lasten december 6.404              5.750                5.750                  6.404                      

Eindsaldo 6.404             5.750                5.750                  6.404                     

Rekening-couranten verbonden stichtingen
Stichting Heartlink Media -                  1.095                1.095                  -                          
Stichting Heartlink 1.239              1.411                1.411                  1.239                      

0 Totaal RC verbonden stichtingen 1.239             2.506                2.506                  1.239                     

Totaal Passiva 776.796         821.006           791.006              776.796                 
CHECK -                  -                    -                       -                          

In 2021 liep de rentevastperiode over de aflossingsvrije hypothecaire lening bij de Rabobank af. In mei 2021 Is deze 
rentevastperiode opnieuw vastgelegd tegen een vijfjarige vaste rente van 2,15% (voorheen 2,85%). Tevens is besloten om 
jaarlijks, een bedrag van € 15.000,- af te gaan lossen. In mei 2021 is een totaalbedrag van € 30.000,- afgelost. In december 
2021 is een bedrag van € 15.000,- afgelost. In 2022 zal daarom in beginsel niet worden afgelost. De volgende aflossing staat 
gepland in 2023. De te betalen rente is hierdoor in 2021 zo'n € 1.600,- lager uitgevallen dan begroot. In 2022 zal de rente nog € 
1.300,- extra lager uitvallen dan in 2021. 
Het besluit tot aflossen is genomen daar de verhouding lasten/inkomsten gunstiger is dan in 2016 ten tijde van de vorige rente 
aanpassing. Tevens willen we de lagere rentetarieven benutten om de hypothecaire last te verlagen voordat de rentetarieven 
mogelijkerwijs weer stijgen.
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 Realisatie 
31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

BATEN

Tienden/bijdragen/collecten
Tienden/bijdragen gemeeenteleden 439.709         459.157            475.560              457.534                 
Overige giften 5.983              9.453                15.784                6.103                      
Collecten algemeen 20.190           27.821              28.295                24.227                   

Tienden/bijdragen/collectenTotaalTotaal 465.881         496.431           519.639              487.864                 

Bestemmingsgiften
Collecte t.b.v. Apostolisch Centrum -                  -                    -                       
Giften t.b.v. diaconie 1.265              1.380                1.200                  1.200                      
Verbouwing/training/apostolisch centrum 931                 -                    -                       -                          
Bestemmingsgiften 46.034           40.110              30.000                30.000                   
Bestemmingscollectes 9.504              11.544              12.000                12.000                   
Opbrengsten Live Like Jesus 450                 54                      -                       -                          

BestemmingsgiftenTotaalTotaal 58.185           53.088              43.200                43.200                   

Cursussen en acties
Opbrengst cursussen/materialen -                  503                   600                      600                         
Opbrengsten acties -                       -                          

Cursussen en actiesTotaalTotaal -                  503                   600                      600                         

Bijdragen van derden
Inkomsten spreekbeurten WG
Inkomsten spreekbeurten MS 450                 225                   -                       -                          
Rente van bankrekeningen en RC 17                   178                   -                       -                          
Ontvangen huur gebouwen 4.234              3.068                3.000                  4.200                      
Ontvangsten Livestream 425                 2.150                1.800                  -                          
Overige baten 36                   33                      (172)                    -                          

Bijdragen van derdenTotaalTotaal 5.162             5.655                4.628                  4.200                     

Totaal Baten 529.228         555.677           568.067              535.864                 
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31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

LASTEN

Personeelskosten
Vaste medewerkers

ANW-/WGA-gat-verzekering 2.097              2.263                2.400                  2.475                      
Bruto-salarissen/vakantiegeld 221.335         245.948            234.983              234.585                 
Doorbelaste salariskosten (10.334)          (23.589)            (12.631)               (12.947)                  
Ontvangen ziekengeld (7.682)            (7.044)               -                       (600)                        
Sociale lasten werkgeverspremies 23.467           26.431              25.526                25.482                   
Pensioenpremies 22.377           27.770              19.974                21.113                   
Werkgeversbijdrage premie ZVW 14.846           15.249              13.414                13.391                   
Ziekteverzuimverzekering personeel 5.931              5.169                6.000                  4.527                      
Verzekering t.b.v. werknemers 170                 303                   195                      -                          
Km-vergoeding werknemers 1.594              3.415                2.750                  1.500                      
Opleiding, training, conferentie werknemers 2.985              1.755                5.000                  2.400                      
Vergoeding woon-werk verkeer 2.801              3.041                3.500                  3.500                      
Overige personeelskosten 9.174              8.492                3.600                  6.000                      
Inhuurkrachten 4.465              7.971                9.000                  6.600                      
Totaal 293.226         317.174           313.711              308.026                 

Vrijwilligers
Vrijwilligersvergoedingen 3.020              4.925                7.740                  4.500                      
Km-vergoeding overige medewerkers 941                 1.812                240                      240                         
Totaal 3.961             6.737                7.980                  4.740                     

Totaal Personeelskosten 297.187         323.911           321.691              312.766                 

Gemeenteactiviteiten
Samenkomsten

Spreekbeurtkosten 1.985              4.200                3.000                  3.000                      
Decoratie 159                 391                   1.200                  1.200                      
Gastendiensten 15.912           77                      1.500                  2.000                      
Hospitality & Services 282                 39                      1.800                  1.200                      
New Ground 91                   205                   480                      480                         
Productiebureau 4.590              4.208                3.000                  3.000                      
Shelter Worship Band 4.342              4.127                4.800                  4.800                      
Bloemen t.b.v kerkzaal -                  91                      840                      840                         
Voorbedeteam 358                 -                    480                      480                         
Totaal 27.719           13.338              17.100                17.000                   

Doelgroepen
Bedieningenraad 455                 211                   420                      420                         
Creativiteit 200                 1.587                2.520                  1.500                      
Get Connected 532                 223                   240                      480                         
Just Bloom -                  198                   800                      480                         
Life Leaders Network 2.693              1.158                2.400                  2.400                      
Ondernemers (5)                    2                        400                      480                         
Oudsten 1.579              455                   2.400                  2.640                      
Senioren 10                   60                      1.600                  1.800                      
Shelter Ontmoet 449                 -                    -                       350                         
Tiener- en Jeugdwerk 8.656              4.405                8.400                  8.400                      
Training/conferenties kader 1.032              1.667                2.400                  2.400                      
Kinderwerk 2.156              1.007                3.600                  3.600                      
Ontwikkeling discipelschap 7.000                      
Totaal 17.756           10.973              25.180                31.950                   
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31-12-2021

Realisatie 
31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Zorg
Shelter Care 1.626              5.123                1.900                  1.800                      
Totaal 1.626             5.123                1.900                  1.800                     

Catering
Inkoopkosten kantine 1.903              2.355                2.850                  3.600                      
Ontvangsten kantine (610)                (323)                  (270)                    (900)                        
Inkoopkosten koffieautomaten 1.604              1.098                2.400                  3.240                      
Ontvangsten koffieautomaten (1.644)            (263)                  (240)                    (1.200)                    
Maaltijden 463                 953                   900                      600                         
Totaal 1.716             3.820                5.640                  5.340                     

Overige gemeentekosten
Ondersteuning training jeugd 800                 200                   600                      1.200                      
Studiemateriaal (incl. abonn.) en bibliotheek 1.115              2.062                3.000                  1.200                      
Weggegeven studiemateriaal 516                 1.145                1.440                  480                         
Onvoorzien/overig 826                 953                   600                      600                         
Totaal 3.257             4.360                5.640                  3.480                     

Totaal Gemeenteactiviteiten 52.075           37.613              55.460                59.570                   

Evangelisatie/giften/bijdragen
Bestemmingsdoelen

Afgedragen bestemmingsgiften 45.265           39.613              30.000                29.380                   
Afgedragen bestemmingscollecten 9.504              11.544              12.000                12.000                   
Besteding Live Like Jesus 450                 54                      -                          
Totaal 55.220           51.211              42.000                41.380                   

Zendelingen & Bedieningen
Bijdragen bedieningen 14.647           5.550                7.800                  6.800                      
Giften zendelingen 8.400              7.037                8.400                  8.400                      
Giften diverse projecten 7.225              8.100                7.200                  6.000                      
Totaal 30.272           20.687              23.400                21.200                   

Bestedingen evangelisatie
Evangelisatiewerk algemeen 200                 1.922                2.400                  2.400                      
Alpha cursus 436                 1.116                2.400                  1.800                      
Kledingbank/Voedselbank -                  64                      240                      240                         
True Courage -                  -                    500                      -                          
Totaal 636                 3.101                5.540                  4.440                     

Bijdragen
Contributies/giften div. instellingen 9.150              3.300                7.950                  7.225                      
Totaal 9.150             3.300                7.950                  7.225                     

Totaal Evangelisatie/giften/bijdragen 95.278           78.299              78.890                74.245                   
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31-12-2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Kantoorkosten
Contributie VPE/Bethel 5.343              4.303                5.640                  480                         
Kantoorbehoeften 762                 1.267                1.500                  900                         
Ontvangsten Kantoorbehoeften -                  (8)                      -                       -                          
Huur/onderhoud kopieerapparaat 617                 1.249                1.189                  900                         
Ontvangsten kopieerapparaat (57)                  (59)                    -                       -                          
Onderhoud automatisering (incl. contracten) 3.079              2.338                2.400                  2.400                      
Verz. inventaris/bestuurdersaansprakelijkheid 1.746              2.057                2.400                  2.400                      
Telefoonkosten 1.434              1.478                1.860                  1.560                      
Portikosten 358                 1.681                1.080                  240                         
Bankkosten 1.852              2.154                2.400                  1.800                      
Transactiekosten GIVT 553                 1.092                1.200                  600                         
Representatie- en relatiekosten 2.190              4.023                4.320                  3.900                      
PR/Communicatie intern en extern 3.342              2.776                2.520                  3.000                      
Advieskosten -                  33                      48                        -                          
Kosten financiële administratie 2.354              2.349                2.400                  2.400                      
Overige kantoor- en algemene kosten 101                 (142)                  600                      600                         

-                       -                          
Totaal Kantoorkosten 23.673           26.590              29.557                21.180                   

Huisvestingskosten
Energie 17.911           13.201              21.756                20.796                   
Waterkosten 1.290              835                   600                      1.500                      
Belasting/vuilafvoer 2.400              2.879                2.965                  2.700                      
Verzekeringen (met name opstal) 6.615              6.199                6.000                  6.000                      
Klein onderhoud gebouwen incl. contracten 1.656              (2.219)               4.500                  1.800                      
Schoonmaak gebouwen 861                 1.564                2.550                  -                          
Tuinonderhoud 549                 1.170                900                      -                          
Huur gebouwen (zondagsschool) -                  423                   1.800                  -                          

-                          
Totaal Huisvestingskosten 31.281           24.052              41.071                32.796                   

Betaalde rente (hypotheek)leningen -                          
Rente hypotheeklening Rabobank 6.942              8.540                8.580                  5.667                      
Rente RC ING/Rabobank -                  -                    -                          
Rente lening o/g -                  12                      -                          

-                          
Totaal Betaalde rente (hypotheek)leningen 6.942             8.552                8.580                  5.667                     

Kosten cursussen en projecten
Diverse cursuskosten 26                   179                   600                      600                         

-                          
Totaal Kosten cursussen en projecten 26                   179                   600                      600                         

Afschrijving vaste activa
Afschrijving gebouw 14.088           13.935              14.855                14.160                   
Afschrijving inventaris 16.694           17.745              17.364                14.880                   
Resultaat desinvestering vaste activa 6.290              (287)                  -                       -                          

Totaal Afschrijving vaste activa 37.072           31.393              32.219                29.040                   

Totaal Lasten 543.533         530.589           568.067              535.864                 

Resultaat (14.305)          25.087              0                          0                             




