ANBI-GEGEVENS
Statutaire Naam: Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht (NTG
Het Morgenlicht) (N.B. voor nadere informatie over onze naam, zie de pagina
‘Onze visie’ op onze website)
RSIN/fiscaalnummer: 851121639
Bezoekadres: Bierens de Haanweg 1, 3076 DA Rotterdam
Postadres: Ogierssingel 85, 3076 CN Rotterdam
E-Mail: info@ntghetmorgenlicht.nl
Doelstelling: Mensen in contact te brengen met de levende God Die iedereen zo lief heeft
gehad dat Hij Zijn enige Zoon Jezus heeft gegeven, opdat eenieder die in Hem geloof het
eeuwige leven zal ontvangen na het leven hier op aarde. Door deze eenheid met God
wijzen we naar Zijn plan voor ieder individu en de Kerk als geheel in dit leven; om door
de kracht van Zijn Geest zoveel mogelijk mensen te wijzen naar diezelfde liefde. Samen
houden wij van God en samen houden wij van mensen. Dit is de kern van de doelstelling
van ons kerkgenootschap en al onze activiteiten.
Hoofdlijnen beleidsplan

Ons werk

Het voorbeeld van het werk van onze gemeente is Jezus Christus. Zijn liefde voor ons
mensen, zoals uitgedragen door de gehele Bijbel, Gods Woord, is de absolute richtlijn
voor ons werk. In alle diensten, samenkomsten, evenementen en overige activiteiten staat
Jezus centraal. Wij trachten Gods liefde en licht te verspreiden door onze activiteiten (zie
hieronder). Zoals Jezus er is voor ieder mens, van welke afkomst, godsdienst, leeftijd, met
welk verleden dan ook, willen wij er als gemeente zijn voor ieder mens. Niet zelden wordt
onze gemeente door gasten of nieuwe bezoekers bestempeld als een warme, liefdevolle
familiegemeente. Dit is ons verlangen en streven naar Jezus’ voorbeeld.
Het werk van Gods Gemeente is een voortdurend werk: Het proces van groei duurt een
leven lang. Gedurende deze weg naar onze bestemming heeft ieder mens verschillende
bestemming in het leven; Wij als gemeente, willen mensen hierin helpen, ondersteunen,
onderwijzen en toerusten. Kortom: samen als gelovigen een voorbeeld zijn voor elkaar en
voor de wereld om ons heen in woord, wandel, liefde, geloof en reinheid (1 Timotheüs
4:12). Ons voornaamste werk wordt vormgegeven in de diensten; Vrij toegankelijke
bijeenkomsten voor jong en oud ter ondersteuning van de bovengenoemde doelstelling.

Ons inkomen

Onze gemeente heeft geen ‘vast’ inkomen; Wij zijn hierbij afhankelijk van vrijwillige giften
van de leden van onze gemeente.

Het beheer van het vermogen

De financiën van de gemeente worden beheerd door de penningmeester, in
samenwerking met het bestuur.

De besteding van het vermogen

Het vermogen van onze gemeente wordt op verschillende manieren besteed; Wij streven
ernaar minimaal een tiende van ons ‘inkomen’ te geven aan steunfondsen,
zendingsorganisaties en ontwikkelingswerk etc. Daarnaast zijn wij eigenaar van een eigen
gebouw. Dit brengt de nodige kosten met zich mee van onderhoud, energie,

verzekeringen en belastingen. Daarnaast zijn er overige kosten en uitgaven om het
bovengenoemde werk te kunnen uitvoeren.
Bestuurders
Ons kerkbestuur is verenigd in een kerkraad (het Kernteam) waarin de volgende
functionarissen bijenkomen:
Oudsten
Diakenen
Penningmeester
Secretaris

Ons bestuur wordt gevormd door het Kernteam (vergelijkbaar met een raad van toezicht),
dat uit 8 leden bestaat. De dagelijkse leiding van onze kerk is door het bestuur
gedelegeerd aan de Pastor. Deze Pastor behoort niet tot het bestuur, heeft geen statutaire
bevoegdheden en is derhalve geen beleidsbepaler. (N.B. De Pastor is in loondienst van de
kerk en ontvangt een salaris voor zijn werkzaamheden vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst).
Beloningsbeleid

De bestuursleden (Kernteam) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Uitsluitend de werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie
worden aan hen vergoed. Dit geldt voor 3 (van de 8) bestuursleden.
Activiteiten

Intern:

Iedere zondag Eredienst: Muziek, zang, aanbidding, Woordverkondiging en gebed;
Iedere zondag tijdens Eredienst: Kinderwerk (zondagsschool);
Zondag om de andere week: Tienerwerk;
Iedere woensdag: Gebedsdienst/Bijbelstudie/Kringavond;
Iedere derde zaterdag van de maand: Jeugdavond;
Maandelijks op de laatste zaterdag van de maand: Outreach-middag;
Periodiek op de derde zaterdag van de maand: Vrouwenochtend & Mannenochtend;
Periodiek op zaterdagavond Filmavond.

Extern:

Om onze doelstelling te realiseren is onze blik ook extern gericht; Onze gemeente is er
ook voor om het licht van Jezus te laten schijnen in de omgeving/regio:
Periodieke Evangelisatieacties waarbij er wordt geflyerd in de omgeving;
Iedere donderdag fungeert onze gemeente als distributiecentrum voor de Voedselbank;
Jaarlijks in de zomervakantie organiseren van de Vakantie Kids Club, waarbij kinderen uit
de wijk bezig gehouden worden door middel van spel en creativiteit.
Ook is onze gemeente lid van het V.O.R. (Voorgangersoverleg Rotterdam), waarin wij
samen met verschillende kerken in Rotterdam evenementen organiseren om het Goede
Nieuws van Jezus te verspreiden (o.a. Joyce Meyer Conferentie in Ahoy, Fire Conference
in Ahoy, Samen Kerst in het Topsportcentrum en Carols op het plein bij de Laurenskerk).
Daarnaast is het leiderschap van onze gemeente ook lid van Friends For Ministries In
Fellowship (F.M.F.); een netwerk van leiders van verschillende (m.n. Evangelische) kerken
in Nederland die periodiek samenkomen voor gezamenlijk onderwijs en fellowship. Ook
op deze manier wordt de band versterkt tussen de gemeenten in eenheid tot de
Gemeente van God, dat het Lichaam van Christus is.

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten

Hieronder vindt u de staat van baten en lasten van het jaar 2017.

Baten

2017

1. Giften

100.139,68

2. Overige opbrengsten

30.231,81

Totaal baten

130.371,49

Lasten

2017

3. Bijdragen aan derde instellingen

6.569,68

4. Lasten gebouw

31.602,63

5. Lasten beheer en administratie

13.437,95

6. Overige lasten inventaris + eigendom

27.675,95

7. Salaris + onkostenvergoedingen

22.945,27

Totaal lasten

102.231,48

Resultaat (baten-lasten)

+ 28.140,01

N.B. alle bedragen zijn in euro’s.
Ad. 1: De giften zijn volledig vrijwillig gedane giften van onze leden.
Ad. 2: Opbrengsten zijn o.a. opbrengsten uit de verkoop van door leden zelfgemaakte hapjes (Bake Sale) en
opbrengsten van de Jaarmarkt. Tevens zijn dit teruggaven van de belasting of energie/water.
Ad. 3: Dit zijn giften van onze gemeente aan derden instellingen en goede doelen, zoals Compassion, Open
Doors etc.
Ad. 4: Deze bestaan uit incidentele lasten t.b.v. het gebouw (onderhoud/renovatie) en uit maandelijkse lasten
zoals gemeentelijke belastingen, gas, water en energie.
Ad. 5: Deze bestaan uit incidentele en maandelijkse lasten zoals bankkosten, licentiekosten en
salarisadminstratiekosten en loonbelasting. Ook zaken als het jaarlijks onderhoud van de brandbeveiliging en
CV en de jaarlijkse verzekeringspremies vallen hieronder.
Ad. 6: Deze bestaan uit onvoorziene kosten, zoals aankopen t.b.v. de kerkdiensten (o.a. technische aankopen)
en overige inventaris.

Grote lasten gebouw
Dit jaar zijn er een aantal grote uitgaven geweest ten behoeve van het gebouw. Zo is de
riolering onder ons gebouw vernieuwd (onvoorzien; te maken gehad met grote lekkage
in de toiletten) en is de vloer van de entree/hal gerenoveerd (voorzien). Ook hebben we
een geheel nieuw alarmsysteem laten installeren.
Voorgenomen bestedingen

Het komende jaar zijn er de nodige verwachte kosten m.b.t. onderhoud van ons gebouw.
Concrete onderhoudskosten zijn de o.a. het schilderen de binnenmuren van de grote
zaal. Uiteraard komt dit bovenop de vaste ‘lasten’ zoals de huisvestingskosten en de

bijdragen aan derden instellingen. Wij verwachten ongeveer gelijke kosten zoals
genoemd onder post 3, 4 en 5. Dit uiteraard buiten de onvoorziene uitgaven.
Alle voorgenomen en eventuele onvoorziene uitgaven hebben altijd en zullen altijd het
oogmerk hebben om het werk van God en Zijn Gemeente voort te zetten.
De afgelopen 8 jaren hebben wij mogen zien dat Gods trouw, voorziening en gunst op
ons rust bij iedere stap die onze gemeente zet. Onze hoop en ons vertrouwen rust
volledig op Hem! Filippenzen 4:19 belooft ons: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn

rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Jezus Christus.”
Rotterdam, juni 2018

