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1. VERANTWOORDING ACTIVITEITEN
In 2018 is Deur van Hoop in haar huidige vorm ontstaan. We hebben inmiddels een
groot aantal van onze doelstellingen verwezenlijkt (zie beleidsplan 2019-2024). Een
korte samenvatting van onze activiteiten in 2019 wordt hier nu weergegeven:
1.1 Wekelijkse samenkomst
Deur van Hoop organiseert elke week een samenkomst die ongeveer door 25 personen
wordt bezocht. Naast de volwassenheid is er een grote groep kinderen die een eigen
kindersamenkomst hebben. Diverse sprekers houden hier een overdenking over het
christelijk geloof, daarnaast is er tijd voor zingen en gebed. Elke dienst wordt afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd.
1.2 Tweedehands kledingruil
Ook is er een tweedehandskledingruilbeurs georganiseerd die druk bezocht werd.
1.3 Journey of the Heart
De 5e editie van JOTH was een succes. Bezocht door mensen uit verschillende plaatsen
in Nederland. Een weekend vol muziek, aanbidding en gebed en samen kamperen.
1.4 Conferentie met Maluku for Israël: ‘Pintu Penharapan’
In juli 2019 hebben we prachtige dag gehad met St. Maluku for Israël. Het vieren van de
verbondenheid tussen Molukkers en Nederlanders en het bewogen verleden stond
centraal.
1.5 Irenaeus Instituut
De 1e avond van het Irenaeus Instituut werd gehouden in januari 2019. Het thema was:
‘God bestaat niet’. We kijken terug op een geslaagde avond.
1.6 Open Bijbel avonden en Micha cursus
Ook dit jaar hebben we weer onze vaste Open Bijbel avonden gehad. Zo hebben we de
gelijkenissen van Jezus bestudeerd. Ook hebben we samen de Micha-cursus gedaan.

2. VERANTWOORDING FINANCIEEN 2019

Jaarrekening 2019 – Deur van Hoop
Staat van baten en lasten 2019
BATEN
Ontvangen giften
Totaal baten

€
€

11.499,50
11.499,50

LASTEN
Huisvestingskosten
Operationele kosten
Sprekerskosten
Evenementen/activiteiten
Overige kosten
Doorgegeven giften

€
€
€
€
€
€

8.271,16
742,43
597,93
637,51
502,58
1241,20

Totaal lasten

€

11.992,81

RESULTAAT BOEKJAAR 2019

€

- 493,31

Toelichting staat van baten en lasten 2019
BATEN
Ontvangen giften
Giften die worden gegeven door vaste bezoekers en gasten van de samenkomsten van Deur van
Hoop.
LASTEN
Huisvestingskosten
Huur- en energiekosten van de loods.
Operationele kosten
Alle kosten zoals boodschappen voor bijvoorbeeld het avondmaal, schoonmaakartikelen, aanschaf
van bijvoorbeeld een stofzuiger, online boekhoudprogramma.
Sprekerskosten
Kosten gemaakt door mensen die door ons gevraagd worden te spreken bij Deur van Hoop. Dit
betreft een sprekersvergoeding en/of reiskostenvergoeding en geldt alleen voor sprekers van buiten
de gemeenschap.
Evenementen/activiteiten
Kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het jaarlijkse evenement Journey of the Heart en de Open Bijbel
avonden.
Overige kosten
Overige gemaakte kosten zijn uitgaven voor o.a. het kinderwerk en Geluid&Techniek.
Doorgegeven giften
Van alle gegeven giften wordt een tiende doorgegeven aan de stichting ‘Petach Tikvah’. Ook geven
we maandelijks een gift aan ‘International Justice Mission’ en sponsoren wij iemand die naar de
Discipelschap training school ‘Gateways Beyond’ in Cyprus gaat.

25 februari 2019

BELEIDSPLAN
KERKGENOOTSCHAP DEUR VAN HOOP
2019-2024
Kerkgenootschap Deur van Hoop
Oosthalen 5
9414 TG, HOOGHALEN
www.deurvanhoop.nl
KvK 71721967
RSIN 858823615

1. INLEIDING
In het kader van een ANBI-regeling is hier een samenvatting opgesteld van de grote lijnen
van onze gemeenschap. Deur van Hoop streeft ernaar een ANBI-instelling te zijn en we
proberen ons dienstbaar te maken aan een zo groot mogelijk publiek, binnen de christelijke
identiteit van Deur van Hoop.

2. STRATEGIE
2.1 Missie
DEUR VAN HOOP heeft als missie om vorm te geven aan het christelijk geloof in de 21 e
eeuw. Dit doen wij o.a. door terug te keren naar het centrum van ons geloof; het onderwijs
van Jezus zelf, zoals deze staan opgetekend in de vier evangeliën. (en vervolgens uiteraard
ook de andere boeken van de Bijbel). Daarvoor is het ook nodig terug te keren naar de
oorspronkelijke Joodse en vroegchristelijke context van die woorden. Hierin staat het goede
nieuws van het Koninkrijk van God centraal, dat breder is dan alleen ons eigen individuele
welzijn. Op die manier proberen wij te bouwen aan een modern Bijbelgetrouw geluid dat
herkenbaar is voor onze generatie.
Wij zijn daarbij niet naar binnen gericht, maar werken graag samen met alle andere
kerkgenootschappen en christelijke groepen die ernaar streven Jezus te dienen. We zoeken
ernaar dienstbaar te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan eenheid met andere
christenen en een respectvolle omgang met niet-christenen.
We worden hierin o.a. geïnspireerd door de ideeën van het New Monasticism. Relatie en
niet het hoogst haalbare aantal vaste bezoekers van onze wekelijkse diensten moet daarbij
het uitgangspunt zijn.

2.2 Afwezigheid van winstoogmerk
Een kerkgenootschap dat het onderwijs van Jezus naleeft kan onmogelijk op winst belust
zijn. Het verschil tussen de verkregen middelen en uitgegeven middelen zal alleen
worden aangewend voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het
voortbestaan en de continuïteit van de gemeenschap en zullen niet aan derden,
bestuurders of anderszins worden uitgekeerd.
2.2 Bestemming batig liquidatiesaldo
Indien Deur van Hoop zal worden opgeheven, zal het eventuele positieve saldo worden
uitgekeerd aan een goed doel dat overeenkomt met het doel van Deur van Hoop.
2.3 Concrete activiteiten
Deur van Hoop richt zich op het verzorgen van activiteiten in drie dimensies. De eerste
dimensie richt zich op iedereen die geïnteresseerd is deze bij te wonen, de tweede
dimensie is gericht op vaste bezoekers van Deur van Hoop en eventuele
belangstellenden. De derde dimensie is bestemd voor de vaste bezoekers van Deur van
Hoop. Daarmee is Deur van Hoop nadrukkelijk een ANBI.
Concrete activiteiten zijn:
- Organiseren van een wekelijkse bijeenkomst voor vaste bezoekers en voor
belangstellenden
- Organiseren van activiteiten rondom praktische hulp, zoals bijvoorbeeld het ruilen
van tweedehands kleding en acties voor goede doelen
- Organiseren van avonden waar de Bijbel gezamenlijk wordt bestudeerd
- Organiseren van avonden gericht op gebed en aanbidding van God.
- Organiseren van conferenties. Lezingen en bijeenkomsten voor een algemeen
geïnteresseerd publiek over thema’s die ons in het bijzonder bezighouden

3. BELEID EN BEHEER
3.1 Bestuur
Samenstelling van het financieel bestuur is op dit moment:
Voorzitter: J. de Vos, Assen
Secretaris: J. Holwerda, Hooghalen
Penningmeester: A. Meek-Taris, Assen
Het dagelijks bestuur van de gemeenschap wordt aangevuld met iedereen die deelneemt
aan de zogenaamde ‘ Meedenkavonden’. Deze avonden zijn open voor iedereen die met
regelmaat onze bijeenkomsten bezoekt en heeft aangegeven deel te willen zijn van onze
gemeenschap.

Besluiten worden zo veel mogelijk gemaakt door het bereiken van consensus in het
nastreven van een gemeenschappelijk doel. Het is aan de voorzitter om uiteindelijke de
grote lijnen uit te zetten en knopen door te hakken wanneer dat nodig is.
3.2. Werven, beheer en besteding van gelden
Deur van Hoop doet niet aan actieve geldwerving. Het vermogen wordt opgebouwd door
vrijwillige giften van betrokkenen. Iedereen draagt bij naar vermogen en maakt daarin een
eigen afweging.
Deur van Hoop zal dit vermogen aanwenden voor:
- Betalen van de huur;
- Giften aan binnen- en buitenlandse projecten, doelen of natuurlijke personen die
beantwoorden aan de doelstellingen van Deur van Hoop;
- Aanschaf benodigdheden voor de gezamenlijke bijeenkomsten
- Overige activiteiten, zoals conferenties en lezingen
3.3 Uitvoering van het beleid en toezicht hierop door het bestuur.
Op de volgende wijze houden wij toezicht:
- De penningmeester is belast met de dagelijkse administratie en zal alle betalingen en
giften aan het kerkgenootschap uitvoeren;
- De penningmeester is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting te maken en op
papier te stellen en ter vaststelling aan het bestuur voor te leggen;
- Voor de uitgaven boven de € 500,- is toestemming vereist van het overige bestuur;
- Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenschap over de verkrijging,
het beheer en de besteding van de middelen middels een financieel overzicht. Dit
overzicht zal ook verkort op de website geplaatst worden.
3.4 Beloning voor het bestuur
Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van
zijn of haar functie. Worden vergoed.

