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Verslag van de activiteiten 2019 
 
Er zijn vele activiteiten ontwikkeld om het doel van onze gemeente, het bereiken van mensen 
met het evangelie van Jezus Christus, mogelijk te maken. Speciaal waren de themadiensten 
met verschillende pastors uit binnen- en buitenland. Daarnaast waren er veel diverse 
activiteiten waar veel kosten en inspanningen aan verbonden waren en waarbij we regelmatig 
bezoekers mochten verwelkomen. 
 
De kerkaanwezigheid bedroeg op zondagmorgen in december 2019 gemiddeld 160 mensen en 
131 in de avond. De woensdagavonddienst had een gemiddelde van 87 die maand. 
 
Financiële Paragraaf 
 
De inkomsten uit giften bedroegen € 263.555. Beschikbaar na aftrek van de giften aan de 
moedergemeenten in Zwolle was € 241.275 (€ 263.555 - € 22.280). In 2018 bedroegen de 
inkomsten € 227.479 Er is dus sprake van een aanzienlijke toename in inkomsten in het jaar 
2019 ten opzichte van  2018. Het resultaat is ten opzichte van 2018 gestegen met € 25.277. In 
2019 worden zowel het pionierswerk in Hoogezand als het nieuwe pionierswerk in Veendam 
ondersteund. 
 
De inkomsten bestaan uit kerkinkomsten. De uitgaven gaan voor € 240.817 naar kerkkosten. 
 
Er is sprake van een positief resultaat van € 22.738. Dit positieve resultaat zal toekomen aan 
het eigen vermogen.   
 
Begroting 2020 
 
Het jaar 2020 zal vooral in het beeld staan van de verdere groei van de kerk in Groningen.  
Door middel van speciale opwekkingsdiensten met o.a. pastors uit het buitenland en diverse 
activiteiten zullen wij proberen dat beeld te realiseren. 
 
De verwachting is dat alle activiteiten gerealiseerd kunnen worden met eigen middelen. 
 
Visie voor 2020 
 
Wij geloven dat onze voortdurende inspanningen om mensen te bereiken er toe zullen leiden 
dat  onze gemeente zal groeien. Daarnaast is het speerpunt dat de kerk groeit tot ongeveer 200 
mensen, zodat wij instaat zullen zijn nieuwe pionierkerken uit te zenden. Een en ander zal 
vooral afhankelijk zijn van de financiële gang van zaken. Tenslotte blijft het trainen van 
mannen en vrouwen in discipelschap, en uiteraard het zorgen voor de gemeente in Groningen 
van groot belang. 
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Het Bestuur 


