
"De Christengemeenschap Beweging tot religieuze vernieuwing"   

Naam kerk: Johanneskerk
RSIN: 810455274
Rechtsvorm: Zelfstandig onderdeel van de Christengemeenschap met 

rechtspersoon en ANBI status.

Bezoekadres: Badhuisweg 27 postcode 7201 GM

Website: Christengemeenschap Gemeente Zutphen

Doelstelling: De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het
Christendom te dienen. Gewijde priesters voltrekken als 
geestelijken dezeven sacramenten: de doop, jeugdwijding,
mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding 
en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische 
handelingen zoals de zondagsdienst voor de kinderen en de dienst
bij een begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid  
wordt al hetgeen verricht met het vorenstaande verband houdt. 
Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, 
verzorgen het jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. 
Deze taken kunnen - onder veranwoordelijkheid van de 
geestelijke(n) - ook door anderen binnen de gemeente Zutphen 
worden verricht.
Het gemeenteleven wordt verzorgd door de geestelijke(n), 
leden en belangstellenden in onderlinge samenwerking.

Beleidsplan: De Christengemeenschap  Zutphen steunt voor de verwerkelijking 
van haar doestellingen op: 
financiële middelen door leden en belangstellenden  bijeen
gebracht, zoals regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen 
en andere bijdragen alsmede om niet ter beschikking gestelde   
arbeidsinspanningen. 
De geldstromen zijn bestemd voor de volgende doelen:
a. Levensonderhoud van de geestelijken (en hun gezin).
b. Gemeentewerk, waaronder exploitatie- en onderhoud gebouw 
en kosten voor de mensenwijdingdiensten.

Funktie bestuurders: Het bestuur bestaat uit een lid of meer leden van het Convent en 3 of meer
gemeente leden. Uit het midden van het bestuur worden een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester gekozen, alsmede een
vertegenwoordiger voor de Landelijke Raad.
Het bestuur roept tenminste eenmaal per jaar een algemene 
ledenvergadering bijeen.
Het bestuur vergadert in beginsel 6 x per jaar.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. 
Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen
voor gemaakte onkosten. Hier wordt zeer beperkt gebruik van
 gemaakt.

Activiteiten 2020: Houden van mensenwijdingsdiensten.
Verdiepende activiteiten zoals cursussen, lezingen,
godsdienstlessen etc. Het bestuur is voorwaarden scheppend bezig.

Financiële De begroting wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering 
verantwoording in het najaar. De financiën worden door een kascontrole commissie gecontroleerd. 
schriftelijk De financiële verantwoording vind plaats in een jaarverslag, dat voor leden 

en belangstellenden beschikbaar is. 
De financiële verantwoording wordt op de ledenvergadering in het voorjaar besproken.
De ledenvergadering bespreekt de door het bestuur opgestelde
jaarverslagen, begrotingen, beleidsnota’s en dergelijken. 
Met haar goedkeuring dechargeert zij het bestuur voor het 
door hen gevoerde beleid zowel bestuurlijk als financieel.
Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders 
dan om de doelstellingen te realiseren.

Financiële verantwoording 

JAARINKOMSTEN 2021

Bijdrage leden 50815
Bijdrage belangstellenden 8269
Collecten en overige bijdragen 7896
Diverse inkomsten 6342
Rente 632

Totale inkomsten 73954

JAARUITGAVEN 2021

Convent 53433
Sacristie 762
Gemeentewerk 4165
Gebouw exploitatie 9439
Gebouw onderhoud 185

Totale uitgaven 67984


