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1 Inleiding 

Voor u ligt het (financieel) jaarverslag van de Evangelische Zendingsgemeente Menorah over het 
kalenderjaar 2018. 
 
Het belang van dit jaarverslag gaat echter verder dan alleen een financiële verantwoording. Het 
is ook een verslag van alle groepen die binnen Menorah actief zijn en eventuele stichtingen 
waaraan Menorah financieel bijdraagt. We kunnen met hen terugkijken en zien hoe God onze 
gemeente voorgaat. Vaak zien we daarvan direct de zegenende uitwerking, soms moeten we er 
wat langer op wachten.  
 
Zoals altijd verantwoorden we alle baten en lasten die zowel contant als via onze bankrekeningen 
zijn ontvangen of uitgegeven. Hierbij houden we ook rekening met posten die wél horen tot het 
boekjaar 2018 maar pas in 2019 zijn uitgegeven of ontvangen. Op deze wijze laten we een zo 
getrouw mogelijk beeld van het jaar 2018 zien. We vinden deze verantwoording belangrijk voor 
iedereen die op enige wijze bijdraagt aan de activiteiten van Menorah: of dit nu met gebed, met 
tijd en/of met geld is. 
 
De in dit verslag opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de administratie, zoals die is gevoerd door 
de penningmeester. Er is een onafhankelijke auditcommissie geformeerd die op 3 april 2019 de 
financiële administratie over 2018 heeft gecontroleerd aan de hand van een vaste checklist (zie 
bijlage).  
 
Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de financiële aspecten van het kerkgenootschap 
Menorah. Om deze verantwoordelijkheid waar te maken is de taakgroep financiën opgezet waarin 
onder leiding van een penningmeester, de financieel medewerker en boekhouder functioneren. 
Tevens is het financieel beleid opgezet dat als richtlijn geldt voor de behandeling van financiële 
zaken.  
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2 Bestuursverslag 

Afgelopen jaar verwelkomden wij Evert-Jan en Evelien ten Voorde en Jos de Rijk als nieuwe 
oudsten. Het is geweldig om te ervaren hoe het nieuwe team zich aan het settelen is en haar weg 
aan het vinden is. Hierbij zijn we enorm geholpen door Erik Spruyt die een dag met ons doorbracht. 
Dit gaat zeker nog een vervolg krijgen waarbij we ook de diakenen willen betrekken. 
Afgelopen jaar is ook begonnen met het nadenken over de wijze waarop de gemeente is 
georganiseerd, de organisatiestructuur. Ook hierbij denken de diakenen mee en worden we vanuit 
de dertigers in onze gemeente ondersteund. We verwachten in 2019 dit proces af te ronden. 
Hartverwarmend waren de ontmoetingen met deze groep dertigers die aangaven meer betrokken 
te willen worden. Als eerste tastbaar bewijs van hun inzet werd de voortuin onder handen 
genomen. Wordt vervolgd….. 
Net als vorig jaar werd ingezet op groei op het gebied van gebed. We willen hier graag stappen in 
blijven zetten. Niet alleen waren er weer weekenden van bidden en vasten, ook tijdens de 
zondagmorgendiensten werd meer en meer tijd gemaakt om als gemeente te bidden. 
Een begin is gemaakt met het opzetten van een training voor (nieuwe) leiders. De verwachting is 
dat deze training in het najaar van 2019 zal kunnen starten. 
Als gemeente zijn we gestart met een studie over de 7 wonderen van het kruis. Tijdens 
studiehuizen en predikingen is nagedacht over het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Het 
kringenwerk heeft hiermee een grote impuls gekregen en we zijn op dit moment aan het nadenken 
wat een volgend thema kan zijn waarmee we het nieuwe seizoen kunnen starten. 
Ons grote verlangen blijft dat we met elkaar een kerk zullen zijn waar iedereen ervaart dat Jezus, 
Heer is. Dat is de plaats waar Hij ons zegent, de plaats waar eenheid en liefde regeren! 

 

  



 
 

 Pagina 5 

3 Zending 

 
 
In 2018 is de verhoging die in 2017 vanuit het dankoffer werd betaald in de vaste maandelijkse 
bijdrage opgenomen. Het dankoffer bracht voor de zendelingen en zendingswerkers een 
indrukwekkend bedrag op van €15.550 euro. Naast de vaste zendelingen hebben ook Ben 
Verkaar, Ton en Carla Vegt, Daniela Bulzan, Eline van Dorth en Dorinde Wilbrink een gift 
gekregen. In maart is een boekje met de titel ‘Bedankt’ uitgedeeld in de gemeente met een 
persoonlijk dankwoord van alle zendelingen en zendingswerkers. 
 
Het zendingsteam is er in 2018 ondanks de nodige inspanningen niet in geslaagd om het 
voornemen tot verjonging van het team te realiseren. Dat voornemen blijft onverminderd van 
kracht voor 2019. 
In april 2018 hebben we als Menorah afscheid genomen van Anneke Leune als zendeling. 
Anneke is 14 jaar zendeling in Noorwegen geweest en heeft daar als ‘Business As A Mission’ 
een outdoor bedrijfje Rocks & Rivers opgezet waarmee ze dienstbaar was in de lokale 
gemeenschap (activiteiten met groepen jongeren organiseren) en veel mogelijkheden kreeg om 
haar geloof met anderen te delen. Anneke is inmiddels verhuisd naar Zuid-Noorwegen, 
getrouwd en wil zich verder gaan ontwikkelen als internationaal (gecertificeerd) berg- en skigids.  
 
We ondersteunen zendelingen in Nederland, Italië, Frankrijk, Rusland, Martinique, Haïti en 
Nieuw-Zeeland. Ook zijn we betrokken bij zendingswerkers (actief op zendingsveld, niet 
uitgezonden als zendeling door Menorah, wel lid of regelmatig bezoeker) die werken in 
Amsterdam, Roemenië, Albanië, België (Brussel), Griekenland en heel Europa doorreizen. 
Actief in gemeentebouw, evangelisatie, werk onder prostituées, toerusting en scholing, 
community building, training en debriefing en dak- en thuislozenzorg. Dat ‘missionaire’ is deel 
van onze naam en van ons ‘DNA’ als Evangelische Zendingsgemeente Menorah.  
 
Op de maandelijkse bidstond voor zendelingen en zendingswerkers kwamen in 2018 vijf tot tien 
bezoekers. De gebedspunten worden elke maand op de Menorah website gepubliceerd en naar 
ruim 40 mailadressen gestuurd. Daarnaast vormde zending ook een vast thema op de 
verschillende bidden en vasten weekenden die in 2018 zijn georganiseerd. 
 
Op het gemeenteweekend in september 2018 waren Daniela Bulzan, Mark en Christine de 
Jonge, Johan Smoorenburg, Ton en Carla Vegt, Ben Verkaar en Richard en Ivonne Bijl. Een 
mooie gelegenheid voor zowel zendelingen als gemeenteleden om kennis te maken danwel de 
onderlinge banden te versterken! 
 
In november 2018 is er een speciale dienst georganiseerd met het thema ‘Zichtbaar christen 
zijn’. Hiervoor is het boekje ‘Forever Young’ (te vinden op de website) en een speciaal filmpje 
gemaakt. Het was een inspirerende en interactieve dienst, die alle gemeenteleden aan het 
denken heeft gezet over hoe zij op hun plek een licht kunnen zijn voor de mensen om hen heen. 

Zending W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Zendelingen 61.500€      61.450€      60.312€    63.150€      2.838-€         

Extra zending 1.000€        -€                 868€          -€                 868€            

Projecten zending -€                 -€                600€           600-€            

Evangelisatie  360€          250€           110€            

Subtotaal Zending 62.500€     61.450€     61.540€      64.000€       2.460-€         
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4 Geestelijk Leven 

 
 

4.1 Zorg 

In 2018 is er vaker een beroep gedaan op het diakonaal fonds dan het jaar ervoor. Dat betekent 
dat het fonds wat makkelijker bereikbaar lijkt en dat men een minder hoge drempel lijkt te 
ervaren om gebruik te maken van het fonds. Daar zijn we blij om! In 2019 zullen we de 
gemeente vragen om het diakonaal fonds weer aan te vullen. 
Het pastorale team heeft in 2018 veel gesprekken gevoerd en er is veel gebeden met een aantal 
gemeenteleden. We zijn blij dat mensen ons team weten te vinden en gehoor geven aan Gods 
oproep om opruiming te houden in hun leven en/of op zoek te gaan naar genezing! God’s trouw 
aan ons is zoveel groter dan we kunnen bedenken! 

jaarbedrag per maand

Fam Bolli 1.896€       158€         

Fam F. Eijgenraam 9.156€       763€         

Fam de Jonge 7.584€       632€         

J. vd Kraan 8.844€       737€         

Fam M. Eijgenraam (WEC) 8.844€       737€         

Fam Smoorenburg 1.896€       158€         

E. Spruyt 8.196€       683€         

Fam Bijl 9.156€       763€         

A.Leune 948€         316€         

A. Lammers 3.792€       316€         

60.312€     5.263€       

Geestelijk leven W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Zorg 2.002€        2.300€        2.674€       2.000€        674€            

Aanbiddingsteam 4.618€        10.734€      4.034€       4.500€        466-€            

TU/ BeYouth 1.916€        1.732€        999€          1.200€        201-€            

Project Jeugdwerk (Joel) 1.526€        -€                 -€                -€                 -€                 

The Lounge 598€           801€           2.129€       1.300€        829€            

Kinderwerk (0-12) 2.025€        2.605€        1.806€       2.400€        594-€            

Stichting Saltshaker -€                 -€                 -€                -€                 -€                 

spec diensten 313€           679€           238€          -€                 238€            

Kringenwerk 335€           444€           176€          200€           24-€              

Training & Vorming 2.134€        784€           1.069€       800€           269€            

Healing Rooms+Open huis -€                 59€              300€          300€           -€                 

Stichting DTZ Menorah 3.000€        3.280€        40€            -€                 40€              

Sprekers 2.796€        2.983€        3.386€       3.100€        286€            

Vergoeding oudsten 43.254€      43.226€      43.843€    44.134€      291-€            

Project Orden (algemeen) 2.837€        3.157€        7.271€       7.500€        229-€            

Subtotaal Geestelijk leven 67.354€     72.783€     67.965€      67.434€       531€            
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Het nazorgteam draait elke zondagmorgen. We werken nog steeds met een klein groepje en 
hebben nog geen aanvulling op ons team gevonden. Dus mocht de lezer zich geroepen voelen.. 
Het is heel dankbaar werk om mensen te mogen zegenen en bemoedigen. 
Het kraamteam heeft het druk gehad in 2018! Wel 5 baby’s zijn verwelkomd in de gemeente. 
Wat een rijkdom! De baby’s en hun ouders zijn bezocht en verwend met een mooi cadeau, 
gemaakt door Plonia ten Voorde. 
 

4.2 Jeugd van Vroeger 

De Jeugd van Vroeger is een kring voor de 60+, heeft circa 33 leden en 6 medewerkers.  
Maandelijks was er in de bovenzaal een bijeenkomst waarin het 1e gedeelte werd ingevuld met 
gebed, liederen en een bijbeloverdenking. Vervolgens was er aandacht voor de jarigen van de 
maand die een lied opgaven en dikwijls ook een getuigenis hadden, om zo met elkaar mee te 
kunnen leven en ter bemoediging. 
Na de pauze zijn er verschillende gasten geweest die een presentatie hebben gegeven. 
De onderwerpen waren onder andere:  

• Het leven van Johan de Heer en de opwekking in Wales. 

• Een lezing met als titel Van Pesach naar Pasen door Heleen Benard van Christenen 
voor Israel.  

• De belevenissen van onze zendeling Johan Smoorenburg uit Haiti. Hij vertelde zijn 
verhaal en verzorgde een inspirerende meditatie.  

• De Stichting Pan de Vida uit Peru, vertegenwoordigd door Sjanneke Robbermond, werd 
voor het voetlicht gebracht. 

• Maar ook mensen uit onze gemeente vertelden verhalen over hun bedieningen zoals 
over het kapperswerk voor thuis- en daklozen in Menorah, het werk door de Stichting “de 
Vaste Burcht” en er was een interview met het getuigenis van Jan van Velzel. 

 
We hebben weer een bijzondere kerstviering gehouden waaraan enkele gemeenteleden hun 
medewerking verleenden door middel van zang, lezingen, voordracht en meditatie, om 
vervolgens te genieten van een heerlijk chinees buffet.  
 
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 3 zusters en 1 broeder die zijn overleden. 
Ook mochten wij twee nieuwe leden verwelkomen, kortom wij deelden in vreugde en verdriet 
De huisbezoeken werden als waardevol ervaren en de jarigen, die 80, 85, 90 werden, kregen 
extra bezoek en bloemen. Buiten de bijeenkomsten om waren er ook verschillende vormen van 
omzien naar elkaar en bleef er aandacht voor enkelen die de bijeenkomsten niet meer kunnen 
bezoeken. 
 
Een bijzonder punt van aandacht dit jaar was het feit of wij een goede vervanging konden vinden 
voor onze bestuursvoorzitster, die na circa 18 jaar dienstbaar te zijn geweest voor onze JvV, 
afscheid ging nemen. Dankbaar voor het feit dat zij zo lang dienstbaar heeft kunnen zijn voor 
onze groep en dankbaar dat de Heer heeft voorzien in een nieuw bestuurslid hebben wij in juni 
het seizoen afgesloten. We hebben op gepaste wijze, o.a met een pannekoekenmaaltijd, 
afscheid genomen van Bep Jurrien en hebben wij Rikje van Velzel mogen verwelkomen als 
nieuw bestuurslid. Kortom: “de Jeugd van Vroeger kan door en heeft in Christus de toekomst.” 

4.3 Aanbiddingsteam 

Het grote verlangen van het aanbiddingsteam is dat zij door de inzet van hun talenten de 
gemeente ondersteunen in lofprijs en aanbidding. Het meest zichtbaar is het team op de 
zondagmorgen. Wat niet gezien wordt, zijn de uren die geïnvesteerd worden tijdens de 
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oefenavonden. Iedere woensdagavond komen de muzikanten en zangers bij elkaar om de dienst 
van zondag voor te bereiden. Vaak hebben de muzikanten en zangers dan thuis al geoefend zodat 
ze goed voorbereid op de oefenavond komen. Een hele investering dus! Wat is het dan een zegen 
dat we twee bands hebben en vier aanbiddingsleiders zodat de muzikanten en zangers om de 
week ook een week vrij hebben.  
Vanuit de gemeentemiddelen is voornamelijk geïnvesteerd in apparatuur. Er is een nieuwe piano 
aangeschaft. Op zich is dat een uitzondering omdat de muzikanten in principe zelf hun 
instrumenten kopen en onderhouden. De zangers schaffen ook zelf materialen aan zoals 
bijvoorbeeld “oordopjes” die de grote monitorspeakers op het podium hebben vervangen. Ook is 
afgelopen jaar voor het beamerteam een nieuwe computer aangeschaft die met name ingezet 
wordt voor de projectie van de liederen op zondagmorgen en voor de ondersteuning van de 
preken. 

4.4 Koffie/gastvrijheid 

2018 was een jaar met veel positieve veranderingen. Ons motto is: Op koninklijke wijze koffie 
schenken. Direct in januari 2018 hebben we flink geïnvesteerd in koffiekopjes, kannen, 
theeglazen, koekschalen en veel materiaal voor de aankleding op de zondagmorgen na de 
dienst. Hierbij valt te denken aan kussens, aankleding van de tafels. 

Zowel het koffie drinken zelf als de aankleding hebben bij gedragen aan meer sfeer tijdens het 
koffie drinken.De kinderhoek is flink uitgebreid met allerhande leuke dingen. De kinderen horen 
er ook helemaal bij. In het begin van het jaar serveerden we met 2 personen de koffie uit. 
Lopende het jaar werden dit al 3 personen en inmiddels werken we met 4 personen per zondag. 

Het vaste team is gegroeid naar 15 personen in 2018 en we maakten ook nog gebruik van 4 
mensen die incidenteel koffie schonken. 

Een aantal feiten: 

• Het verbruik van koffie, koffiemelk, suiker en thee en koekjes is verdubbeld in 2018 
evenzo het verbruik van kinderversnaperingen. 

• We hebben ook zondagen gehad extra speciale lekkernijen.. 

• Moederdag, Vaderdag, Pasen, Kerst, erwtensoep in Februari, ijsjes bij de start van het 
nieuwe schooljaar. 

Kortom een jaar waarin we met een nieuw elan en enthousiasme de gemeente hebben mogen 
dienen. 

4.5 Kinderwerk (0-12 jaar) 

We kunnen binnen het kinderwerk terugkijken op een goed jaar. De inzet van de kinderwerkers 
was weer enorm. Er is weer hard gewerkt naar eenheid in de groepen. Kinderen leerde elkaar 
vertrouwen en ook is er een band ontstaan tussen de leiding en de kinderen. We mogen zien in 
de groepen dat God ook tot de kinderen spreekt. God gaf kinderen bemoedigende woorden voor 
anderen. We kijken terug op een buitendag (laatste zondag voor de zomervakantie) die voor alle 
groepen een succes was, de kinderen hadden plezier met elkaar en met de leiding.  
Binnen het kinderwerk zijn naast de crèche de Samuelgroep, Discipelengroep, Judagroep en 
Jozuagroep actief voor diverse leeftijdsgroepen. 
Het blijft een uitdaging om bij elke groep voldoende leiding te hebben. In 2018 gaf Wendy aan te 
gaan stoppen als taakgroepleider van het kinderwerk. We vinden dit een enorm gemis, maar het 
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was een verstandig besluit. Ook voor het komende jaar hebben we nog weer mensen nodig, maar 
we vertrouwen erop dat God daarin gaat voorzien. 
Het grootste verlangen binnen het kinderwerk is, dat de kinderen een levende relatie met God 
krijgen. En wij zijn dankbaar dat we daarin bij mogen dragen. 
 

4.6 The Lounge (15+) 

The Lounge heeft als belangrijkste doelen: 
1. Jezus volgen 
2. Groeien in identiteit 
3. Relaties opbouwen 
 
The Lounge (TL) is voor jongeren van ongeveer 15 t/m 20 jaar. 1 keer in de 2 weken op 
zondagavond komen we bij elkaar in The Lounge. Er wordt samen gekookt en gegeten en er is 
een programma dat door de leiding wordt voorbereid. Alex, Marloes, Robin en Leandro zijn het 
seizoen 2017/18 leiding geweest van deze groep. Zomer 2018 is Leandro gestopt en we zijn op 
zoek naar een jonge vrouw die ons team wil komen versterken.  
Voor het seizoen 2018/2019 hebben we Like Jesus en het Gala alweer achter de rug en in mei & 
juni staat EO jongerendag en Opwekking alweer voor de deur. 
Verder hebben we voor de tienerleiders een training/ coaching op ons lijstje staan, die gegeven 
zal worden door Bianca Boender van You!ng. Het seizoen 2018/2019 is het 2e jaar dat wij met 
veel plezier en zegen werken met het programma Stay Steady van YFC. Speciaal voor jongeren 
van 15+ jaar.  
Momenteel zijn we druk bezig om weer een geweldig weekend te organiseren voor TL. Dit zal het 
eerste weekend van Maart plaatsvinden bij de NEM in Voorthuizen. In dit weekend hebben we 
een hoop lol met elkaar maar hebben ook zeker meerdere momenten waarin we over God praten 
en naar Jezus willen kijken. Kwetsbare en moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. 
Als tienerleiders proberen we ook buiten de kerk en zondagavonden relaties op te bouwen met 
de tieners. We willen als leiding graag een voorbeeld zijn en de tieners helpen hun weg samen 
met Jezus te bewandelen.  

4.7 Kringenwerk 

Inmiddels hebben we het programma voor de 7 wonderen afgerond. Naast dat het kringenwerk 
en het studiehuis hier mee bezig zijn geweest hebben we hier ook in de zondagochtend 
diensten en bij het kinderwerk aandacht aan gegeven. Het was mooi om te zien dat we dit 
programma breder hebben kunnen trekken dan alleen de kringen. Dit programma was een 
nieuwe stap in het samen gemeente zijn en is erg goed ontvangen. We hebben mede door dit 
programma gezien dat er meer mensen naar een kring gaan en hebben we goed bezochte 
studie avonden gehad waar gemiddeld zo'n 50 mensen bij aanwezig waren. De studie avonden 
en de aanschaf van de werkboeken hebben het grootste gedeelte van het budget voor het 
kringenwerk verbruikt; het is echter een zeer klein gedeelte van de totale begroting van 
Menorah. We kijken als taakgroep met veel dankbaarheid terug op 2018 en kijken met veel hoop 
naar 2019 en het nieuwe seizoen 2019/2020. 

4.8 Training en vorming 

In samenwerking met Herman Boon is er weer een onderwijsweekend over gebed geweest. We 
blijven zoeken naar mogelijkheden om gebed prominenter op de Menorah-kalender te krijgen. 
Daarnaast zijn er weekenden georganiseerd van Bidden en Vasten. Deze weekenden sluiten we 
af met “soep en broodjes” na de zondagmorgendienst. We ervaren dat we groeien en zullen ook 
komend jaar blijven investeren in Gebed. Tijdens de weekenden Bidden en Vasten zullen we 
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ook meer aandacht geven aan lofprijs en aanbidding. Het zal meer en meer een gezamenlijk 
optrekken worden met het aanbiddingsteam. 

4.9 Project Orden / Buurthuis Plexat 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in en om ons buurtcentrum in Orden aan de Pieter 
Saenredamstraat 15a. In april van dit jaar is het buurthuis eigendom geworden van Stichting 
Stadsdeelondersteuning Menorah. We zijn vaker open en ook steeds meer buurtbewoners 
weten ons te vinden, voor een kop koffie, een praatje, een luisterend oor en gebed, een 
creatieve activiteit, een cursus over opvoeding, de vrouwengym, gezellig samen lunchen of 
warm eten, de kinderclub en meidenavonden. Door al onze activiteiten heen, proberen we Gods 
liefde te laten zien.  
 
Ons buurtcentrum bruist!  
Door de weeks is er een veelvoud van activiteiten, “voor elk wat wils”, zoals handwerkcafé ’t 
Steekje en de naailes, waar vrouwen onder een handwerkje het heel gezellig hebben samen en 
er echt een band ontstaat. De koffieochtenden en “creatief met Jolanda”, waar buurtbewoners 
voor elkaar een hand en een voet proberen te zijn en er ook ruimte is voor een serieus gesprek 
één op één of met ondergetekende of samen bidden. De eetmomenten, zoals de lunch op 
dinsdag en het eten op woensdagavond voor € 3,50, waarbij er door onze vaste koks Janny en 
Ineke heerlijk gekookt wordt en waarbij rond de 20 buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ook de 
spelletjesavond na afloop is een terugkerend avondje uit voor velen. 
 Bij al onze activiteiten, zoals de vrouwengym ook, zijn Nederlanders en medelanders betrokken 
deelnemers. De Nederlandse les-groep van Hans en Jetske bestaat uit buurtbewoners van 
allerlei landen. Bij het maandelijkse buffet op vrijdag, waarbij veel mensen een gerecht 
meenemen, is het altijd erg druk en gezellig met allerlei culturen en jong en oud. Er komen 
gemiddeld, maar dit varieert per week, tussen de 100 en 200/250 buurtbewoners om deel te 
nemen aan onze activiteiten. 
 
Samen gaan we ervoor 
Er zijn in de wijk Orden en omgeving veel mensen die eenzaam zijn, omdat ze gescheiden zijn, 
hun partner verloren hebben of door een andere reden in een isolement zijn geraakt (ziekte, 
werkloosheid of beperking) of gewoon net er wonen en weinig contacten hebben. Deze mensen 
proberen wij te bereiken en hun leven iets meer kleur te geven. Een reden om op te staan en 
weg te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Maatschappelijk werkers van organisaties en de 
Gemeente Apeldoorn (WMO) als Stimenz, Philadelphia, de Passerel en het Leger des Heils 
plaatsen cliënten bij ons, om bovenstaande redenen en ook voor een vrijwilligers- of een 
werkervaringsplek. Kwetsbare buurtbewoners schenken bij ons koffie, koken, maken schoon of 
andere klusjes op vaste tijden. Ze leren weer regelmaat in hun leven te hebben, hun taak te 
doen en nieuwe skills te ontwikkelen. Hierbij worden ze begeleid door ondergetekende in 
overleg met hun vaste begeleider van de organisatie. Hiernaast is er een groep medewerkers 
van verschillende kerken, die bij ons de leiding van de activiteiten op zich neemt. Wat zijn we 
zonder hen…. Ook dit jaar zijn we weer erg blij met een hbo-stagiaire Vaktherapie Beeldend 
Maria, die op maandag en donderdag bij ons meehelpt en creatieve activiteiten doet met 
bezoekers, zoals de decors maken voor het kersttoneelstuk en de schilderclub op 
donderdagmiddag, de kinderclub en meidenavond.  
 
Sinterklaas en kerst.  
Ook dit jaar hebben we weer Sinterklaas gevierd onze pakjesochtend , waarvoor veel vaste 
bezoekers en medewerkers een lootje hebben getrokken en voor elkaar een pakje maken met 
gedicht en surprise. Deze keer komt, naast onze vaste Turkse en Nederlandse Piet ook 
Sinterklaas op bezoek! Ons Kerstevent (op 19 en 21 december) is altijd heel speciaal om vorm 
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te geven en uit te voeren. We proberen echt de essentie van kerst erin te leggen, door middel 
van toneel en muzikale begeleiding bij de liedjes van onze broeders uit Filadelfia en een aantal 
muzikanten en zangers uit de huisband van Menorah. Daarnaast is er een heerlijk diner o.l.v. Ab 
en Ricardo, waar veel vrijwilligers en medewerkers betrokken zijn van diverse kerken, 
organisaties en de Gemeente Apeldoorn. Alles in de sfeer van “we doen het samen”. Het thema 
was dit jaar “de onaanzienlijke gezien”. (Jezus werd geboren in een stal) We hebben twee keer 
65 buurbewoners ontvangen; meer gasten konden we niet plaatsen. 
 
Op weg naar de toekomst 
We worden gezegend met een mooie plek voor een gebouw, mooie mensen om ons heen in de 
buurt en geweldige medewerkers en vrijwilligers. Maar ons gebouw is in slechte staat en we 
komen ruimte tekort. We merken o.a. dat er vooral veel mannen in de buurt zijn, die zich 
vervelen en een werk/knutsel/reparatieruimte (voor fietsen b.v.) nodig hebben. Graag zouden we 
die kunnen geven, maar dat kan nu nog niet. De keuken is te klein en in slechte staat en de 
ruimtes zijn erg gehorig, zodat een vertrouwelijk gesprek of gebed ook lastig wordt, als er ook 
andere activiteiten zijn in het gebouw. Samen met het Stichtingsbestuur zijn we aan het 
nadenken, hoe we alle knelpunten het beste op kunnen lossen en een en ander zo rendabel 
mogelijk kunnen maken in een gezellig, praktisch en energiezuinig gebouw, waar we jaren 
plezier van hebben. Wordt vervolgd in 2019…. 
 

4.10 Stichting DTZ Menorah 

Menorah heeft geen budget ter beschikking gesteld aan DTZ, maar een kwartaalcollecte in 2018 
opgehaald voor dit doel. De verantwoording van gelden en beleid staat op de site te lezen www. 
Dakloosapeldoorn.nl 

4.11 Diensten en Sprekers  

Vanuit het budget voor sprekers betalen we voor spreekbeurten. Sprekers van buiten Menorah en 
een aantal sprekers vanuit Menorah (Ben Verkaar en Richard Bijl) ontvangen een 
sprekersvergoeding. In 2018 hadden we de volgende gastsprekers: Henk Blankespoor (3x), Bart 
Doornweerd (2x), Willem Ouweneel (1x), Johan Smoorenburg (1x), Herman Troost (1x), Giovanni 
Veldhuis (1x) en Kees Goedhart (1x). 
 

4.12 Vergoeding oudste 

Dit budget bevat de uitgaven voor de vergoeding van één oudste voor zijn aanstelling van 3 
dagen per week. Dit bevat de salariskosten van het brutosalaris, de gemaakte onkosten en de 
sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen. Er is geen pensioenvoorziening 
afgesproken. De aanstelling van 3 dagen omvat niet de activiteiten die voortkomen uit de inzet 
die normaal bij het oudstenschap hoort, het betreft de extra inzet.  
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5 Algemene zaken 

 

5.1 Huisvesting 

Onder deze post worden met name energiekosten, afval en gemeentelijke belastingen geboekt. 
De energiekosten vielen in 2018 zeer hoog uit, met name door gestegen verbruik en gestegen 
tarieven 

5.2 Onderhoud en beheer 

Onderhoud en Beheer stond in het teken van veel voorbereidingswerk om in kaart te krjgen wat 
er allemaal zou moeten gebeuren voor goed rentmeesterschap van Paslaan 9 en 11. Dit 
resulteerde in een goed onderbouw investeringsvoorstel, dat in 2019 zal moeten worden 
beoordeeld en uitgevoerd. In 2018 is een begin gemaakt met de renovatie van Paslaan 9, met 
name gericht op brandveiligheid: elektraleidingen en een adequate brandscheiding tussen 
kantoor en woonruimte.  
In 2018 werden we ook geconfronteerd met uitgebreide looddiefstal (met name bij kozijnen en 
dakafdekkingen), die gelukkig was verzekerd. De schade was fors (€ 11.108) 
 
Dit heeft al met al veel voorbereiding en begeleiding gekost, waarvoor de taakgroepleider Jelle 
veel dank is verschuldigd. Door al dit bovenstaande is er in 2018 weinig gedaan aan regulier 
onderhoud. 2019 is daarom een belangrijk jaar om hier weer stappen in te gaan zetten. 

5.3 Communicatie 

Het communicatiebudget bestaat voor het grootste deel uit de abonnementskosten voor het 
gebruik van onze website, ledenadministratie en het besloten communicatie platform tussen de 
leden. In 2018 is daar de Mijn Menorah app aan toegevoegd.  
Er zijn veel inspanningen geweest om het communicatie platform te promoten onder de leden, 
zodat de interne communicatie daardoor verbetert. Dit jaar is er ook een initiatief gestart om de 
formele en informele communicatielijnen in kaart te brengen, om van daaruit verdere 
verbeteringen te initiëren. De resultaten worden in 2019 verwacht. 
Eind dit jaar is er een initiatief gestart om meer en vaker ook extern publiciteit te zoeken om zo 
ook vaker mensen van buiten Menorah te bereiken. Dit doen we door middel van de website, 
facebook en plaatselijke pers (dag- en weekbladen). 
Ook AVG was een belangrijk thema. Alle gelegenheden zijn aangegrepen om bewustwording van 
elkaars privacy te creëren, daarnaast zijn ook procedures geformaliseerd in vorm van o.a. een 
privacyverklaring, verwerkingsovereenkomst(en), redactiestatuut en procedure omtrent 

Algemene zaken W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Huisvesting 19.268€      20.639€      26.398€    22.400€      3.998€         

Onderhoud gebouwen 19.542€      10.042€      35.494€    35.200€      294€            

Gemeentebureau 7.206€        6.583€        8.721€       7.080€        1.641€         

Communicatie 1.208€        1.080€        1.371€       1.800€        429-€            

Financiën 532€           995€           1.482€       1.100€        382€            

Bibliotheek 405€           357€           15€            100€           85-€              

gemeenteweekend 95€              -€                 125-€          600€           725-€            

gratis koffie 1.740€        1.410€        3.194€       2.250€        944€            

Subtotaal Algemene Zaken 49.997€     41.106€     76.550€      70.530€       6.020€         
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voorkomen en anticiperen op datalekken. Bewustwording en naleving houdt niet op in 2018. Dit 
blijft voortdurend onze en elkaars aandacht vragen. Voor volgend jaar plannen we een 
onafhankelijke AVG-audit. 
In het najaar verscheen ook de welkomst-flyer met uitnodigende en nuttige informatie voor nieuwe 
bezoekers. 

5.4 Gemeentebureau 

Het gemeentebureau is als de olie in een machine. Pas als de olie op is, merk je het! Iedere 
woensdagmorgen is Wiebe Okkema present om alle mail en post te verwerken. Hij zorgt voor 
het vullen van de website met informatie over de diensten, hij plaatst de preken op de website, 
doet de nodige telefoontjes en zorgt dat alles blijft lopen. Vanuit het budget voor het 
gemeentebureau betalen we de abonnementen voor telefonie/internet/website. Worden de 
printers voorzien van papier en inkt, worden “brood en wijn” voor de avondmaalvieringen 
betaald, worden de kosten voor decoratie vergoed, kopen we bijbels als huwelijksgeschenken, 
betalen we ons lidmaatschap van de VPE, etc. etc.  

5.5 Bibliotheek 

Het jaar 2018 is voor de bibliotheek in alle opzichten een gezegend jaar geweest! Alle dank aan 
de Heer! 
De groei van het ledenaantal, wat eind 2017 begon, zette prima door. En met een 70-tal ‘nieuwe’ 
boeken hebben we ons assortiment goed uit kunnen breiden! 
Daarnaast zijn we ook gestart met het aanbieden van magazines, die mensen thuis over hebben 
en waarvan een ander nog kan genieten. In de zomer hebben we daarvan ‘leespakketjes’ 
gemaakt om mee te nemen op vakantie. 
In het najaar kregen we vanuit het bestuur de uitnodiging om, net als andere taakgroepen, onze 
plannen voor 2019 kenbaar te maken. Plannen, waarmee we de kernwoorden voor het nieuwe 
jaar, ‘levenbrengend’ en ‘Koninklijk’, tot uitdrukking willen brengen. Ons toegewezen budget 
voelt als een bevestiging dat de bibliotheek weer een plaats heeft in Menorah. We zijn toen ook 
flink aan de slag gegaan met het voorbereiden van de uitwerking van onze plannen. Eén 
daarvan, het werken met een laptop, is inmiddels al gerealiseerd, dankzij de geweldige hulp van 
Jaco Monteny! 
Wat ons team betreft: Annamarie Deelstra is ons komen versterken. 
En per 1 jan. van dit jaar heeft Mirjam Weskamp haar taak neergelegd. Zij is jarenlang een 
vertrouwd gezicht geweest in de bibliotheek en had de financiën onder haar hoede, wat zij prima 
gedaan heeft! Half januari hebben we officieel afscheid van haar genomen. Job Mul heeft haar 
taak overgenomen. 

5.6 Financiën 

Het hele jaar 2018 hebben we mogen werken met ons online boekhoudpakket, dat veel tijd scheelt 
en tevens heel praktisch werkt met drie teamleden die elk hun rol in het pakket kunnen oppakken 
(kosten €145). De controle door de auditcommissie is daardoor volledig digitaal verlopen. 
 
De toegenomen kosten hebben te maken met de kosten voor de GIVT app, die niet waren begroot 
en apart goedgekeurd door de ledenvergadering van mei 2018. Met de app is €3.717 opgehaald, 
waarvan moeilijk vast te stellen is of dit hoger zou zijn geweest bij contante storting of 
bankovermaking. GIVT heeft in 2018 incl. setup kosten €281 gekost. Verder zijn de bankkosten 
€708 en de kosten voor salarisverwerking €302 geweest. De beoordeling van de kwaliteit van de 
financiële processen is door de audit commissie apart van commentaar voorzien (bijlage) 
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5.7 Gemeenteweekend 

Gemeenteweekend 2018 te Huize Baak. Het thema was Relevant Christen zijn in Gods 
Koninkrijk. Vanaf het begin hadden wij als speerpunt om er ook echt een 'gemeente-breed' 
weekend van te maken. Voor jong en oud, voor iedereen bereikbaar en betaalbaar! De kleintjes 
waren vanaf het begin niet weg te slaan bij het opblaas-springkussen. Dus dat begon al goed.  
Vrijdagavond begonnen wij met een opening/brainstorm met alle aanwezigen wat wij allemaal 
doen binnen Menorah. Met als resultaat de WordCloud, zie hieronder. En hoe dankbaar wij zijn 
voor alles wat God in onze gemeente doet! Tijdens deze avond werd uitleg gegeven over 
challenges, een ludieke manier om elkaar beter te leren kennen. Het hele weekend konden 
gemeenteleden elkaar voor een uitdaging stellen; van wie het meeste Bijbelboeken kan 
opnoemen tot wie het best kan noten gooien. 
De avond sloten wij af met of een film (The Shack/De Uitnodiging) of een kampvuur met 
marshmallows. Je kon ook gewoon lekker spelletjes spelen in de gemeenschappelijke ruimte of 
pingpongen in de bovenzaal.  
Zaterdagochtend zijn we begonnen met een heerlijk ontbijt en daarna leerden we elkaar beter 
kennen door op een creatieve manier te speeddaten. Vervolgens zette menig gemeentelid zijn 
of haar talenten in en verzorgde een workshop. Van een workshop djembé, tot tegelzetten of 
een aanbiddingsworkshop, van wandelen tot een workshop over stijl en kleding en zelfs een 
workshop God & work-outs (sporten) en ijsjes maken voor de tieners. Voor de kids was er o.a. 
stenen verven, slijm maken en een workshop survivallen.  
Zaterdagmiddag hebben we met een groot gedeelte van de gemeente meegedaan aan een 
zeskamp, georganiseerd door een aantal mannen. Superleuk om elkaar op een hele andere 
manier te leren kennen. Zaterdagavond verzorgde de Menorah band een geweldige worship-
avond, waarin wij God hebben aanbeden en geloofd, want Hij is goed. En Hij is het die Zijn 
koninkrijk bouwt door ons heen. 
 Zondagochtend mochten wij wederom dhr. Ouweneel verwelkomen en hij heeft een preek 
gehouden over Relevant Kerk zijn in Gods Koninkrijk. Hij ging op een mooie informele manier in 
op vragen die wij als gemeente hierover hadden. De kinderen luisterden en keken aandachtig 
naar een theaterprogramma over kerk-zijn. We sloten af met een lunch, de ontknoping van de 
challenges, een hilarisch spel en natuurlijk het gezamenlijk opruimen en schoonmaken van 
Huize Baak.  
Wij kijken als team terug op een geweldig gemeenteweekend 2018. Met elkaar en voor elkaar, 
met God en voor God. Het hele weekend hebben wij genoten van heerlijke maaltijden bereid 
door 2 geweldige koks. Het weekend stond verder in het teken van goede gesprekken en elkaar 
(beter) leren kennen door onder andere het speeddaten. Nogmaals iedereen bedankt voor het 

inzetten van jullie 
talenten. Het was 
een echt 
familieweekend! 
Wij zijn als team 
ook heel blij dat 
onze begroting 
en budgetten 
goed zijn 
uitgekomen en 
dat wij geen 
gebruik hebben 
hoeven maken 

van het beschikbare budget van Menorah en alles met elkaar bekostigd hebben. Dat is mede te 
danken aan al de gemeenteleden die gekomen zijn! 
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6 Financiële Samenvatting 2018 

De totale inkomsten en uitgaven kunnen als volgt worden samengevat, waarbij de in 2018 
gerealiseerde cijfers worden vergeleken met de begroting en de 2 voorgaande jaren. 
 

 
 
De ontvangen dankoffers en speciale bestemmingscollecten zijn apart opgenomen. Deze 
bedroegen in 2018: 14.023 (2017: 29.865). Het is opvallend dat de giften lager uitkomen dan in 
2017, dit kan niet alleen worden verklaard door een missende Q2 kwartaalcollecte. 
 

 
 
In totaal bedroegen de baten van geheel Menorah dus €211.197 (2017: € 216.570) 
 
Voorstel: 
Zoals ook in de gemeentevergadering van 30 september 2018 reeds voorgesteld, komt het 
negatieve saldo van €8.881 in mindering op het vrije vermogen.  
 
 

7 Baten & Lasten 

 
 

 BATEN LASTEN MENORAH  W2016  2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 

 B2018  Verschil 

BATEN 192.426€   186.705€   197.174€  187.570€   9.604€         

LASTEN 179.850€   175.339€   206.055€  201.964€   4.091€         

Verschil 12.576€      11.366€      8.881-€       14.394-€      5.514€         

hele jaar

Speciale collecten 2018 2017

nagekomen dankoffer 2017 1.055€            nagekomen dankoffer 2016 4.784€        

DTZ 3.162€            Haderech 2.476€        

niet gehouden Diakonaal Fonds 3.681€        

Haderech 1.200€            India 4.429€        

Dankoffer (stand per 31/12) 8.606€            Dankoffer (stand per 31/12) 14.495€       

14.023€           29.865€       

BATEN
 W2016  2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Giften  148.602€   150.695€   157.712€  149.000€   8.712€         

Collecten 12.387€      11.499€      12.735€    11.000€      1.735€         

Verhuur 27.482€      20.750€      23.862€    24.820€      958-€            

Rente 1.066€        403€           11€            250€           239-€            

sleutelgeld 2.889€        3.359€        2.855€       2.500€        355€            

Subtotaal Baten 192.426€   186.705€   197.174€    187.570€     9.604€         
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Zowel giften via bank als op zondag zijn gestegen. GIVT voorziet in een behoefte, er is sinds begin 
juni 2018 €3707 mee opgehaald in 300 betalingen, wat €295 heeft gekost. Er kan niet persé 
gesteld worden dat er met GIVT meer wordt opgehaald, omdat weliswaar de inkomsten via 
collecten stijgen, maar niet bekend is of dit mogelijk een verlaging van de bankgiften kan 
veroorzaken. Wel willen we iedereen in staat stellen om te geven op een voor hem/haar passende 
manier. Via de kindergroepen is er €523 aan collecten opgehaald, deze zijn in 2019 doorgestort 
aan de doelen waar de kinderen voor hebben gespaard. Door verhuur van parkeerplekken is de 
totale verhuuropbrengst toch nog in lijn gebleven met het budget. Paslaan 9 is 8 maanden 
verhuurd geweest aan het Gebedshuis Apeldoorn.  
 
Lasten: 
Zending: Doordat Anneke Leune is gestopt is aan haar €2844 minder overgemaakt, dit is ook 
gelijk het verschil bij Zending. Er zijn geen zendingsprojecten geweest. 
Geestelijk leven: Zorg (+€674, met name door onderwijs Ellel) en Lounge (+€829; met name door 
weekend) komen boven budget uit, de rest blijft er aardig in de buurt. Kinderwerk geeft €594 
minder dan budget uit. 
 
Algemene zaken:  
Onderhoud: Het tuinproject heeft €7.786 gekost. In Paslaan 9 is een begin gemaakt met 
noodzakelijke renovatie (ca € 20.000). Er zijn ook elektrakeuringen geweest die noodzakelijk zijn 
voor de verzekeringen, er zal in 2019 nog herstelwerk moeten worden uitgevoerd. Ook is er een 
taxatie van beide panden uitgevoerd (€ 2.500). 
  
Huisvestingskosten zijn hoger door een forse nabetaling voor energie (verbruik én tarief hoger), 
intussen is een gunstiger 3-jarig MKB energiecontract gesloten. Ook komen de energiekosten 
grotendeels voor eigen rekening nu het pand Paslaan 9 niet is verhuurd. 
 
Door een hoge opkomst en uitgekiend inkopen en plannen kon het gemeenteweekend financieel 
afgesloten worden met een positief saldo van €125! 
Koffie komt ondanks extra budget toch nog € 944 hoger uit. Het budget voor 2019 zou wel 
voldoende moeten zijn en is voortaan geschoond van allerhande andere kosten (lunches etc). 
Bij het gemeentebureau ontstonden extra kosten door de nieuw afgesloten 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (€ 466) en aankoop van computerapparatuur. 
Het negatieve resultaat komt uit op € -8.881, wat nog iets lager is dan het uiteindelijk 
goedgekeurde budget. Dit komt dus door de toegenomen baten, immers de kosten zijn per saldo 
hoger dan gebudgetteerd. 
 

8 Balansposten 

8.1 Dankoffers 

€ Saldo 1-1-2018 Bate in 2018 Besteed 2018 Saldo 31-12-2018 

Dankoffer 2017 14.495 1.055 15.550 0 

Dankoffer 2018  8.605  8.605 

Totaal 14.495 9.870 15.550 8.605 

 
Het totale dankoffer 2017 ter hoogte van €15.550 (2016: € 16.230) is besteed aan zendelingen 
en zendingsprojecten  
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Van het dankoffer 2018 is op balansdatum 31/12/2018 reeds € 8.605 binnengekomen. Inmiddels 
is de voorlopige eindstand ook opgemaakt, deze is € 12.650. Deze wordt wederom geheel 
besteed aan zendelingen en zendingswerkers. 
 

8.2 Vermogenspositie per 31 december 2018 

Aan het einde van 2018 stond er € 150.593 (2017: 168.628) op bank- en spaarrekeningen. Dit is 
wat minder dan andere jaren, onder andere door de lening aan stichting Plexat evenals het 
negatieve resultaat in 2018. 
 
Omdat er veel posten waren die wel sloegen op 2018, maar net betaald zijn in het nieuwe jaar 
2019 staat er een grote post Overlopende Posten van € 21.281. Al deze posten zijn in 2019 al 
betaald. Ook was het dankoffer 2018 al voor een deel ontvangen en is tevens subsidie voor 
instandhouding van het pand vooruitontvangen (€ 4.744) 
 
Het bestuur streeft naar minimum buffervermogen ter hoogte van de jaarbijdrage aan de 
zendelingen en de betalingen voor extra inzet van oudsten. Deze twee posten bedragen 
tezamen voor 2018 €106.000. Na aftrek hiervan blijft er dus een vrij besteedbaar vermogen van 
Menorah eind 2018 van € 23.261. Met betrekking tot de gebouwen wordt opgemerkt dat deze op 
€0 zijn gewaardeerd op de balans. Ook is de WOZ waarde op 0 gesteld door de gemeente. 
 
Op 14 december 2016 heeft de ledenvergadering ingestemd met het verzoek tot financiering van 
een aan te kopen vastgoed door de stichting Stadsdeel Ondersteuning Menorah. Dit betreft de 
locatie waar veel van de activiteiten in Orden worden plaatsvinden. “Dit zal een renteloze lening 
zijn aan de Stichting Stadsdeel Ondersteuning Menorah (hiervoor in het leven geroepen). De 
eerste 5 jaar zal aflossingsvrij zijn. Daarna wordt het bedrag in 10 jaar afgelost. Om die lening te 
kunnen verstrekken is toestemming van de ledenvergadering nodig. De ledenvergadering stemt 
vóór de € 20.000,- financiering van de Stichting Stadsdeelondersteuning.” (citaten uit notulen 
Ledenvergadering 14-12-2016). Deze lening is eind april 2018 uitgekeerd aan de stichting.  

8.3 Balans per 31 december 2018 

 

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen: Vermogen:

Banktegoeden 68.157€       61.203€     Buffervermogen 106.000€      106.000€   

Spaarrek tegoeden 82.436€       107.425€   Algemene reserve 32.142€        20.775€     

Resultaat lopend jaar 8.881-€          11.366€     

Totaal 150.593€    168.628€   Totaal 129.261€      138.142€   

Langlopende verplichtingen:

Vorderingen: Voorziening groot onderhoud 12.486€        12.486€     

Overlopende posten (actief) 5.373€         1.275€        Diakonaal fonds 1.256€          3.156€        

Lening St. Plexat 22.190€       Vooruitontvangen SIM Subsidie 4.744€          

Totaal 27.563€       1.275€        Totaal 18.486€        15.642€     

Kortlopende verplichtingen:

Dankoffer 8.605€          14.495€     

Nog door te storten bestemmingscollecten 523€              177€           

Overlopende posten (passief) 21.281€        1.448€        

Totaal 30.409€        16.120€     

Totaal activa 178.156€    169.903€   Totaal passiva 178.156€      169.903€   
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BATEN
 W2016  2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Giften  148.602€   150.695€   157.712€  149.000€   8.712€         

Collecten 12.387€      11.499€      12.735€    11.000€      1.735€         

Verhuur 27.482€      20.750€      23.862€    24.820€      958-€            

Rente 1.066€        403€           11€            250€           239-€            

sleutelgeld 2.889€        3.359€        2.855€       2.500€        355€            

Subtotaal Baten 192.426€   186.705€   197.174€    187.570€     9.604€         

LASTEN

Zending W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Zendelingen 61.500€      61.450€      60.312€    63.150€      2.838-€         

Extra zending 1.000€        -€                 868€          -€                 868€            

Projecten zending -€                 -€                600€           600-€            

Evangelisatie  360€          250€           110€            

Subtotaal Zending 62.500€     61.450€     61.540€      64.000€       2.460-€         

Geestelijk leven W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Zorg 2.002€        2.300€        2.674€       2.000€        674€            

Aanbiddingsteam 4.618€        10.734€      4.034€       4.500€        466-€            

TU/ BeYouth 1.916€        1.732€        999€          1.200€        201-€            

Project Jeugdwerk (Joel) 1.526€        -€                 -€                -€                 -€                 

The Lounge 598€           801€           2.129€       1.300€        829€            

Kinderwerk (0-12) 2.025€        2.605€        1.806€       2.400€        594-€            

Stichting Saltshaker -€                 -€                 -€                -€                 -€                 

spec diensten 313€           679€           238€          -€                 238€            

Kringenwerk 335€           444€           176€          200€           24-€              

Training & Vorming 2.134€        784€           1.069€       800€           269€            

Healing Rooms+Open huis -€                 59€              300€          300€           -€                 

Stichting DTZ Menorah 3.000€        3.280€        40€            -€                 40€              

Sprekers 2.796€        2.983€        3.386€       3.100€        286€            

Vergoeding oudsten 43.254€      43.226€      43.843€    44.134€      291-€            

Project Orden (algemeen) 2.837€        3.157€        7.271€       7.500€        229-€            

Subtotaal Geestelijk leven 67.354€     72.783€     67.965€      67.434€       531€            

Algemene zaken W2016
 2017 hele 

jaar 

 2018 hele 

jaar 
B2018 Verschil

Huisvesting 19.268€      20.639€      26.398€    22.400€      3.998€         

Onderhoud gebouwen 19.542€      10.042€      35.494€    35.200€      294€            

Gemeentebureau 7.206€        6.583€        8.721€       7.080€        1.641€         

Communicatie 1.208€        1.080€        1.371€       1.800€        429-€            

Financiën 532€           995€           1.482€       1.100€        382€            

Bibliotheek 405€           357€           15€            100€           85-€              

gemeenteweekend 95€              -€                 125-€          600€           725-€            

gratis koffie 1.740€        1.410€        3.194€       2.250€        944€            

Subtotaal Algemene Zaken 49.997€     41.106€     76.550€      70.530€       6.020€         

Totaal lasten 179.850€   175.339€   206.055€    201.964€     4.091€         

Baten minus Lasten 12.576€      11.366€      8.881-€        14.394-€       5.514€         
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Bijlage 2 Verslag en aanbevelingen auditcommissie 2018 
 
De kascommissie (deze keer: Wiebe Okkema en Goos Zeijl) heeft op verzoek van het bestuur 
van Menorah de kascontrole uitgevoerd over het concept financieel jaarverslag van de 
Evangelische Zendingsgemeente Menorah over 2018.  
 
De kascontrole heeft plaatsgevonden op woensdag 3 april 2019, in aanwezigheid van de leden 
van de taakgroep financiën, te weten Mario Jekel, Alex de Jong en Lewalt Eland. Deze keer is, 
net als over 2017, naar tevredenheid gewerkt met behulp van een checklist, die ingevuld als 
bijlage is opgenomen. Er is geconstateerd dat binnen de taakgroep financiën de taakverdeling 
consequent gescheiden wordt uitgevoerd.  
 
Het concept jaarverslag 2018 is doorgenomen en beoordeeld aan de hand van bankafschriften, 
rekeningen, declaraties, handtekeningen, budgetten, overeenkomsten.  
Op alles wat de kascommissie wilde weten of aan de orde stelde, is vanuit de taakgroep 
financiën direct en juist antwoord gegeven. Over en weer hebben wij het een goede avond 
gevonden, waarvoor we onze Heer Jezus Christus als hoofd van deze gemeente hebben 
gedankt. 
 
Ten opzichte van eerdere jaren maakt de taakgroep financiën nu gebruik van een nieuw 
boekhoudprogramma te weten Conscribo. Uiteraard gaf dat in het begin wel wat aanloop 
problemen. De financiële en administratieve processen kunnen hierdoor echter veel efficiënter 
en sneller plaatsvinden. Tijdens onze controle was de taakgroep financiën daarover zeer 
positief. Voor ons als auditcommissie was het ook even wennen. Immers wij hoefden niet meer 
in mappen te bladeren en te zoeken. Facturen, declaraties, opdrachtbrieven, bankafschriften, 
budgetten en de verwerking daarvan in de boekhouding zijn digitaal aan elkaar gekoppeld. Ook 
is de stand van zaken actueel en direct zichtbaar te maken.  
 
Derhalve kunnen wij het volgende melden: 
 
Het concept jaarverslag bevat geen onregelmatigheden en geeft een getrouw beeld van 
de werkelijkheid. De auditcommissie stelt aan de leden voor het bestuur decharge te 
verlenen. Dit houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd en daarmee 
ook het gevoerde beleid. 
 
Enkele aanbevelingen en aandachtspunten zijn de volgende: 
 
Naar aanleiding van het vorige auditverslag heeft het bestuur de aanbeveling overgenomen om 
bij een herziening van statuten en/of huishoudelijk reglement de rol van de auditcommissie te 
beschrijven. Aangezien de herziening nog niet heeft plaatsgevonden, blijft dit punt van 
aanbeveling staan. 
 
Menorah wil tot nu toe functioneren binnen het verband van het kerkgenootschap "Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten" (VPE) en draagt jaarlijks bij in de kosten van de VPE. In 
2017 is tijdens een gemeentevergadering vrij indringend gesproken over de continuïteit van het 
lidmaatschap van de VPE. Als auditcommissie adviseren wij het bestuur de leden binnenkort bij 
te praten over de actuele situatie met betrekking tot de VPE. 
Reactie bestuur: geen verdere aanvullingen. 

 
 
Dit verslag is opgesteld door Wiebe Okkema en Goos Zeijl op 26 april 2019. 


