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Speerpunten 2021  
 

Terugblik 2020 

Afgelopen jaar zal altijd wel herinnerd worden als het jaar van de corona-pandemie. Corona dat 
er tot dan als enige in slaagde om wereldwijd de onderlinge verbondenheid aan te tasten door 
afstand te creëren. De 1,5 meter samenleving werd gepresenteerd als het nieuwe normaal.  

Dat betekende een herbezinning op de thema’s gebed en aanbidding, leiderschapsontwikkeling 
en missionair-zijn zoals we die in de vooruitblik in het jaarplan 2020 hadden benoemd. Het 
mogelijk maken van een livestream zodat iedereen bij de zondagdiensten betrokken kon blijven, 
met een kleine groep in de zaal of thuis werd binnen een week gerealiseerd! Nu negen 
maanden later hebben we een multimediateam wat de livestream professioneel verzorgt en 
meerdere satellietlocaties waar gemeenteleden samen kunnen komen om de livestream te 
volgen. 

Verbondenheid is in 2020 een belangrijke speerpunt geworden. Via de livestream konden we 
samen de diensten beleven, maar ook een aanbiddingsavond ‘bijwonen’. Via Zoom bleven we 
met elkaar in gesprek en overleg en hielden we een ledenvergadering met grote opkomst. Ook 
de gemeentebidstond kan inmiddels per zoom worden bijgewoond, de tieners van The Lounge 
bleven ook zo met elkaar in contact. Met Pasen kreeg de hele gemeente een bloemengroet en 
ondanks corona hadden we in september een geweldige gemeente buitendag met ruim 120 
deelnemers. 

De renovatie van de complete voorgevel heeft ons gebouw weer een frisse en uitnodigende 
uitstraling gegeven en de restyling van de bovenzaal heeft een sfeervolle ruimte opgeleverd, die 
we voor veel gemeenteactiviteiten kunnen gebruiken. En nu we het toch over restyling hebben: 
ook onze website is vernieuwd! 

De pandemie heeft veel beperkingen gegeven, maar we zijn dankbaar voor alles wat we wel 
hebben kunnen doen. De filmpjes van Reni en Heiko voor de kinderen, de mogelijkheid om 
tweewekelijks toch weer met de kindergroepen te kunnen starten, de Groeien in Leiderschap 
cursus die we volgens plan hebben kunnen afronden en de discipelschapscursus die in oktober 
van start kon gaan.  

Vooruitblik 2021 

Voor 2021 blijven we inzetten op verbondenheid en gebed als belangrijkste speerpunten. 

Waarom is gebed zo belangrijk, dat het een speerpunt blijft voor 2021? De Heer Jezus zegt dat 
als we Hem liefhebben en we Zijn woord bewaren Hij en de Vader bij ons zullen wonen! We 
zullen verbonden zijn met Hem en de Vader en daarom ook met elkaar als we doen wat Hij van 
ons vraagt. Eén van de dingen die Jezus van ons vraagt is om te bidden. Gebed is noodzakelijk 
om verbonden te zijn. Verbonden met de Heer Jezus, verbonden met de Vader en verbonden 
met elkaar!  

Voor 2021 zijn we als bestuur aan het nadenken hoe we onze verbondenheid met elkaar verder 
kunnen versterken. Het uitbreiden van satellietlocaties, inzet van kringen, het frequenter 
organiseren van activiteiten voor kleine groepen en het blijven gebruiken en stimuleren van het 



 

‘samenkomen op afstand’ (bv via Zoom) voor gebed of een Studiehuis bijeenkomst 
zijn zaken waar we over nadenken.  

De vraag wat de gevolgen van de pandemie voor ons als gemeente Menorah in 2021 zullen zijn, 
valt nu niet te beantwoorden. Dat gold ook voor het afgelopen jaar, waarin we met 
betrokkenheid, inzet en creativiteit van onze gemeenteleden toch veel plannen hebben kunnen 
realiseren. Dat geeft ons als bestuur alle vertrouwen voor de haalbaarheid van de plannen voor 
het komend jaar, zoals gepresenteerd in bijgaand plan en budget. 

We zijn blij dat we een gevende gemeente zijn en bidden dat we met elkaar ook in 2021 de 
zegen mogen ervaren van een gevend leven. 

  



 

Toelichting Taakgroep plannen 

 
Zending richt zich op de afgesproken transitie naar kortlopendere, concretere zendings- en 
evangelisatie activiteiten. Er zijn ten opzichte van 2020 geen grote aanpassingen in de geldelijke 
ondersteuning. Ook is het de bedoeling om zendelingen meer te betrekken bij 
gemeenteactiviteiten en ook de jeugd te ondersteunen om betrokken te raken bij zending of 
evangelisatie, dit in nauwe afstemming met jeugd- en tienerleiding. De vervanging van 
zendingscommissieleden en het opstellen van een missionair plan 2021-2023 zijn een belangrijk 
aandachtspunt. 

Zorg wil op een koninklijke manier zichtbaar zijn en ondersteunen op pastoraal en praktisch 
vlak. Ook de activiteiten van Jeugd van Vroeger vallen financieel onder dit kopje. In bijlage 1 
staat apart een verslag van een zeer belangrijke groep binnen onze gemeente -de Jeugd van 
Vroeger- opgenomen. 

Het aanbiddingsteam zal zich richten op het vinden van een nieuwe teamleider en wil 
voldoende tijd investeren in teambuilding om de gemeente steeds voor te kunnen gaan in 
aanbidding en lofprijs. 

Multimedia: Met name door de maatregelen die genomen zijn om de uitbraak van COVID te 
beheersen, zijn er in korte tijd grote stappen gezet om de samenkomsten op afstand bij te 
kunnen wonen. Deze grote ontwikkeling zou er niet kunnen zijn zonder een goede 
samenwerking van techniek en mensen die het bedienen. Daarnaast is er overzicht nodig voor 
de richting van de ontwikkelingen het laten samenwerken van techniek, maar ook zeker van 
teams. Het uitgebreidere plan treft u in bijlage 2 

Het jeugd/kinderwerk zet zich ervoor in om samen met de kinderen op te trekken en de liefde 
van de Here Jezus te delen en onderwijs te geven vanuit Gods Woord. Hierin is het belangrijk 
dat zowel tussen de leiding als de leiding met de kinderen een goede band ontstaat. Ook wil het 
team de ruimtes praktisch en uitnodigend inrichten, passend bij de visie van Menorah. 
Belangrijkste doelen zijn om invulling te geven aan een betaalde jeugd/kinderwerk coördinator 
en daarmee een toekomstbestendige structuur te creëren.  

The Lounge (16+) zet zich in om jongeren Jezus te laten volgen, hen te helpen in groeien in 
identiteit en relaties op te bouwen. Het gevraagde budget ligt wat hoger dan het budget van 
2020. Dit komt door: 

Met name door de hogere kosten voor een accommodatie voor een weekend weg met de 
tieners. Daarnaast is onze ervaring dat de “activiteit gala” hoger uitvalt dan eerder begroot en 
aangevraagd. Om er echt iets leuks van te maken (uit eten en activiteit) ben je zo 500 euro kwijt 
met een groep van 20.  

Andere punten waar we over nadenken zijn: 

- Wat als de corona crisis ervoor zorgt dat events zoals een gala en een weekend weg 
wederom niet door kunnen gaan, wat doe je dan? Dan gaan wij zeker op zoek naar 
alternatieven die online kunnen, waarbij we in contact blijven met de tieners en echt iets 
leuks gaan doen. 



 

- Ook delen wij een zorg. We zijn weer opzoek naar een vrouwelijke leiding. 
Daarnaast zijn we aan het nadenken over toekomstige leiders. Blijvende vernieuwing van 
het programma etc. 

- Tot slot is er de wens tot meer visieafstemming met het leiderschapsteam van menorah 

Speciale diensten richt zich voor 2021 op “Bidden en vasten weekends” en het herontdekken 
van zending. 

Ook op het gebied van Training en Vorming training zijn plannen: zo zit een 
leiderschapsteamdag in de planning, evenals het verder coachen van nieuwe leiders. Ook is de 
wens om een potje van €2.500 te hebben voor toekomstige aanvragen, die dan nader worden 
beoordeeld. 

Qua Sprekers is rekening gehouden met een maandelijkse externe spreker naast 
spreekbeurten door zendelingen.  

Buurtpalet zet onverminderd in op het in praktijk brengen van Mattheus 5:16 “Laat uw licht alzo 
schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerlijken”. We richten ons op relatiegerichte evangelisatie als middel om op een 
gelijkwaardige manier relatie te leggen. Ook willen we verbinding maken met buurtbewoners en 
organisaties om begrip een eenheid in de buurt te bevorderen. Ook in dit contact kunnen we 
Gods liefde en waarheid laten zien. Het uitgebreidere plan vindt u in bijlage 3. 

Ook voor 2020 hebben we een betaalde oudste voor 3 dagen per week; zijn salariskosten 
zullen licht stijgen. 

Het Pand blijft een ander groot aandachtspunt voor 2021. De doelen zijn om het pand een 
koninklijke(re) uitstraling te geven, het monumentale karakter van het pand sober in stand te 
houden en achterstallig onderhoud weg te werken. Zoals eerder al goedgekeurd door de 
ledenvergadering is dit een meerjarenplan, waaraan nu invulling gegeven wordt. In de bijlage 
staan de details. Een klein team heeft de taak van het bestuur gekregen om de grote activiteiten 
rondom behoud & instandhouding van het pand in goede banen te leiden.  

Onder huisvesting vallen meer contractuele zaken zoals afval, energie, water en de 
onderhoudskosten van o.a. trapliften en brandbeveiliging. Hier zijn geen veranderingen 
voorzien. 

Qua communicatie ontwikkelt onze website zich steeds meer als centraal systeem waar 
taakgroepen hun activiteiten bijhouden, waar leden onderling kunnen communiceren en 
iedereen de benodigde informatie vindt.  

Het gemeentebureau wordt op woensdag bemand en is een belangrijke pijler waarmee 
gemeentebreed allerlei organisatorische, praktische zaken worden uitgezet en gecoördineerd. In 
dit budget wordt ook het lidmaatschap VPE betaald, naast praktische zaken als porti, cadeaus, 
avondmaalskosten. 

Op financieel vlak zijn er geen grote veranderingen voorzien: de online boekhouding Conscribo 
is goede, betrouwbare software, de GIVT app wordt goed gebruikt binnen Menorah. De 
bankkosten zijn tegenwoordig wel hoog. Stijging van de kosten is vanwege een abonnement 
voor een pinapparaat voor diverse activiteiten. 



 

De bibliotheek timmert verder aan de weg. Nog in 2020 worden kasten 
aangeschaft om de uitstraling en kwaliteit te verhogen. 

Het tweejarig Gemeenteweekend staat er weer aan te komen, wat een belangrijk middel is in 
het samen vormen van een veilig, warm en open gezin. Hiervoor is €500 opgenomen. 

Het koffieteam wil zich blijven richten door op koninklijke wijze koffie te schenken. Het team wil 
zich richten op gastvrijheid in alle mogelijke aspecten. De recente upgrade van de bovenzaal zal 
door het team worden aangegrepen om de entourage verder te verbeteren. 

We gaan uit van licht stijgende Opbrengsten voor 2021, al is lastig in te schatten wat de 
mogelijkheden voor verhuur of evenementen zullen zijn. De totale giften (via bank of collecte) 
vertonen wel een stijgende lijn in de komende tijd, waarvoor we dankbaar zijn. U ziet dat de 
giften momenteel rond de €195.000 liggen per jaar, waar we ook voor uitgaan in 2021. 

  

 

  



 

 

BATEN 2019 A 2020BUDGET  2021 Budget 

Giften 167.866€   224.000€        180.000€            
Collecten 15.068€     12.000€          15.000€              
Verhuur 11.218€     11.600€          11.000€              
Rente 5€               100€                -€                         
sleutelgeld 2.475€        2.700€             2.500€                 
Evenementen (netto) 933€           -€                         
Subtotaal Baten 197.566€  250.400€       208.500€           

Zending 2019 A 2020BUDGET  2021 Budget 

Zending 58.636€     55.000€          51.000€              
Evangelisatie  150€           
Subtotaal Zending 58.786€    55.000€         51.000€                       

Geestelijk leven 2019 A 2020BUDGET  2021 Budget 

Zorg 725€           1.710€             1.000€                 
Jeugd van Vroeger 800€           800€                800€                    
Aanbiddingsteam 2.929€        3.600€             800€                    
Multimediateam 281€           2.500€                 
Kinderwerk (0-12) 2.789€        3.000€             2.000€                 
Kinder/jeugd coo 15.000€          8.000€                 
TU/ BeYouth/Youthalpha 182€           750€                in kinderwerk
The Lounge 2.582€        2.850€             3.000€                 
spec diensten 1.174€        2.700€             500€                    
Kringenwerk 289€           545€                -€                         
Training & Vorming 2.074€        3.900€             1.000€                 
Healing Rooms+Open huis 300€           300€                100€                    
Sprekers 4.199€        3.750€             3.900€                 
Vergoeding oudsten 42.918€     45.467€          46.000€              
Buurtpalet 8.369€        9.975€             7.500€                 
Subtotaal Geestelijk leven 69.611€    94.347€         77.100€                       

Algemene zaken 2019 A 2020BUDGET  2021 Budget 

Huisvesting 30.725€     28.000€          28.000€              
Onderhoud gebouwen* 51.631€     57.250€          40.000€              
Gemeentebureau 6.085€        5.250€             5.500€                 
Communicatie 3.744€        3.000€             1.750€                 
Financiën 1.964€        1.600€             1.600€                 
Bibliotheek 240€           1.500€             100€                    
gemeenteweekend/dag -€                500€                500€                    
gratis koffie 4.688€        3.801€             2.847€                 
Subtotaal Algemene Zaken 99.077€    100.901€       80.297€                       

Totaal lasten 227.473€   250.248€        208.397€                     

* na aftrek van subsidie
BATEN 197.566      250.400           208.500               

"RESULTAAT" 29.908-€     152€                103€                    
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