
Agenda

Bijbel over geld

Terugblik 2020
Welke kosten hebben we gemaakt, Wat hebben we daarvan gedaan, waar hebben 
we aan gegeven. Welke inkomsten zijn er geweest. 

Grove vooruitblik 2021
- Feb/Maa waaraan willen we geven? 
- Wat willen we ophalen? 

Kerk op de knieën



Principe van een gevend hart → Hand 20:35 Beter te geven dan te ontvangen.

Wie graag rijk wil zijn, heeft nooit genoeg. 
Wie veel heeft, wil steeds meer hebben. 
Ook al is dat allemaal zinloos. Prediker 5:9

Mat 6:21: Waar je geld is, daar is je hart ook

1Tim 6:3-10 → Verlangen naar geld

Luke 6:38 Geef en er zal aan u gegeven worden 

Belang van God vertrouwen/verlangen boven alles!

Bijbel over geld





Kosten 1
Gebouwen → Lumina, Patapouf, Sport punt Gouda en Caroussel

Contributies/abonnementen→ Website, boekhoudmodule, Zoom, 

Sprekers → Grantley (SVSL) + Wouter

KM vergoeding → Km gemaakt door Thomas Kikkert t.b.v. RM meetings + Jaco 
Janneke t.b.v. reizen Zeeland - Gouda t.b.v. de GFK 



Kosten 2

Audiovisueel → Aankopen om zoommeeting i.c.m. live ontmoeting te kunnen 
faciliteren.

Drukwerk → Angstvrije zone, Wie geeft erom, Brief t.b.v. buurt Ron, Boekjes RM 
Gebed van velen. Flyer connect met de GFK. Boekje “Ken je mij”. Brief 
Gemeenteweekend. 

Cursussen → Alpha cursus (materialen, bloemetje, bijbel deelnemer, Afsluitend 
etentje)

Inkopen → O.a. Rouwpakket na overlijden Robert, Borrel gemeenteweekend etc.



Weg gegeven
400,- euro t.b.v. Roma project

450,- euro t.b.v. Nynke in Letland

6000,- euro t.b.v. ondersteuning evangelisatie NL (Ron) 



Inkomsten
15.000 euro van Elim om op te starten

34.213,64 Tienden/Giften

6381,- euro Tienden en giften Zeeland

1175,- euro t.b.v. algemene collecte

4305,- Collecte en giften voor evangelisatie NL (Ron) 



Gereserveerd/Nog weg te geven
3500,- voor RM NL (work in progress) of RM Engeland

775,- collecte algemeen (wie heeft een goed doel/nood inzichtelijk)

6381,- Apart gezet voor Zeeland (tienden gegeven door mensen van de Zeeuwse 
kerkplant) Ons hart is om dit apart te houden voor Zeeland, zodat we ze kunnen 
zegenen met een startbedrag zodra dat nodig is.  





Relational missie visie:
20 kerken in elk europees land in 2050 
Nu: 
Berkel/Zoetermeer/Reeuwijk/Utrecht/
Groningen
Plantjes: Gouda en Rotterdam

www.relationalmission.org

Zijn er noden? Maak ze bekend! Hand 2 principe: en ze hadden alles gezamenlijk. 

Wie wil de boekhouding controleren?


