
Agenda

Bijbel over geld

Terugblik 2021
Welke kosten hebben we gemaakt, Wat hebben we daarvan gedaan, waar hebben 
we aan gegeven. Welke inkomsten zijn er geweest. 

Grove vooruitblik 2022



2021 Principe van een gevend hart
Hand 20:35 Beter te geven dan te ontvangen.
Mat 6:21: Waar je geld is, daar is je hart ook
Lukas 6:38 Geef en er zal aan u gegeven worden 
2022 Principe van het Koninkrijk eerst zoeken
Mat 6:24-34 Maak je geen zorgen → Zoek eerst het koninkrijk. 
Marc 10:21 Rijke jongeling, belemmering om Jezus te volgen
Mat 13:21 Zorgen en verleiding van rijkdom → vruchteloos
Investeren in hemelse rijkdom (Mat 6:19-21)
Rijke mensen en weduwe → Bereid zijn alles te geven
(Mar 12:41-44)
Getuigenis Wouter en Simone

Bijbel over geld

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





Kosten 1
Gebouwen → Kantoor van Nu, Agnietenkapel

Contributies/abonnementen→ Website, E-boekhouden, Zoom, Chrch app

KM vergoeding → Km gemaakt Jaco Janneke t.b.v. GFK reizen Zeeland - Gouda

Audiovisueel → Visuele ondersteuning PP familie weekend

Inkopen → O.a. Bloemen burgemeester (gebroken been), Wekelijks 
koffie/thee/koek, Borrelhapjes familieweekend, Kinderen, etc. 



Weg gegeven
???,- euro t.b.v. Roma project (Rugzakjes, dit heeft iedereen zelf betaald)

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

10000,- euro t.b.v. ondersteuning evangelisatie NL (Ron) 

2700,- euro Relational Mission NL 

5307,72 euro Relational Mission NL (Gift RM weekend van alle RM kerken)  



Inkomsten
32.000,- euro Tienden/Giften

8000,- euro Tienden/Giften Zeeland

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

200,- euro collecte Letland (Nynke) 



Gereserveerd/Nog weg te geven
700,- voor RM NL 

14000,- 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.  



- Waaraan willen we geven? 
- Nynke steunen
- Andere doelen
- Zijn er noden?



Relational missie visie:
20 kerken in elk europees land in 2050 
Nu: 
Berkel/Zoetermeer/Reeuwijk/Utrecht/
Groningen
Plant: Gouda, Rotterdam, Zeeland, Nijmegen

www.relationalmission.org

Wie wil de boekhouding controleren?


