Gemeente Waterland Church
Algemene Gegevens

Naam Instelling : Gemeente Waterland Church
Plaats van samenkomst: Thomaskerk Theater
Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam, Nederland
Postadres: Catharina van Clevepark 34, 1181AT Amstelveen
Website : www.waterlandchurch.com
RSIN : 850769139
KvK nummer : 53150023
Bankgegevens : Waterland Church
Rekeningnummer NL93 INGB 0003 9983 35 ING Bank Amstelveen
Statuten van “Gemeente Waterland Gemeente” zijn op aanvraag beschikbaar
(waterlandchurch.com/contact/)

Onze Visie
GOD LIEFHEBBEN
Grote gebod: Matt 22:37
"Hij die mij eerst liefhad" Joh 3:16
Deuteronomium 6:5, 30:16 + 20
EN ALLES WAT GOD LIEFHEEFT
Grote opdracht: Matt 28:19
Zijn Koninkrijk: Matt 5:3, 6:10/33, 11:12, 25:34 Lukas 17:20 + 21
Onze missie
Om het evangelie te verkondigen:
door communicatie, activiteiten (daden) en samenkomsten.
Om mensen van verschillende culturen in onze metropool te begeleiden in:
Persoonlijke vernieuwing, sociaal herstel en culturele hervorming.
Het leiderschaps team ( bestuurssamestelling)
Het leiderschaps team is het bestuursorgaan van Gemeente Waterland Church en draagt de
eindverantwoordelijkheid van de gemeente. Het team bestaat uit mannen en vrouwen die
aangetoond hebben dat ze het karakter, de zalving en aan de Bijbelse voorwaarden voor het
oudstenschap voldoen. And are respected and recognised members of Waterland
community for the service (ministry) they give to the community.

Beloningsbeleid
Binnen de gemeente is een aantal mensen gedeeltelijk in dienst van de gemeente. They
derive an income from the gifts and offerings of the church. This is an honourerium, as it
cannot be guaranteed by the church.
Ze ontvangen een vergoeding uit de giften en offergaven van de kerk. Dit is een honorarium,
aangezien dit niet door de kerk kan worden gegarandeerd.
Doelstelling
Gemeente Waterland Church is een plaatselijke kerk die bestaat uit mensen van
verschillende leeftijden en achtergronden. Ons leven is door de liefde en genade van God
aangeraakt en veranderd. Door onze bekering en geloof in Jezus Christus, zijn wij kinderen
van God geworden. Dit is mogelijk door wat Christus voor alle mensen aan het kruis heeft
gedaan. Onze vreugde en blijdschap zijn het gevolg van het feit dat God ons alles heeft
vergeven en wij Hem nu persoonlijk als liefdevolle Vader kennen. Wij zijn dankbaar dat God
door Zijn Geest in ieder van Zijn kinderen woont. De Heilige Geest leidt en helpt ons te leven
zoals God het bedoelt. God heeft zo ontzettend veel voor ons gedaan. Daarom verlangen wij
er naar Hem te verheerlijken, te dienen en te gehoorzamen. Samen met alle anderen die
Jezus Christus als de Heer en Verlosser belijden en kennen, maken wij deel uit van de familie
van God en dus zijn we broers en zussen van elkaar. Wij zijn onderdeel van de wereldwijde
Gemeente die Jezus zelf bouwt. Omdat we zeker weten dat God ons liefheeft, willen wij Zijn
liefde en verlossingsplan voor alle mensen, aan alle mensen verkondigen.
God wil dat alle mensen eeuwig leven ontvangen. Hij wil dat de gebroken relatie met Hem
hersteld wordt. Door Jezus Christus is er voor ieder mens redding beschikbaar. Dus ook voor
jou!
Hoewel we ons verbonden voelen met de kerk van alle eeuwen willen we ons geloof in Jezus
Christus op een relevante en eigentijdse manier in praktijk brengen.
Activiteiten
Centraal staan de zondagse samenkomsten, waar we elkaar ontmoeten, God aanbidden,
Bijbel lezen, bidden, etc.
Ook hebben we doordeweekse activiteiten. Such as bible studies, prayer meetings and
fellowship gatherings, which include women’s and men’s meetings.
We also encourage our community to care and share for each other on an informal basis.
Naast de volwassenen bezoeken ook kinderen de gemeente, die hun eigen programma
hebben.
The Elders of the church also visit other churches with whom we have a relationship , to
encourage them and equip them in biblical values.
Financiële verantwoording
Gemeente Waterland Church is formeel een kerkgenootschap en werkt zonder
winstdoelstelling.
De inkomsten worden voor het overgrote deel gevormd door giften en collectes.

The income of the church is derived primarily from free will gifts and offerings from the local
church community.
Our expenses, ( as shown in the graph below) comprise of:
1)Rental space for our Sunday meetings ( including the children’s church), as well as
midweek rental for the activities sighted above.
2) an honourarium given to the people who offer a service( ministry) to the church
3) Expenses incurred in materials for the children
4) Gifts the church gives to other churches and welfare organisations. Including expenses in
visiting other churches.
5) Gifts given in confidence to needy people within the church fellowship. People such as
students or people how find themselves in hard times.
6) Expenses incurred for communication, media, music equipment etc.
7) Expenses incurred on an ad hoc basis.
Voorts wordt het financiele resultaat op de website gepubliceerd.
Hieronder volgt een overzicht van de financiën over de jaren 2019 t/m 2020

Gemeente Waterland Church
Income
TOTAL
Expenses
Rental for building
Honourerium and speakers
Childrens ministry
Missionary giving ( Apostolic)
Pastoral giving ( Alms)
Communication amd media
General
TOTAL

2019

2020

€

50 745,18

€

48 119,55

€
€
€
€
€
€
€
€

21 600,00
8 800,00
2 840,00
7 500,00
4 100,00
3 260,00
1 800,00
48 100,00

€
€
€
€
€
€
€
€

12 800,00
8 600,00
2 880,00
9 800,00
5 400,00
3 300,00
1 100,00
43 880,00

