
 

 

 

Gegevens publicatie ANBI  

Naam:  Kerkgenootschap Beth Refajah 

RSIN:  853145647 

Postadres: Koningin Julianastraat 42 – 3372 EC – Hardinxveld-Giessendam 

Doelstelling: De doelstelling van het kerkgenootschap zoals staat beschreven in de statuten:  

 Christus erkennen als almachtig Hoofd van de kerk over de gehele wereld en 
het Woord van God onderwijzen; 

 Alle ware gelovigen erkennen als leden van het lichaam van Christus; 

 De apostolische zending benadrukken, aanmoedigen en bevorderen en 
gemeenten vestigen, die een plaats zijn van aanbidding van de almachtige 
God; een plaats die een christelijke gemeenschap verschaft; 

 De verantwoordelijkheid accepteren om de grote opdracht te vervullen, 
namelijk de verspreiding van het evangelie en de volken tot Zijn discipelen 
maken (overeenkomstig Matteüs 28:18); 

 De eenheid en gemeenschap tussen de leden van het lichaam van Christus 
bevorderen.  

Beleidsplan: Als kerkgenootschap willen we relevant zijn in de tijd waarin we leven, voor alle 
generaties die zich deel voelen en/of lid zijn van ons kerkgenootschap. Onder andere 
door middel van Bijbels onderwijs en gebed voor én met elkaar, willen we met ieder 
de persoonlijke bestemming ontdekken.  
Persoonlijke aandacht en zorg voor elkaar, omzien naar elkaar in een tijd van 
toenemende individualisering. Deze aspecten zitten verweven in de activiteiten. 
Naast omzien naar elkaar willen we ook omzien naar de wereld rondom ons, zowel 
dichtbij als veraf bij mensen die wonen in de gebieden waar bevriende zendelingen of 
bevriende organisaties werken.  
In een veelzijdig lokaal kerklandschap willen we de onderlinge relaties (opnieuw) 
aanhalen en versterken om samen op te trekken om een boodschap van hoop te 
kunnen brengen.  

Beloningsbeleid: Kerkgenootschap Beth Refajah heeft in 2015 twee medewerker op de loonlijst; 0.2 FTE 
vanaf 1-3-2015 en pensioenverplichtingen.   
De salariëring van de medewerker(s) is opgesteld overeenkomstig het advies wat de 
VPE hanteert voor haar gemeenten. Dit advies is gebaseerd op de CAO Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening.  

Activiteiten: De volgende activiteiten zijn onderdeel van het kerkgenootschap 

 Zondagsdiensten met lofprijs & aanbidding, woordverkondiging en ruimte 
voor persoonlijke ontmoeting; 

 Periodieke familiediensten (zondag); zondagsdienst met aangepast 
programma voor alle generaties, welke afgesloten wordt met een 
gezamenlijke lunch; 

 Huisgroepen; kleine groepen van gemeenteleden die in verschillende huizen 
samen komen; 

 Studieavonden; Bijbelse thema’s worden verder uitgediept; 

 Overige bijeenkomsten; bijeenkomsten met diverse samenstelling van 
gemeenteleden en gasten; 

 Kinder- / jeugdwerk;  

 Gebedsbijeenkomsten; 

 Missie; op uitnodiging of eigen initiatief samen met mensen uit het 
(zendings)netwerk praktisch en geestelijk dienen en ondersteunen van 
uitgezonden gemeenteleden. 



Financiële 
Verantwoording: 

De controle van onze boekhouding wordt uitgevoerd door een administratiekantoor, 
welke een samenstellingsverklaring afgeeft en van advies dient. De verklaring over het 
jaar 2015 is afgegeven door de heer G.J. van Wijk / Van Wijk Financiële 
Dienstverlening, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam. 

  

  Bedragen x € 1.000 

Omschrijving / Jaar 2015 2014 

Inkomsten; collecten + (periodieke) giften 50,0 48,9 

Acties / overige inkomsten 3,4 2,3 

TOTAAL INKOMSTEN 53,4 51,2 

   

Medewerkersvergoedingen 17,1 10,6 

Huisvesting 6,0 5,8 

Kerkgenootschap 5,4 5,1 

Kantoorkosten 2,1 1,7 

Giften 11,8 14,0 

TOTAAL UITGAVEN 42,4 37,2 

   

RESULTAAT 11,0 14,0 

 

   

   

    

    

 

   

 

  

 


