
Gereja Utusan Kristus – Christus Afgezanten Kerk (GUK),  

heeft een zelfstandige ANBI-beschikking  

met RSIN-nummer: 8052.55.059. 

Onze contact gegevens staan vermeld op www.GUK.nl 

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving 

De Kerk heeft tot taak de Grote Opdracht van de Here Jezus Christus uit te voeren, met name het gehele Woord 

Gods te verkondigen en de gelovigen te onder richten Zijn geboden te onderhouden. 

Met deze Grote opdracht willen we een Kerk zijn: 

 waar de glorie van God voelbaar aanwezig is, die vol warmte en gastvrij is;  

 waar mensen zich geaccepteerd en geliefd voelen;  

 waar mensen kunnen groeien;  

 waar mensen worden bemoedigd;  

 waar mensen er voor elkaar willen zijn, voor elkaar bidden en voor elkaar zorgen;  

 die de anderen lief hebben; 

 die mensen van verschillende culturen helpt met hun emotionele en geestelijke noden, maar ook in 

praktische zin met hulp aan hen die dat behoeve. 

De Kerk wil zijn taak handhaven door zijn visie en missie actueel te houden en uit te dragen. 

 

Samenstelling van het bestuur en beloning 

Het statutair bestuur, zijnde de Kerkeraad, bestaat uit 4 leden. Een Voorganger en drie Kerkeraadsleden, 

waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken, zij werken pro 

Deo. 

 

Het actueel uitoefenen van de activiteiten.  

De Gemeente houdt wekelijks meerdere samenkomsten, waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de 

Bijbel centraal staat. Bidstonden, samenkomsten voor ouderen en voor jongeren. 

Op de eerste zondag van de maand viert de Gemeente het Heilig Avondmaal.  

Het houden van bijzondere diensten vindplaats wanneer daar aanleiding voor is zoals 

het trouwen, het opdragen van kinderen, het dopen en de uitvaardiensten. 

 

Staat van baten en lasten en een begroting van voorgenomen bestedingen, inclusief toelichting: 

De verwachtingen van de bestedingen sluiten nauw aan bij de voorgaande jaarcijfers. 

De Gemeente vertoont een grote mate van continuïteit met een evenwichtig ledenbestand. 

Voorganger, diakenen en de andere werkers verrichten hun werkzaamheden volgens de interne richtlijnen.  

Erediensten en ook andere kerkelijke activiteiten vinden wekelijks regelmatig plaats. Dit is cijfermatig 
weergegeven. 
  



Baten en Lasten    Begroting  Werkelijk   
      2015   2014    
 
1. Giften en tienden.    € 90.000  € 95.947   
 
Totale baten.     € 90.000  € 95.947   
 

Lasten 

2. Bestedingen Pastoraat.   €   1.800  €   1.675   

3. Kerkdiensten.    €   6.000  €   5.225   

4. Huisvesting.     € 46.100  € 47.570   

5. Administratiekosten.   €   4.538  €   1.573   

6. Verzekeringen.    €   9.933  €   9.903   

7. Bijdragen andere kerkelijke organen  €   2.500  €   2.785 

8.  Kantoorbenodigdheden   €   1.100  €    1.149 

9.  Inrichting zalen samenkomsten  €   3.500  €    3.527 

10. Lasten overige eigendommen inventarissen €    4.000+  €    4.072+   

 

Totale lasten.     € 79.471  €  77.479 

   

Resultaat (baten – lasten).   € 10.179  €  18.468   

 

Toelichting op de Baten en Lasten: 

ad 1: Giften, tienden, verkopen van schenkingen. 

ad 2: Vervoer- en representatiekosten. 

ad 3: Kosten erediensten, zondagschool, jongeren groepen. 

ad 4: Onderhoud, jaarlijkse erfpachtcanon, gemeentelijke belastingen, huur en rente. 

ad 5:  Verwerken van de financiële administratie, opmaken van jaarverslagen. 

ad 6: Diverse verzekeringen: opstal, brand, risico’s. 

ad 7: Ondersteuning van projecten door giften. 

ad 8: Papier, drukwerk en kantoorbenodigdheden 

ad 9: Bloemen, kerstversiering, representatie ect. 

ad 10: Inrichting van overige zalen en vervanging kleine inventaris keuken, koffiezaal.  

 


