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800877822
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Waldeck Pyrmontplein 13a
9722 GP
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De Helperkerk is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is door
de belastingdienst aangewezen als ANBI.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de Helperkerk wordt gevormd door de oudsten. De oudsten van de Helperkerk zijn
altijd leden van de Helperkerk en worden uit haar midden gekozen. Op dit moment wordt het
bestuur gevormd door zes oudsten.
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de gemeente.
C. Doelstelling/visie.
De gemeente stelt zich krachtens de statuten ten doel:
- als Lichaam te funktioneren met Jezus Christus als Hoofd
- gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4)
- zich mede in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het Evangelie van Jezus
Christus
De Helperkerk tracht haar doel krachtens de statuten onder andere te bereiken door:

-

het houden van samenkomsten;
te steven naar de gaven van de Geest
het geven van Bijbelstudie
het hebben van zorggroepen in de gemeente
het verlenen van pastorale zorg
het uitdragen van het Evangelie door effectieve evangelisatie en zending
alle andere wettige en passende middelen die tot het bereiken van het doel kunnen
meehelpen

D. De Helperkerk in de praktijk/verslag van de activiteiten
De Helperkerk is een bruisende en levendige kerk in Helpman, Groningen-Zuid. De Helperkerk gelooft
dat God levens kan veranderen.
De vier D’s:
We hanteren vier werkwoorden in alles wat we doen:
Dienen: We willen God dienen
Dragen: We willen het kruis van Christus dragen en verantwoordelijkheid dragen
Delen: We willen het geweldige nieuws van het evangelie delen met zoveel mogelijk mensen
Doel bereiken in Christus: Dan zullen we uiteindelijk het doel wat God met ons heeft bereiken in
Christus.
We hebben elke zondag dienst om 10.30 uur en hebben bijna dagelijks activiteiten vanuit de kerk.
Wij hebben de volgende hoofdtaken:
-

Erediensten:

de zondagmorgen erediensten zijn inspirerende samenkomsten gecentreerd rondom de
boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend.
Na de eredienst is er altijd ruimte voor gebed, nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en
napraten onder het genot van een kopje koffie/thee en kunnen ze nog een hapje met elkaar eten.
-

Kinderwerk:

Het kinderwerk bestaat uit de volgende leeftijdscategorieën:
Helperkids crèche (0-4 jaar)
Helperkerkids onderbouw (groep 1 t/m 4 basisschool)
Helperkids bovenbouw (groep 5 t/m 8 basisschool)
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan eerst mee in de eredienst. Hier zingen zij eerst ongeveer 2
liederen mee. Daarna gaan ze elk naar hun eigen diensten. We hebben een eigen programma
ontwikkeld waarin we per leeftijdscategorie in gemiddeld 3 jaren de Bijbel (Bijbelverhalen en
Bijbelse principes die God wil geven aan ons) zo volledig mogelijk behandelen. We hebben

gemiddeld 1x per maand een kidspraise. Tijdens de kidspraise zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8
samen en zingen en lofprijzen ze God tezamen en daarna krijgen ze een Bijbelverhaal die altijd
gericht is een praktische toepassing in het leven van de kinderen.
-

Tiener en jeugdwerk:

Ook voor de tieners en jeugd komen in de Helperkerk niets te kort. Ze komen af en toe apart van
elkaar samen en soms komen ze ook gezamenlijk bij elkaar om God te aanbidden en om meer van
God te leren. De momenten dat we tiener- en jeugdactiviteiten houden zijn zondagavond en
woensdagavond. Daarnaast wordt er ook soms gesport op de vrijdagavond.
-

Zorggroepen

Naast de zondagse erediensten houden we wekelijks bij de verschillende mensen thuis
zorggroepen. Een zorggroep is een groep waar zorg is voor elkaar en waar mensen groeien in hun
geloof en vriendschappen met andere mensen. Vaak gaan we op de zorggroepavond
(woensdagavond) verder of dieper in op wat er zondag in de eredienst is besproken. We willen er
ook voor elkaar zijn en daarom is de zorggroep ook de plek waar vanuit we elkaar en andere
mensen kunnen helpen. We hebben zorggroepen in de gemeente op basis van leeftijdscategorieën
zoals tieners/jeugd, 50+ groep en zorggroepen op geografische indeling (helpman, lewenborg,
Vinkhuizen, Ten Post, Hoogezand etc.)
-

Bijbelstudieavonden

Regelmatig organiseren we Bijbelstudieavonden voor alle gemeenteleden.
-

Evangelisatie

Voortdurend zijn we bezig om mensen het evangelie te brengen. We helpen de leden van de
Helperkerk om zelf te evangeliseren en zelf zoveel mogelijk mensen het goede nieuws te
verkondigen.
-

Connect avonden

Dit is een speciale eigen geschreven cursus voor geïnteresseerde mensen die lid willen worden van
de Helperkerk. Deze cursus duurt 20 avonden en wordt gemiddeld twee keer per jaar gehouden in
de kerk.
-

Activiteiten met maatschappelijke doelstellingen

We houden bijvoorbeeld wekelijks onze koffie inloopochtend op woensdag van 10 tot 12 uur.
Daarnaast organiseren we vaak activiteiten voor de buurt zoals meehelpen met de burendag en NL
doet. We maken als Helperkerk deel uit van het ECG, die in het WMO-overleg zit met de gemeente
Groningen. In die hoedanigheid werken we op maatschappelijk vlak nauw samen met de gemeente
Groningen, vooral in Groningen-Zuid

.
E. Hoofdlijnen van ons beleidsplan
We willen als Helperkerk de komende jaren onze vier D’s verder in de praktijk brengen de komende
jaren. De Helperkerk is een plek waar levens worden veranderd door Gods aanwezigheid.
Maatschappelijke betrokkenheid vanuit de Christelijke levensvisie zal verder ontwikkeld worden en
worden uitgevoerd. Het wijkgebouw van de Helperkerk zal bijvoorbeeld uit uitvloeisel hiervan een
steeds grotere buurtfunctie gaan krijgen de komende jaren. Het onderwijs en training van nieuwe
leiders vindt onder meer door het opgestarte internship plaats in de gemeente. Zo zal het
middenkader in de gemeente steeds groter worden, waardoor we tot steeds meer activiteiten in
staat zullen zijn zodat ons doel en bestaansrecht om het goede nieuws van Jezus te verkondigen en
om als discipelen van Hem te leven in de praktijk wordt gebracht. In de zorggroepen zullen steeds
meer mensen getraind worden in de lokale gemeente in het praktische gemeente zijn. We zullen de
bestaande activiteiten of intensiveren en/of andere activiteiten op gaan starten die de visie en
doelstelling van de Helperkerk uitvoeren.
F. Beloningsbeleid.
Momenteel zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief betrokken bij het uitvoeren van allerlei taken,
variërend van créchemedewerker tot zorgdrager. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen
waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist. Voor de geleverde
prestaties worden geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven. In uitzonderingsgevallen is het
mogelijk om gemaakte kosten (o.a. reiskosten) te declareren of kan er een vrijwilligersvergoeding
worden verstrekt.
Het beloningsbeleid van de voorganger en eventueel medewerker(s)/medewerkster(s) die ten
dienste van de gemeente is/zijn aangesteld, is/zijn afgestemd op functie, opleiding en ervaring.
Omdat er in juridische zin geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de Helperkerk en de
voorganger, is er sprake van pseudo werkgever-werknemerschap. De ‘opting-in-regeling’ is hierbij
van toepassing. Geen van de bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken een vergoeding dan
wel een andere beloning van de Helperkerk. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie
vervullen kunnen wel een beloning ontvangen.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Met dien verstande dat we uit gaan van een kleine groei in inkomsten, aangezien
we elk jaar qua leden aantal groeien. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont dus een grote mate van
continuïteit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen
bestedingen van het verslagjaar.

Opbrengsten

Vaste bijdragen
Collecten
Giften algemeen
Opbrengsten uit bezittingen en overige bijdragen derden

€ 109.827

Kosten

€ 54.015
€ 11.612
€ 80
€ 44.315

€ 98.003

Afschrijving
Financieringskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Evangelisatiekosten
Algemene kosten

€ 102
€ 1.793
€ 46.772
€ 18.144
€ 6.735
€ 20.260
€ 4.197

Balans 31-12-2017
Debetzijde

Vaste activa
Gebouwen
Inventaris algemeen
Vlottende activa
Liquide middelen
Vooruitbetaalde en
nog te ontvangen
bedragen
TOTAAL

Bedrag

Creditzijde

Bedrag

€246.348
€237

Kapitaal
SVN/Krediet

€176.344
€85.143

€ 14.976

Af te dragen
loonheffingen

€ 374

Totaal

€261.861

€300
€261.861

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Het grootste percentage van de inkomsten van de Helperkerk komt voort uit
bijdragen en collecten van haar leden. Daarnaast ontvangt de Helperkerk door goed gebruik te
maken van het gebouw aanvullende inkomsten. De Helperkerk heeft als gemeentelijk monument een

laagrentende annuïteiten lening afgesloten en betaalt deze lening in 25 jaar terug
(financieringskosten). Het lijdt geen twijfel dat er ook veel onderhoud nodig is aan het pand. Dit vind
je terug onder de post huisvestingskosten. Duidelijk is tevens dat evangelisatie van groot belang is
voor de Helperkerk. Dit vind je terug in de post evangelisatiekosten.

