
1. Algemene gegevens instelling

Naam: Japanese Church of the Southern Netherlands
Nummer KvK: 57454272

Contactgegevens
Adres: Heike 1, 5512 NJ Vessem
Telefoonnr: 049 759153
E-mailadres: jchurchsn.1@gmail.com
Website: http:/jcsnkyokai.nl
RSIN: 852587053
Naam landelijke kerkgenootschap: Japanese Church of the Southern Netherlands
Actief in: Nederland

Statutair bestuur van het kerkgenootschap
Het bestuur van het Kerkgenootschap wordt uitgeoefend door een Kerkenraad.De Kerkenraad
bestaat uit een Voorzitter, een Scriba en een Penningmeester. De Kerkenraad ziet toe op de
handelingen en de financiële aangelegenheden van het Kerkgenootschap onder leiding van de
Penningmeester. De Kerkenraad draagt de eindverantwoording over het Kerkgenootschap.

Doelstelling
Het Kerkgenootschap heeft ten doel:
a. de Heer onze God gezamelijk te vereren,
b. het Evangelie te verspreiden,
c. gelovigen op te bouwen,
d. visie te ontwikkelen voor en het ondersteunen van missiewerk waar dan ook maar in het bijzonder
naar japanstalige mensen in Nederland, en
e. het bevorderen van christelijke normen in de maatschappij.

Hoofdlijnen beleidsplan

Werkzaamheden van de kerkgenootschap
Samenkomsten: Samenkomsten: alle samenkomsten via online. Erediensten op elke zondag. Een keer
per maand online zondagschool. Bijbel studie: 5 groepen komen een keer per maand online (zoom)
samen (verschillende dagen). Gebedsbijeenkomst: een keer per maand online (3e donderdagavond
van de maand).

Inkomsten bronnen
Het geld voor het onderhoud van het werk van het Kerkgenootschap en voor de uitbreiding van het
Koninkrijk van God wordt opgebracht door vrijwillige tienden en offergaven, donatie van derden,
legaten, erfstellingen en baten.

Besteding van inkomsten
Honoraria en reisvergoeding aan predikant en vergoeding aan vrijwilliger. Huur voor vergaderruimten
voor zondagdiensten. Evangelisatie materiaal, Christelijke lectuur, Zondagschool materiaal,
kantoorbenodigheden, domeinnaam registratie, gezamenlijke lunch kosten etc . Giften aan
christelijke organisaties/instellingen.

Beloningsbeleid
De predikant van de kerk ontvangt een maandelijks beloning op basis van een prediking per maand.
De gemaakte onkosten worden vergoed door de kerk. De evangeliste werkt op vrijwillige basis en
ontvangt vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke maximaal. Leden en bestuursleden van de kerk
ontvangen geen vergoeding.
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Activiteitenverslag
Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens samenkomsten voor eredienst, zondagsschool, Bijbel
studie en gebedsbijeenkomst. Daar vormen zich werkgroepen, enelke groep heeft een bepaalde
doelstelling. Door Corona werkten onze diensten online reeds tesamen met de Chiesa Giapponese di
Milano (Japanese Church of Milan) uit Italië. Alsook mensen die aan de kerkdienst en de activiteiten
deelnemen uit noord en zuid Nederland, Belgie en Duitsland. Daar komen nu ook nogmensen bij uit
andere Europese landen en Japan.

2. Staat van baten en lasten

Rekening 2021 Rekening 2020 Begroting 2022
Baten
Rentebaten 3 3 0
Bijdragen kerkleden 15820 15769 16720
overige bijdragen van derden 471 0
Totaal baten 16294 15772 16720

Lasten
Bestedingen pastorale
beroepskrachten

7200 6800 7200

Bestedingen kerkdiensten en
overige kerklijke activiteiten

3230 3217 6750

Bijdragen aan goede doelen 1932 3400 1600
Huur kerklijke ruimte 0 408 1200
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente

364 525 440

Totaal lasten 12726 14350 17190

Resultaat 3568 1422 -470

Toelichting
Pastorale beroepskrachten: honoraria aan predikant.
Kerkdiensten en overig kerklijke activiteiten: onkosten zoals reiskosten en
accommodatie, evangelisatiewerk kosten, zondagschool materiaal, vergaderkosten,
lectuur, gezamenlijke maaltijdkosten.


