Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren
gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener,
Nederlands District.
NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de
concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
RSIN/Fiscaal
nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Kerk van de Nazarener Nijmegen
809376751
www.kvdn-nijmegen.nl
nijmegen@nazarene.nl
De Gildekamp 6002
6545 LX
Nijmegen

De Kerk van de Nazarener Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de
Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat
met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden
georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene
superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van
een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe
gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe
gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in
onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk.
De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener
Hoekse Waard te Klaaswaal.
.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
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C. Doelstelling/visie.
De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met
dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene
kerk van Jezus Christus.
De Kerk van de Nazarener...





Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie
van deze kerk.
Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te
verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan
Het landelijke beleidsplan van de Kerk van de Nazarener kunt u vinden via deze link:
http://www.kvdn.nl/organisatie/anbi

Het beleidsplan van de kerk van de Nazarener Nijmegen is gebaseerd op de volgende missie:
Wij willen een gemeenschap vormen waar, door God`s Liefde, plaats genoeg is voor
iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of
maatschappelijke positie. Wij willen elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de
geestelijke reis die we gezamenlijk maken en ons uitstrekken naar allen die nog
niet beseffen dat God`s passie ook hen omvat.

Onze visie voor de komende jaren:
Naar buiten gericht
De Kerk van de Nazarener in Nijmegen is een regio-gemeente. Onze leden en vaste
bezoekers wonen in een straal van 30 km rondom de kerk. Slechts een klein deel van de
gemeente woont in de directe omgeving van de kerk.
Om gebruik te maken van de regiofunctie worden de kringen komende jaren toegeurst om
als huiskerk – een gemeente in het klein – te gaan functioneren. Op deze manier kunnen al
onze gemeentebezoekers gemeente vormen op de plaats waar zij wonen en zich op die plaats
uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat God’s passie ook hen omvat.
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Geestelijke groei door:
Gebed
Gebed is de belangrijkste ondersteuning van de geestelijke groei van onze gemeente.
Immers alleen dat wat geleid is door God zal vrucht dragen. Daarom wil de kerkenraad in de
gemeente, dus ook in haar eigen vergaderingen en bijeenkomsten, gebed een nog meer
prominente plaats geven.
Prediking
Wij als Kerk van de Nazarener staan in de Wesleyaanse theologische traditie; dat is onze
identiteit, daaraan ontlenen wij onze eigenheid. De verkondiging behoort minimaal te voldoen
aan wat voor de Kerk van de Nazarener essentieel is in haar theologie. De Kerkenraad
onderschrijft het belang van de uitwisseling tussen verschillende theologische tradities. Wij
ontvangen dan ook regelmatig sprekers uit andere theologische tradities.

Toerusting
De Raad Christelijk Leven (RCL) in onze gemeente, verantwoordelijk voor het onderwijs,
heeft momenteel als speerpunt om de kringen beter toe te rusten.

Onderling samenhang en gemeenschap
Wij zijn dankbaar voor de onderlinge samenhang en gemeenschap die er in onze gemeente
is. Nieuwe bezoekers voelen zich welkom in onze gemeente en dat is heel waardevol. We
willen samen deze gemeenschap nog hechter maken zodat we samen een waardig lichaam
van Christus vormen.
Nieuwe bezoekers informeren
Om nieuwe bezoekers beter te kunnen voorzien van informatie over onze gemeente zal een
‘informatie pakket‘ worden ontwikkelt. Hierin zal informatie naar informatie over de zondagse
dienst ook algemene informatie over de Kerk van de Nazarener
Contact met gemeente
Door alle regelmatige bezoekers van onze gemeente thuis te laten bezoeken door de
predikant en regelmatig een gespreksronde tussen kerkenraad en gemeente te organiseren,
kunnen predikant en kerkenraad meer persoonlijk in contact komen met de leden van onze
gemeente.
Activiteiten gemeente
Het samen deelnemen aan activiteiten heeft een bindende werking voor de gemeente. De
kerkenraad is voornemens om de oude traditie, 1x per 2 jaar een gemeenteweekend en in de
overige jaren een gemeentedag, weer op te pakken.
Daarnaast zal de kerkenraad met de gemeente zoeken naar andere, ook voor anderen
uitnodigende, activiteiten.
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Missionaire gemeente
De Kerk van de Nazarener is een missionaire kerk. Daarom is missionair zijn ook onderdeel
van onze visie. De kerkenraad wil de gemeente bewust maken dat God haar geroepen heeft
te getuigen van zijn liefdevolle compassie door deze handen en voeten te geven.
Voor deze taak is de commissie Nazarene Mission International (NMI) verantwoordelijk. De
NMI zal de gemeente ondersteunen in het zich uitstrekken naar allen die Gods liefde nog niet
kennen en allen die in nood verkeren in de wereld, door haar eigen aanwezigheid in Nijmegen
en door haar verbondenheid met de internationale kerk.
Hiervoor zal de NIM de komende tijd:







NMI ontwikkelt plan om gemeente meer bewust te kunnen maken van missionaire taak
Missionair onderwerp kiezen voor tijdens gemeenteweekenden
Missionaire activiteiten onder de aandacht brengen van de kringen
Lezingen organiseren die missionaire werk gemeente ondersteunen
Werk- en getuigenisproject voor de tieners promoten

E. Beloningsbeleid.
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad
maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

F. Verslag Activiteiten.

Activiteiten Kerk van de Nazarener Nijmegen
Activiteiten 2014
Zondagse samenkomsten
Het afgelopen jaar is op zondagochtend de wekelijkse kerkdienst gehouden. Deze
kerkdiensten zijn openbaar toegankelijk. In de diensten wordt onder begeleiding van het
aanbiddingsteam samen gezongen en gebeden. Daarnaast is er een spreker die een een
preek verzorgd, waarbij de inhoud op de Bijbel gegrond is
Daarnaast zijn het afgelopen jaar een aantal kinderen gedoopt of opgedragen.
Eat & Meat Lindenholt
De kring Lindenholt heeft, samen met een aantal andere geloofsgemeenschappen in
Nijmegen, op de eerste vrijdag van de maand maaltijden geörganiseerd in het wijkatelier
Lindenholt, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de wijk Lindenholt.
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Voedselbank
Iedere vrijdag stelt de Kerk van de Nazarener Nijmegenhaar gebouw beschikbaar voor de
distributie van voedselpakken door de Voedselbank Nijmegen.
Lentefair
Eind mei is voor het eerst een lentefair geörganiseerd met als doel op een ongedwongen
manier kennis te maken met de mensen uit de buurt, de onderling samenhang in de
gemeente te versterken en geld op te halen voor de missie van onze kerk. Dit zal een
jaarlijks terugkerende activiteit worden.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
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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.
Baten en Lasten

begroting

werkelijk

werkelijk

2014

2014

2013

BATEN

a

Bijdragen gemeenteleden

b

Opbrengsten uit bezittingen

c

Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten

€ 68.400

€ 66.396,29

€ 68.598,72

€ 10.900,00

€ 8.963,50

€ 8.888,13

€ 600,00

€ 2.891,14

€ 1.316,00

€ 79.900,00

€ 78.250,93

€ 78.802,85

€ 37.406,00

€ 37.333,74

€ 46.505,00

LASTEN

d

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

e

Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk

€ 4.000,00

€ 3.616,43

€ 3.286,73

f

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 8.215,00

€ 6.681,86

€ 7.802,65

g

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 18.450,00

€ 17.004,71

€ 19.134,59

h

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

i

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 2.829,00

€ 2.569,23

€ 2.218,52

j

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 9.000,00

€ 9.000,04

€ 8.000,04

€ 79.900,00

€ 76.206,01

€ 86.947,53

€ 0,00

€ 2.044,92

€ -8.144,68

Totaal lasten

Resultaat (baten - lasten)
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