
Jaar-        verslag
2015



2 3

Inhoudsopgave
Voorwoord 3
Korte terugblik 4
Tieners 5
Kinderen 6
Gezinnen 7
Interview | Heidi Moorman 8
Vrouwen 10
Jongeren 11
Scouts & Pathfinders 12
Persoonlijke Ontwikkeling 13
Interview | Aïcha Martijn 14
Esda-Instituut 16
Publicaties 17
Sabbatschool 18
Communicatie 19
Interview | Joris van der Ploeg 20
Facilitaire Zaken 22
Gezondheid 23
Interview | Nathalie van Ekris 24 
Financiën 26 
Wie doet wat op kantoor 31 Twitter: @VoorzitterNUC

Voorwoord
Moedig en vrijmoedig 
Op onze pelgrimsreis naar Gods prachtige toe-
komst is het goed om even pas op de plaats 
te maken. Om te zien waar onze voetstappen  
stonden in het afgelopen jaar. 

Misschien moeten we zelfs even op adem komen. 
Soms kunnen we zo vol zijn van plannen, ideeën en 
visies dat we vergeten waar we vandaan komen. Dat 
we niet meer weten welke reis we hebben afgelegd.
Als ik aan 2015 denk, zie ik veel adventisten die moe-
dig en vrijmoedig zijn. Die op koers blijven om voor 
de goede zaak van God op te komen, te getuigen, en 
te werken. Ik zie veel vrijwilligers die de kerk doen 
floreren: bij de KidzRally, bij het doopvont, bij een 
ziekbed, bij een bestuursvergadering, bij het ESDA- 
Instituut, bij ADRA, bij de AJV-camporee, en ga maar 
door. Allemaal moedige en vrijmoedige mensen.
Ik dank God voor een nieuw jaar, vol nieuwe kansen 
en mogelijkheden. Want de Adventkerk in Nederland 
blijft ook in 2016 optimistisch, dienstbaar en gericht 
op levenskwaliteit.

Namens het Algemeen Kerkbestuur,
Wim Altink 
Voorzitter
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Korte terugblik
De kerk is altijd in beweging en 2015 was een 
veelbewogen jaar. Maar hoeveel er ook gebeurt, 
de opdracht van Jezus’ en de missie van het Kerk-
genootschap der Zevende-dags Adventisten blijft 
hetzelfde: we willen zo veel mogelijk mensen be-
kend maken met God. 

Veranderingen 
In maart werd ds. Hans Ponte, departementshoofd 
Jongeren en Gezinnen, geroepen om als Algemeen 
Secretaris te werken voor de Curaçao-Bonaire Con-
ferentie. Het landelijk jongerenwerk werd daarop 
overgenomen door ds. Tom de Bruin, die daarnaast 
zijn taken voor de afdeling Communicatie en Advent 
behield. De ontstane vacature van Algemeen Secreta-
ris is door ds. Bert Nab vervuld. 

In dezelfde maand is overgestapt op een tweedistric-
tenstelsel. District Noord Nederland, onder leiding 
van ds. Rob de Raad, en Zuid Nederland, onder lei-
ding van ds. Dwight van Ommeren. De lijnen tussen 
het Landelijk Kantoor en de lokale gemeenten zijn in 
dit nieuwe stelsel korter, omdat de voorzitters aan-
wezig zijn bij de vergaderingen van het Algemeen 
Kerkbestuur en regelmatig op het landelijk kantoor 
worden uitgenodigd. Ook brengt dit stelsel meer ba-
lans tussen de (voorheen vijf) districten. 

Wereldcongres
In 2015 was de vijfjaarlijkse vergadering van de 
wereldkerk, het wereldcongres (of generale confe-
rentie). Dit congres vond plaats in San Antonio, in 
Texas. Afgevaardigden uit alle delen van de wereld 
kwamen bijeen om te stemmen over belangrijke on-
derwerpen. Voorzitter ds. Ted Wilson is herkozen, de 

Fundamentele Geloofspunten zijn aangepast en het 
Kerkelijk Handboek is herzien. Maar het onderwerp 
dat het meeste stof deed opwaaien was toch wel de 
stemming over de vraag of regionale kerken mochten 
beslissen om vrouwen in te zegenen. Van de 2.363 
stemden 1.381 afgevaardigden om het huidige beleid 
in stand te houden. 
De Nederlandse afgevaardigden gaven in 2012 het 
Algemeen Kerkbestuur het mandaat om vrouwen en 
mannen gelijkwaardig in te zegenen. Per 1 juni 2013 is 
dit ingevoerd en zodoende is ook dat beleid in stand 
gehouden. Dit tot ongenoegen van een relatief kleine 
groep leden, die samen met andere kritische leden 
(ongeveer 800) een ledenmanifest ondertekenden. 
Om deze leden tegemoet te komen, werd in 2016 een 
bijzonder congres georganiseerd. Bezorgde leden  
kregen de kans om op 22 november 2015 in Den Haag 
in gesprek te gaan met het Algemeen Kerkbestuur  en 
ds. Raafat Kamal, voorzitter van het Europese hoofd-
kantoor.

Lichte groei 
In totaal had de Nederlandse Adventkerk 5.736 ge-
doopte leden, waarvan er 99 in 2015 bijkwamen. 
Er is een kleine groei, maar helaas verliezen we ook 
leden, omdat er mensen sterven of omdat zij de kerk 
verlaten. Voor het eerst in vele jaren is het gelukt om 
eind 2015 een begroting voor 2016 samen te stellen 
zonder gebruik te maken van de financiële reserves. 
Hoewel de financiën niet zo hard groeien als we mis-
schien zouden willen, blijft de kerk actief, op landelijk 
en lokaal niveau. 

Laten we er samen de schouders onder blijven ste-
ken. Omdat Gods liefde het waard is om te delen. 
Laten we een kerk zijn die dienstbaar en optimistisch 
is, een kerk die mensen levenskwaliteit geeft. Een 
kerk om trots op te zijn.

Tieners De kerk is groter dan je eigen gemeente. Dat is 
een van de dingen die de tienerclubbezoekers 
meekrijgen. De tieners sluiten vriendschappen en 
spreken af, ook als er geen tienerclub is.

In 2015 organiseerde het Tienerpastoraat zes tie-
nerclubbijeenkomsten en een ontzettend leuk 
tienercamp (Free!). Iedere keer kwamen er tussen de 
40 en 60 tieners uit 25 gemeenten en churchplants. 
Dankzij het enthousiasme en de toewijding van de 
vrijwilligers lopen de bijeenkomsten goed.
Groep 8-ers die voor de laatste keer op de Kidzrally 
zijn, krijgen altijd een uitnodiging voor de tienerclub. 
Dit leverde bij de start van het nieuwe seizoen in ok-
tober weer een nieuwe groep tieners op.
De tieners voelen zich veilig en kunnen zichzelf zijn. Er 
is veel aandacht voor het voorkomen van pestgedrag 
en natuurlijk wordt er gewerkt met Veilige Kerk. 
In 2015 is de club twee keer op een andere locatie 
georganiseerd. Dat waarderen de tieners! Zo zien ze 
meer van de Adventkerk in Nederland en kan de or-
ganisatie ’s avonds andere activiteiten aanbieden. 
Ontzettend leuk: een aantal oudere tieners dat de 
tienerclub is ontgroeit wil graag leiding worden. Voor 
hen is een plan bedacht, zodat ze getraind kunnen 
worden om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikke-
len. Dat blijkt in de praktijk goed te werken! 
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Kinderen

Gezinspastoraat biedt sinds een paar jaar Kids in 
Discipleship (KiD), dat een verrijking kan zijn voor 
gezinnen en gemeenten. In maart 2015 konden er 
weer twee gemeenten worden getraind. Ook op 
Curaçao is er een training verzorgd, waar in een 
weekend 10 teams zijn getraind. De gemeenten 
die met KiD werken hebben begin 2015 31 nieuwe 
KiD-lessen speciaal voor tieners ontvangen. De les-
sen zijn prachtig vormgegeven en zeer bruikbaar. 

In januari was het eindelijk tijd voor de allereerste 
singlesdag. Van tevoren was er enige twijfel of er be-
hoefte aan was, maar 120 bezoekers beantwoordden 

Wist u dat er een facebookpagina is voor 
kindersabbatschoolleiders? Daar deelt het Kin-
derpastoraat tips om de sabbatschool nog leuker 
te maken voor de kinderen. Daarnaast wordt de 
leiding daar op de hoogte gehouden van alle eve-
nementen en trainingen. 

In 2015 is de training voor kindersabbatschoolleiders 
voor het eerst aangeboden als traject op het Grote 
Opdrachtfestival. Dat betekende dat de training uitge-
breider was en er veel meer mogelijkheid was om de 
diepte in te gaan. Helaas waren er wel minder deelne-
mers als gebruikelijk.
Het hoogtepunt van het jaar blijft de Kidzrally. In 2015 
waren er meer dan 600 kinderen en begeleiders bij 
Vette lef! aanwezig. Het aantal bezoekers blijft groeien 
omdat kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes mee-
nemen. Het blijft wel belangrijk om te benadrukken dat 
een begeleider per drie a vier kinderen voldoende is. 
Omdat de Kidzrally zo’n groot evenement is, zijn 
er veel vrijwilligers nodig die ervoor zorgen dat 
het evenement een succes wordt. In het team van 
vrijwilligers zijn veel tieners actief. Zo leren zij om ver-
antwoordelijkheid binnen de kerk te dragen. 
Door het organiseren van de Kidzrally ervaren kinde-
ren een supersabbat en zien ze meer van de kerk dan 
hun eigen gemeente. 

die vraag met een overdonderend ja! Slechts 10% van 
de bezoekers was man, hopelijk zijn er een volgende 
keer meer mannen aanwezig. 
Ook de relatieverrijkingsweekenden vallen onder Ge-
zinspastoraat. In 2015 werd gekozen voor een dag, 
in plaats van een weekend. Ruim 50 stellen bezoch-
ten de dag en gaven deze gemiddeld een 8,5. Vooral 
de afwisseling in het programma werd goed gewaar-
deerd. Deze opzet is zeker voor herhaling vatbaar. 
Het was heel fijn dat er professionals uit onze kerk, 
samen met hun partner, een workshop wilden verzor-
gen. ’s Avonds was er nog een verrassing: de stellen 
kregen een salsaworkshop. 

Gezinnen
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Heidi Moorman werkt als personal assistent bij 
het kinder-, tiener-, vrouwen- en gezinspastoraat 
van de Adventkerk. Zij is de rechterhand van Ma-
delon Comvalius. ‘Ik wil graag dienstbaar zijn en 
ervoor zorgen dat mensen het fijn hebben.’ 

‘Ik heb altijd geroepen dat ik voor de kerk wilde wer-
ken’, zegt Moorman. ‘Voor God bezig zijn geeft een 
andere dimensie aan je werk. Ik wil de liefde van God 
die ik ervaar graag doorgeven aan andere mensen. 
Zodat zij weten dat ze er mogen zijn zoals ze zijn.’

Veelzijdig werk 
Haar werk voor de kerk is veelzijdig, zegt Moorman. 
‘Ik doe administratie en bestellingen, maar houd me 
ook bezig met het bedenken en uitwerken van events 
of workshops, het maken van posters, het aankleden 
van de zaal, het onderhouden van contacten met vrij-
willigers, leden en werkgroepen. Het is werk waarin 
ik al mijn talenten kwijt kan en ik krijg ook de ruimte 
om mezelf te ontwikkelen. In de toekomst wil ik ook 
graag zelf meer materiaal schrijven en ontwikkelen.’ 
Lovend is zij over alle vrijwilligers die betrokken zijn 
bij het kinder-, tiener-, vrouwen- en gezinspastoraat. 
‘Zonder hen lukt het niet, zij hebben dezelfde passie 
als wij.’ Daarnaast is Moorman sinds april 2016 beheer-
der van het Koetshuis op landgoed Oud Zandbergen.

Missie geslaagd 
Als mensen na bijvoorbeeld een vrouwenweekend 
opgeladen weer naar huis gaan, is de missie van Moor-
man geslaagd. ‘Een glimlach op de gezichten, daar ga 
ik voor. Het geeft me waarde om iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Ik houd van teamwork, om samen 
met anderen iets tot stand te kunnen brengen. Dat 
er ruimte en respect is voor elkaar en dat ieder Gods 
liefde ervaart in de ander. Dat brengt dit werk mij.’

Gedreven 
Het werk houdt zich niet aan kantoortijden. ‘Mijn 
werk zit in alle delen van mijn leven. Sabbat is soms 
echt een werkdag. Rust probeer ik dan te pakken 
op andere momenten. Ik geniet erg van een sabbat 
waarop ik niks anders hoef dan een beetje wandelen 
en eten en lekker thuis zijn. Ook van mijn vrije week-
enden geniet ik extra.

Muziek 
De vrije tijd die zij heeft, gaat op aan muziek. Zoals 
de zanggroep Lady Grace, die ze heeft samen met 
Manon Buiel en hun beider dochters Naomi en 
Myrthe. ‘We zingen veel in gevangenissen’, zegt zij. 
Daarnaast is zij voorzitter van de stichting Cross-
Road, die elke maand in een theater in Hoogeveen 
een themabijeenkomst organiseerde voor jonge 
mensen, met muziek, toneel en een overdenking. ‘Ik 
vind dat we jongelui moeten binden aan God. Hun 
een plekje geven en hen helpen met het ontdekken 
van hun talenten. Mijn hart gaat uit naar tieners. Het 
is prachtig om te zien hoe zij zich vormen. Cross-
Road is interkerkelijk en zonder grenzen, maar ik 
probeer de adventistische inbreng te waarborgen.’ 

Kerk 
Een leven zonder kerk en geloof kan Heidi Moor-
man zich niet voorstellen. ‘Mijn leven zou dan leeg 
zijn. Mijn beide ouders zijn overleden, het geeft me 
houvast dat ik hen terugzie. Daarnaast vind ik het 
wonderbaarlijk dat ik dingen kan doen die zonder 
God nooit zouden lukken. Discipelschap is voor mij 
belangrijk. Ik wil naar buiten en kan niet stilzitten. Ik 
kan geloof niet passief consumeren, ik wil erin groei-
en.’ In 2016 krijgt zij daarvoor weer ruimschoots de 
gelegenheid, bij alle events die het kinder-, tiener-, 
vrouwen- en gezinspastoraat organiseert.

Heidi Moorman
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In 2015 konden vrouwen voor het eerst deelnemen 
aan Garden Getaway. Tijdens dit weekend kunnen 
vrouwen even pas op de plaats maken en lekker  
ontspannen met vriendinnen, samen lachen,  
praten en tijd doorbrengen met God. Er waren 32 
bezoekers, waaronder 3 niet-adventisten, en zij 
vonden het weekend zeer geslaagd!

Het Garden Getaway-weekend wordt in 2016 nog twee 
keer aangeboden. Het voorbereiden van een vrouwen-
weekend is intensief en vraagt om veel creativiteit, 
maar levert veel op. De vrouwen kunnen echt opladen 
en er weer tegenaan in hun leven en in hun gemeente. 

2015 was een jaar van grote veranderingen bij 
het jongerendepartement. Ds. Hans Ponte ver-
trok naar Curaçao en ds. Tom de Bruin nam de 
zorg voor de jongeren over. Het bleek een jaar van 
leren en aanpassen – vooral omdat De Bruin de 
zorg hield voor Communicatie en Advent.

Het jongerendepartement organiseert landelijke eve-
nementen om jongeren te inspireren, hun de kans 
te geven elkaar te ontmoeten en om hen te stimu-
leren zich in te zetten voor hun kerk en hun geloof. 
Het studentencongres God Made the Rainbow?! met 
als thema HLBT’ers (homo’s, lesbiennes, biseksue-
len en transgenders) en de kerk was erg populair. 
Meer studenten dan ooit registreerden zich, en we 
moesten uitwijken naar een grotere locatie. Ook het 
jeugdcongres werd zeer druk bezocht: er kwamen 
honderd jongeren meer dan in 2014, maar gelukkig 
was het kerkgebouw in Den Haag meer dan groot ge-
noeg voor de 500+ jongeren. Ecologie en de eindtijd 
stond op het netvlies van 200 jongeren op het ope-
ningskamp Global Warning. Daar dachten we na over 
klimaatverandering en de wereldwijde waarschuwing 
die wij als adventisten hebben voor alle mensen.
Naast de landelijke evenementen heeft het jongeren-
departement ook zorgen voor de jongeren in lokale 
gemeenten. In samenwerking met de andere landen 
werd het Europese Church of Refuge (CORe) model 
herzien en uitgebreid. Dit model moet gemeenten 
ondersteunen als zij hun gemeente een veilige plaats 
maken voor jongeren (en anderen natuurlijk). In 2016 
zullen gemeenten aangespoord worden om CORe toe 
te passen. 

De uitvoering van de vrouwendag Live, laugh, love 
lag in handen van de Vrouwenraad. Omdat de Vrou-
wenraad zo’n grote rol speelt in het organiseren van 
vrouwendagen, is het belangrijk om verloop op tijd te 
kunnen signaleren, zodat nieuwe leden worden inge-
werkt. In één regio blijkt het lastig te zijn om nieuwe 
leden te vinden. 
De vrouwendag Live, laugh, love werd door 450 vrou-
wen bezocht. Zeker 10% van hen was niet-adventist. 
Uniek aan deze dag is dat op iedere plek (inclusief 
Antwerpen op zeven plaatsen) hetzelfde programma 
wordt aangeboden.  Een concept dat werkt. Vrouwen 
kijken er iedere keer weer naar uit.

Jongeren

Vrouwen
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Scouts & 
Pathfinders

Departement Persoonlijke Ontwikkeling inspi-
reert, motiveert en steunt alle leden, sprekers en 
predikanten in hun ontwikkeling. 2015 was een 
druk jaar. In totaal trainde het departement maar 
liefst 227 gemeenteleden. 
 
22 mensen behaalden hun preeklicentie I. In septem-
ber startten 28 cursisten met een intensieve cursus 
voor licentie II. Ook wie intensieve, diepgaande bij-
belstudie wilde was bij Persoonlijke Ontwikkeling 
aan het juiste adres. Het groeiend aantal deelnemers 
aan de Adventist Academy (26 in 2015) laat zien dat 
de cursussen met prof. dr. Rudy Van Moere populair 
zijn. Ook in 2016 staan er weer twee studieweeken-
den gepland!
In 2016 wordt iets nieuws geïntroduceerd: de Lan-
delijke trainingsdag, voor iedereen met een functie 
in de kerk. Dan worden de trainingen die in 2015 los 
werden aangeboden (revitalisatie, ouderlingen, dia-

Voor de scouts en pathfinders was 2015 een span-
nend jaar. Aïcha Manuela-Martijn en ds. Tom de 
Bruin namen de taken over van Lemuel Comvalius 
en ds. Hans Ponte. Zij hebben zich meteen gestort 
op het geven van een nieuwe plaats aan het nieu-
we onderdeel van deze afdeling: de pathfinders. 

In Nederland wordt scouting al jaren aangeboden 
vanuit het Landelijk Kantoor. In de laatste jaren is 
steeds duidelijker geworden dat er vanuit een aantal 
gemeenten behoefte is aan iets anders: pathfinders. 
Pathfinders is een wereldwijd model van de Advent-
kerk, vergelijkbaar met scouting. De laatste jaren is 
het aantal pathfindergroepen snel gegroeid en eind 
2015 waren er evenveel scouts als pathfinders in  
Nederland.
Het Landelijke Kantoor ondersteunt, dankzij de 
enorme inzet van vrijwilligers, de lokale groepen. 
Lokale scouting- en pathfinderleiding krijgen twee 
weekenden per jaar training. De kinderen zelf zijn 
ook welkom op een derde weekend. Lokale groepen 
worden bezocht en er wordt meegewerkt aan scou-
ting- en pathfinder-erediensten in de gemeenten. 
Het jaarlijkse hoogtepunt was absoluut de campo-
ree. Tijdens het Hemelvaartweekend kampeerden 
bijna tweehonderd kinderen vijf dagen op landgoed 
Oud Zandbergen. Zij gingen samen op reis, aan de 
hand van het thema Bijbelse reizen. Ontzettend leuk 
was dat de pathfinders van de gemeente Amsterdam 
Ghana ook voor het eerst aanwezig waren –en waar-
van veel van de jongeren voor het eerst kampeerden!

conie, sprekers en sabbatschoolleiders) op één dag 
georganiseerd. Vrijwilligers kunnen dan ervaringen 
uitwisselen en er ligt meer focus op praktijktraining. 
Ds. Tom Meijer en ds. Oliver Yeboah sloten hun pro-
ponentschap succesvol af. Er waren minstens 300 
mensen bij hun inzegening in de adventgemeente 
Apeldoorn. Er zijn twee proponenten uit het bui-
tenland aangesteld, Igor dos Santos Domingos en 
Tabitha Cedenio. Zij ondersteunen in de Portugese en 
Nederlandstalige gemeenten. En op Newbold zijn vier 
Nederlandse studenten!
Meten is weten. Daarom organiseerde Persoonlijke 
Ontwikkeling, net als in 2010, een ledentevreden-
heidsonderzoek. De gegevens worden in 2016 
verwerkt en bekend gemaakt.  
Persoonlijke ontwikkeling zat bepaald niet stil. Denk 
ook aan de Landelijke bijbelquiz, de 55+ reis, sabbat-
school, de Summer School en het ondersteunen van 
iedereen met een functie in de kerk. 

Persoonlijke Ontwikkeling
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Aïcha Martijn werkt vier dagen per week als do-
cent wiskunde en informatica aan de hogeschool 
van Rotterdam. Sinds oktober 2014 is zij daarnaast 
assistent voor scouts & pathfinders en werkt zij 
een dag per week op het Landelijk Kantoor van de 
Adventkerk. Maar dat voelt niet als werk, zegt zij. 
‘Scouting is mijn leven. Het zit in mijn dna.’ 

Aïcha Martijn ging vanaf haar vijfde naar de scouting. 
Zij woonde toen nog op Curaçao. ‘Ik houd van avon-
tuur’, verklaart zij haar liefde voor scouting. ‘En van 
kamperen, ik doe het met mijn ogen dicht.’ Zij deed 
al vijf jaar lang het welpencoördinaat op vrijwillige 
basis voordat zij de eindverantwoordelijkheid voor 
AJV Scouting & Pathfinders op zich nam. Zij organi-
seert landelijke evenementen zoals de Camporee en 
trainingen, doet aan beleidsontwikkeling, houdt de 
administratie van de scouts en pathfinders bij en is 
contactpersoon voor Scouting Nederland. 

Net als eten  
Maar zij is niet alleen vanachter een bureau bezig met 
scouting, zij is ook actief als beverleider bij de John F. 
Colthartgroep in Rotterdam. Zij kan zich geen leven 
zonder scouting voorstellen. ‘Ik ben er na mijn hu-
welijk een jaartje tussenuit geweest, maar ik werd zo 
verdrietig. Ik móet bezig zijn met scouting, het is als 
eten voor mij. Mijn dochter van 5 gaat nu naar school 
en dat geeft me de  mogelijkheid naast mijn werk deze 
klus erbij te doen.’

Veel ruimte voor andere zaken blijft er voor Martijn 
niet over met zo’n drukke werkweek. Want de scou-
ting slurpt veel meer tijd op dan er officieel voor staat. 
‘Gelukkig is het ook mijn hobby’, zegt zij. ‘Ik doe geen 
sport, ik speel geen instrument, ik doe aan scouting. ‘

Plezier 
Martijn vindt haar werk voor de kerk ‘hartstikke leuk’. 
Vooral de balans tussen werken met haar hoofd als 
docent en het avontuurlijke van de scouting zorgt 
voor een perfecte balans, zegt zij. ‘Ik ben een geluk-
kig mens met zoveel evenwicht in mijn leven. Het 
geeft me voldoening dat kinderen zo blij worden van 
scouting. Eén van de scoutingleiders op Curaçao, 
Stanley Engelhardt, heeft mij  geïnspireerd. Hij stop-
te zoveel bezieling in de scouting en bezorgde ons 
zoveel plezier. Hij bleef er zelf bovendien jong bij. Ik 
wil die ervaring graag doorgeven  aan de kinderen 
die nu op scouting zitten. Ik gun hun dat zij hetzelf-
de  meemaken als ik, als kind: plezier en persoonlijke 
ontwikkeling. Dat is mijn drive. Ik vind ook echt dat 
alle ouders hun kind de gelegenheid moeten bieden 
kennis te maken met scouting.  Kinderen doen er een 
schat aan kennis en ervaring op en ze maken er vrien-
den voor het leven.’

God ervaren 
Geloof is belangrijk voor Martijn. ‘God heeft een be-
langrijke rol in mijn leven. Ik hoef niet in de kerk  te 
zitten om God te ervaren, ik ervaar zijn aanwezigheid 
het meest in de natuur. Kamperen en buiten bezig zijn, 
dat vind ik fijn. Het is het leukste onderdeel van mijn 
werk.’ Ook het omgaan met andere mensen vindt ze 
leuk. ‘Ik leer bijvoorbeeld veel van de vrijwilligers met 
wie ik werk’, zegt zij. ‘De kerk draait op vrijwilligers, 
zonder hen gebeurt er niets.’ 

Aicha Martijn kan iedereen aanraden zich vrijwillig in 
te zetten voor de kerk. ‘Je ontwikkelt je  daardoor en 
leert jezelf beter kennen’, vindt zij. ‘Je sociale vaardig-
heden groeien ervan en je leert God ervaren in wat 
je doet. Bovendien geeft het voldoening om andere 
mensen blij te maken.’

Aïcha 
Martijn
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Zonder de hulp van vrijwilligers zou ESDA nooit 
zo kunnen draaien als het nu doet. Eén keer per 
week komt één vrijwilliger helpen, tien vrij-
willigers zorgen ervoor dat Contact gepost kan 
worden en 14 schrijvers en één tekenaar leveren 
ieder kwartaal hun bijdrage aan het blad. 

Contact kan bestaan dankzij donaties. Ook ESDA- 
cursisten doneren, vaak in postzegels, zodat er nau-
welijks portokosten zijn voor het retour zenden van 
hun werk. Bovendien doneren ze vaak postzegels voor 
mensen die het minder makkelijk kunnen betalen. 
2015 was een mooi jaar. Er zijn zeven cursisten ge-
doopt en één oud-cursist is opgenomen op belijdenis 
van haar geloof. Het blijven begeleiden van cursis-
ten is belangrijk, ook als ze dezelfde cursus willen 
herhalen. het stimuleren van huisgroepen en bijbel-
studiegroepen is ook belangrijk. 
Over cursussen gesproken, de eerste digitale en in-
teractieve cursussen zijn zo goed als gereed en zullen 
in 2016 gemaakt kunnen worden. Ds. Rudy Dingjan is 
bereid een diepgaande cursus te schrijven naar aanlei-
ding van Het rijk van God, een boek van Richard Rice. 
In 2015 kwam een afvaardiging vanuit de Trans-Eu-
ropese Divisie (de divisie waar de Nederlandse kerk 
onderdeel van uitmaakt) om ESDA Nederland onder 
de loep te nemen. De afgevaardigden waren erg posi-
tief over de Nederlandse werkwijze, de inkomsten uit 

Contact en de postzegels en de vele vrijwilligers. 
In 2016 zal er overleg op Europees niveau zijn 

tussen ESDA-Instituten uit Nederland, België, 
Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg. Neder-

land is dan gastland.  

De Publicatiecommissie is een samenwerkings-
verband tussen werknemers van het Landelijk 
Kantoor en  schrijvers binnen de kerk in Neder-
land en België. In 2015 is vooral gewerkt aan 
boeken die in 2016 zullen worden uitgegeven. 

In december kwam een nieuw bijbels dagboek van 
ds. Reinder Bruinsma uit: 366 ontmoetingen met God 
en met mensen zoals wij.  In dit boek wordt iedere dag 
een persoon uit de Bijbel besproken. Het boek is een 
mooie, grote hardcover met leeslint.  
Naar aanleiding van de Generale Conferentie (vijf-
jaarlijkse wereldvergadering) van 2015, is een start 
gemaakt met het aanpassen van het Kerkelijk Hand-
boek. Er zijn veel wijzigingen die moeten worden 
verwerkt. De nieuwe versie van het Handboek zal in 
2016 gereed zijn. 
Het boek Wat Zevende-dags Adventisten geloven zal in 
2016 worden heruitgegeven als Wat zevendedags-ad-
ventisten geloven. Deze nieuwe versie heeft een 
update gekregen. Zo zijn de tijdens de Generale Con-
ferentie herziene geloofspunten toegevoegd. In de 
toekomst zal eerder ingehaakt worden op behoefte 
voor producten die voor catechese worden gebruikt. 
Om budgettaire redenen worden sommige publica-
ties voor de langere termijn ingepland. Daarnaast is 
het prettig om niet alles in één keer te presenteren. 
Publicaties worden in kleine oplagen gedrukt, zodat 
er geen overtollige voorraden worden opgebouwd. 
In 2015 verzorgde de afdeling Publicaties wederom 
de gebedsweeklezingen en ook in 2016 zal dat het 
geval zijn. 

Publicaties

Esda-Instituut
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Sabbatschool

Dialoog is nu via de website als audioboek te down-
loaden. Zo is het lesmateriaal voor meer mensen 
toegankelijk. Goed nieuws: voor 2016 is er een vrijwil-
liger die vaste voorlezer wil zijn! Zij leest niet alleen 
de bijbellessen voor, maar ook de Verdieping en Jon-
gerenles. 
Sinds 2015 bestaat de Sabbatschoolraad, opgezet 
met als doel om de sabbatschool het kloppende 
hart van alle gemeenten te maken. De raad onder-
steunt Persoonlijke Ontwikkeling in het promoten 
van de sabbatschool en door actief mee te denken 
en werken op evenementen en trainingen. De raad 
vergaderde vijf keer. Daarnaast communiceren ze di-
gitaal.  
De Beninimethode, die focust op kleine groepen bin-
nen de sabbatschool, bleek op de Sabbatschooldag 
voor veel bezoekers een eyeopener. Voor sommi-
ge gemeenten is het even wennen, omdat ze de 
methode (nog) niet of niet goed kennen, maar de ge-
meenten die al met het concept zijn gestart ervaren 
een stabiele hoeveelheid sabbatschoolbezoekers.  

De afdeling Sabbatschool wil graag dat de sabbat-
school het kloppende hart van alle gemeenten 
wordt. En daar wordt hard voor gewerkt. 

Voor Dialoog zetten zich wel 50 mensen in. De meeste 
daarvan zijn vrijwilligers, zonder wie we geen les-
boekje zouden kunnen leveren als we nu hebben. 
De Verdieping is een Europese samenwerking tussen 
predikanten en leden, de Jongerenles is een Ne-
derlands product. Het is een heel compleet boekje, 
waarvan er 500 naar Suriname gaan.
Dialoog heeft de afgelopen jaren een metamorfose 
ondergaan. In 2015 werd de Papiamentstalige versie 
in hetzelfde jasje gegoten als de Nederlandstalige. 
Curaçao bestelde 45 boekjes. 

Er zijn genoeg mooie plannen en ideeën en ook 2016 
zal een druk jaar zijn voor de afdeling. 

Delen, daar heeft de afdeling Communicatie het 
vaak over. Het delen van berichten, het delen van 
artikelen, het delen van ervaringen én het delen 
van Gods liefde. 

Delen stond centraal op de Media Academy van 15 
maart 2015. Er kwamen zo’n 45 mensen om te leren 
over gemeente zijn op social media, hoe stukjes te 
schrijven en hoe je als gemeente je verhaal in de we-
reld kunt brengen. De dag werd met een 8,2 goed 
beoordeeld. 
Een van de grote uitdagingen blijft wel het op tijd bin-
nen krijgen van kopij. Vooral foto’s laten vaak op zich 
wachten, waardoor berichten ‘oud nieuws’ worden 
tegen de tijd dat ze online komen. 
In 2015 was Communicatie druk bezig met het ont-
werpen van een nieuwe evangelisatiefolder. Een 
cadeau, deed het zo goed dat er binnen een mum van 

tijd moest worden bijbesteld. Op deze folder werd 
Ik heb zo veel stress! gebaseerd, die ingaat op één 
van de levensvragen uit het eerdere boekje. In 2016 
hoopt de afdeling Hoe ziet de toekomst eruit? uit te 
brengen. Dat zal vooral afhangen van donaties. 
@vent had eind 2015 meer dan 2.000 abonnees en 
het digizine wordt steeds vaker gedownload. Toch valt 
er nog een slag te slaan wat betreft de bekendheid 
van @vent en ook wordt steeds gekeken naar hoe het 
gebruikersgemak verbeterd kan worden. 
Een ander hoogtepunt was het werk tijdens de we-
reldvergadering van de kerk, in juli 2015. Doordat ds. 
Tom de Bruin daar aanwezig was, verliep de commu-
nicatie vlot en was er eigenlijk 24 uur per dag iemand 
die de social media in de gaten kon houden. Ook 
verliep het maken van de speciale uitgave van Advent 
heel soepel en viel het blad over de wereldconferen-
tie snel bij mensen op de mat. 

Communicatie
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Lekker buiten zijn, dat is waar Joris van der Ploeg 
het meest blij van wordt. Gelukkig moet hij veel 
buiten zijn voor zijn werk op het Landelijk Kantoor 
van de Adventkerk. Het onderhoud van landgoed 
Oud Zandbergen is een van zijn taken. ‘We hebben 
net tachtig ton hout weggezaagd en nieuwe paden 
aangebracht.’ 

Van der Ploeg had zijn eigen makelaarskantoor voor 
hij in 2011 kwam werken voor de Adventkerk. In 2008 
brak de crisis uit, toen was de lol er wel af. ‘Ik merk-
te toen pas dat het makelen mij heel veel stress had 
gegeven. Ik had het idee dat ik steeds 35 ballen tege-
lijk in de lucht moest houden, terwijl de markt op z’n 
gat lag.’ Toen op het Landelijk Kantoor, bij de afdeling 
Facilitair, een vacature ontstond in het technisch be-
heer en onderhoud van het vastgoed en het landgoed, 
greep hij deze kans met beide handen aan. ‘Gebouwen 
en steentjes, dat vind ik leuk.’ 

Servicecentrum 
Behalve bij Facilitair werkt Van der Ploeg op het 
Servicecentrum en bij de ESDA, waar hij zorgt voor 
de verspreiding van bijbelstudies, (sabbatschool) 
materialen en boeken. Hij heeft daar ‘een prettige 
samenwerking’ met Joanne Balk. ‘Wat wij hier doen is 
people’s business, we krijgen de hele dag mensen 
aan de lijn voor wie we een luisterend oor zijn. 
Dat is de overlap met het makelen: ook dat kun je 
niet doen als je niet in mensen geïnteresseerd bent.’ 
En geen nood als een gesprek onverhoopt eens inge-
wikkeld of zwaar is. ‘Dan hak ik daarna gewoon een 
boom om’, lacht hij.

Gediplomeerd kettingzager  
Want Van der Ploeg doet al zijn werk met plezier, 
maar vooral de buitenwerkzaamheden vindt hij leuk; 
zo is hij gediplomeerd kettingzager. ‘Na de basis-
school heb ik een beroepskeuzetest gedaan. Daar 
kwam uit dat bosbouw en -beheer goed bij mij paste. 
Maar ik was gek van auto’s en ben in de autoverhuur 
gaan werken. Het is grappig dat ik, na mijn omzwer-
vingen in de makelaardij, toch in het bos terecht ben 
gekomen.’ Met veel enthousiasme vertelt hij over 
geplante bomen, over de plannen voor een moes-
tuin en over zijtakken die versnipperd zijn om nieuw 
aangelegde paden achter de kapel mee te vullen. ‘We 
hebben oude tekeningen gevonden en de originele 
paden van de tuinarchitect in ere hersteld. Waar de 
graafmachine groef, kwam het oude grindpad tevoor-
schijn. Dat is toch mooi!’

Warme deken 
Van der Ploeg heeft het naar zijn zin op het Landelijk 
Kantoor. ‘Hier wordt kei- en keihard gewerkt, we zijn 
een heel actieve kerk met een beperkte bezetting. Ik 
heb wat dat betreft veel respect voor mijn collega’s. 
Dit is een heerlijke omgeving voor mij om te werken. 

De plek is speciaal en ik ben ook heel blij om iets voor 
mijn kerk te kunnen doen. Elders kun je meer ver-
dienen, maar ik ervaar, ondanks het harde werk, een 
bepaalde rust in mijn werk. Dat is veel waard.’ Van 
huis uit is Joris van der Ploeg geen adventist. ‘Ik was 
‘niks’, zegt hij. ‘Mijn geloof werd getriggerd doordat ik 
met mijn vrouw meeging naar de kerk. Het voelt als 
een warme deken.’ 

Passie 
Samen met zijn vrouw Nathalie heeft Joris van der 
Ploeg dochter Jasmijn en zoon Mels. Zijn gezin is zijn 
passie, zegt hij. ‘En verder fiets ik zoveel mogelijk, ook 
naar kantoor. Wielrennen vind ik heerlijk. En ook als 
het regent, want op elk weertype kun je je kleden. 
Lekker buiten zijn!’

Joris van 
der Ploeg
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De afdeling Facilitaire Zaken werd in 2015 opge-
richt. Deze afdeling regelt alle zaken rondom het 
landelijk kantoor, van schoonmaak tot beveili-
ging. Daarnaast valt het gebouwenbeheer onder 
Facilitaire Zaken en het beheer van landgoed Oud 
Zandbergen.

Een belangrijk punt van aandacht is het rendabel 
maken van landgoed Oud Zandbergen. De eerste 
stappen zijn in 2015 genomen om landgoed Oud 
Zandbergen en daarmee het landelijk kantoor te 
professionaliseren om onder andere extern verhuur 
mogelijk te maken. Naar aanleiding van onderzoek is 
een businessplan gepresenteerd aan en goedgekeurd 
door het Algemeen Kerkbestuur. De parkeergelegen-
heid is verbeterd en de afdeling wierf donateurs met 
een leuke actie op de Open dag: elke nieuwe dona-
teur mocht een boom planten. 
Er zijn plannen gemaakt voor de naamswijzigingen 
van gebouwen op het landgoed. Het Vormingscen-
trum, nu Koetshuis, is daar een goed voorbeeld van. 
Er is een marketingplan opgezet om het landgoed 
goed in de markt te zetten en ook extern aantrekkelijk 
te maken. In 2016 zal het landgoed een eigen web-
site krijgen, eind 2015 is een begin gemaakt met het 
opzetten van een eigen facebookaccount (facebook.
com/LandgoedOudZandbergen). 
De facilitaire afdeling ondersteunt bij de organisatie 
van de vele landelijke evenementen. Langzaamaan 
wordt een goed reserverings- en inkoopproces ont-
wikkeld en er zijn duidelijke prijsafspraken gemaakt 
met cateringpartijen. Het klinkt misschien niet zo 
spannend, maar op kantoor is het printbeleid gecen-
traliseerd, wat naar verwachting een besparing van 
tienduizenden euro’s oplevert. 

Een van de doelstellingen voor 2015 van de afde-
ling Gezondheid was het betrekken van medische 
en maatschappelijke zorgprofessionals bij de 
missie van de kerk. Op 8 februari organiseerde de 
afdeling een startersdag, waar zo’n dertig profes-
sionals bijeen kwamen. 

Zij besloten dat zij een organisatie wilden oprichten 
en onderzochten alle mogelijke functies en activitei-
ten daarvan in vier gespreksgroepen. Twee daarvan 
richtten zich op fysieke gezondheid, een was voor de 
maatschappelijk werkers en een voor medewerkers in 
de geestelijke gezondheidszorg.

De vergadering benoemde uit de verschillende dis-
ciplines een werkteam. In 2015 is dit team vier keer 
samengekomen om de visie en organisatie verder uit 
te werken. De werknaam van dit team is Werkgroep 
leven & gezondheid, er vanuit gaande dat de slapende 
stichting Leven & Gezondheid weer actief kan wor-
den. Op 1 oktober was er een ontmoeting met de 
twee nog fungerende bestuurders van de stichting. 
Zij gaven aan alle medewerking te zullen verlenen 
om het vervangen van het huidige bestuur soepel te 
laten verlopen. De werkgroep zal de namen van de 
nieuwe bestuurders aandragen. 

De afdeling Gezondheid begeleidde de herziening 
van de gezondheidscursus van het ESDA-Instituut. 
Deze cursus wordt in 2016 digitaal gepubliceerd. Het 
programma Health Adventure heeft in 2015 twee trai-
ningsweekenden voor coaches gehouden, waarbij in 
totaal vijftien deelnemers aanwezig waren. 

Facilitaire Zaken

Gezondheid
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Het is maar goed dat er ook mensen zijn die ver-
stand hebben van cijfertjes. Zo iemand is Nathalie 
van Ekris, financial controller van het Landelijk 
Kantoor. ‘Cijfers op zich hebben niets met geloof 
te maken, maar wat achter de cijfers zit wel. Als 
mensen geloof en vertrouwen hebben, zijn ze be-
reid geld aan de kerk te geven.’ En dat zie je dan 
terug in de cijfers.

Van Ekris studeerde fiscaal recht in Leiden. Samen met 
haar man Joris heeft zij dochter Jasmijn en zoon Mels, 
aan wie zij buiten werktijd haar handen vol heeft. 
Haar dagen brengt zij door op het Landelijk Kantoor 
van de Adventkerk. Van Ekris typeert zichzelf als ‘opti-
mist’, iemand die over het algemeen vrolijk is. En dat 
is wel handig in een functie als de hare, want er komt 
veel op haar af.

Spin in het web 
‘Mijn baan is veelzijdig’, zegt zij. ‘Het gaat niet alleen 
om cijfers, maar ik word bij allerlei aspecten van deze 
organisatie betrokken waar je anders als financial 
controller nooit mee te maken krijgt. Zoals bestuur-
lijke zaken, of emotionele reacties op beleid van de 
kerk. Ik ben gesprekspartner van het Dagelijks Be-
stuur. Ik geef advies over financiële en strategische 
vraagstukken, denk mee over de visie van de afdeling 
Financiën. Ik maak financiële rapportages en analyses 
en houd me bezig met het stroomlijnen van opera-
tionele processen. Dat heeft wel een beetje met 
cijfers te maken, maar soms ook niet. 
Eigenlijk ben ik geen financial 
controller, maar business 
controller, dat dekt meer 
de lading. Ik zit hier een beetje als spin in het web, 
middenin de financiële en juridische materie.’

Geen half werk 
Nadat zij cum laude afstudeerde, werkte Van Ekris 
achtereenvolgens bij grote en prestigieuze accountan-
cyfirma’s met een juridische tak. ‘Ik werd daar op den 
duur onrustig, ik vond dat ik te weinig tijd had voor 
mijn werk: het geven van fiscaal advies’, zegt Van Ek-
ris. ‘De budgetten en afgesproken fees werden zo te-
ruggeschroefd dat ik geen goede adviezen meer kon 
schrijven. Ik begeleidde stagiaires, en ook de uren die 
daarvoor nodig waren, kon ik nergens kwijt. Dat was 
ik zat; ik wilde geen half werk doen, daar werd ik niet 
gelukkig van.’ De baan op het Landelijk Kantoor kwam 
op haar pad, zo ziet Van Ekris dat. ‘Ik wilde mijn vak 
niet overboord gooien. Dit is wat ik kan. Mijn talent, 
kennis en kracht zitten daar. Maar ik wil er iets mee 
doen voor een ander. De beste plek waar ik terecht 
had kunnen komen, is hier. Het is een goede plek voor 
mij, waar ik iets kan betekenen voor God, de kerk en 
andere mensen.’ 

 
Leerzaam 
De afwisseling in haar werk vindt Van Ekris erg leuk. 
‘Maar ook de diversiteit aan mensen. Bij mijn  vorige 
werkgevers had ik steeds te maken met hetzelfde 
type mens: grote auto’s, de laatste gadgets, borrelen 
met de klant. In mijn huidige baan krijg ik de meest 
uiteenlopende mensen en karakters langs mijn bu-
reau. Mensen voor wie de winst in andere dingen zit 
dan in geld. Geloof gaat over het diepste binnenste 
van mensen en daar heb ik in mijn dagelijks werk mee 
te maken.’ En dat ervaart zij als heel leerzaam. 

Geloof 
Zelf groeide Van Ekris op in de Adventkerk. ‘Ik put uit 
mijn geloof vertrouwen en kracht voor de toekomst. 
Ik merk dat ik niet goed kan benoemen hoe belang-
rijk het voor mij is. Het is een tekortkoming van het 
schoolsysteem dat je zo weinig leert om emoties te 
benoemen. Geloof is wie en wat ik ben. Het zit in mij 
en het gaat nooit meer weg.’

Nathalie 
van Ekris
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Staat van baten & lasten 2015*

*Bedragen x1000  Realisatie 2015 Begroting 2015 Delta  Real- Realisatie Delta Real- 
    2014 begroot 2014 begroot 
   

BATEN
Tienden 3.416 3.325 91 3.326 91
Niet tienden 657 609 48 852 -195
Onroerende zaken 172 174 -2 168 4
Som der inkomsten 4.245 4.108 137 4.346 -101

LASTEN
Personeelskosten -2.648 -2.516 -132 -2.502 -146
Organisatiekosten -1.184 -1.006 -178 -1.015 -169
Onroerende zaken -220 -200 -20 -321 101
Som der uitgaven -4.052 -3.722 -330 -3.838 -214

Resultaat voor afschrijvingen 194 386 -192 509 -315
Afschrijvingen -257 -260 3 -245 -13
Exploitatieresultaat -63 126 -189 264 -327

Bijzondere baten/lasten 1.113 722 391 341 772
Buitengewoon resultaat 1.050 848 202 605 445

Kapitaalbewegingen
Van reserve naar kapitaal 50 16 34 110 -60
Van kapitaal naar reserve -1.277 -1.350 73 -614 -663
Totaal kapitaalbewegingen -1.227 -1.334 107 -504 -723

Winst/Verlies -178 -486 308 101 -278
Kapitaal 01 januari 4.711 4.711 0 4.610 101
Kapitaal 31 december 4.533 4.225 308 4.711 -178

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste 
financiële ontwikkelingen in 2015. In onze jaarreke-
ning worden de financiële gegevens over 2015 meer in 
detail weergegeven en toegelicht. De jaarrekening is te 
vinden op onze website www.adventist.nl

Resultaten 
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat 
van € 1.049.680. Door een aantal financiële meevallers 
is dit resultaat hoger uitgekomen dan begroot. De be-
groting ging uit van een positief resultaat van  
€ 848.000, dus is het resultaat € 201.680 hoger dan 
was begroot.

Dit hogere resultaat is voornamelijk te danken aan drie 
zaken: er zijn meer tienden ontvangen dan begroot, het 
ontvangen van legaten en er waren mutaties in de pen-
sioenvoorziening. In 2015 waren de ontvangen tienden 
€ 91.236 hoger dan begroot. Daarnaast is in 2015  
€ 109.000 ontvangen aan nalatenschappen. Het is een 
zegen wanneer leden in hun wilsbeschikking hun nala-
tenschap (deels) toewijzen aan de kerk. Tenslotte vond 
er een mutatie plaats van de pensioenvoorziening; 
door het overlijden van een aantal van de pensioenge-
rechtigden viel een deel van de voorziening vrij.

Balans 2015 
De activakant vertoont een afwijking van 7% ten op-
zichte van 2014. Deze afwijking is voornamelijk te ver-
klaren door het dalen van de waarde van gebouwen 
en stijging van de liquiditeit als gevolg van het verko-
pen van één kerkgebouw.

De grote afwijkingen in de passiva zijn te verklaren 
door:
  onttrekkingen van de reserves voor geplande uitga-
ven voor onroerend goed – met name onderhoud 
van de gebouwen;

  het verkopen van een kerkgebouw te Utrecht;
  een bijstelling van de voorziening voor de toekom-
stige pensioenverwachtingen, ter grootte van 0,5 
miljoen euro. De accountants van de wereldkerk wil-
len deze pensioenverplichtingen in de administratie 
zichtbaar maken.

*Bedragen x €1000

Balans*  

Activa 2015 2014
Vaste activa 6.704 6.854
Vlottende activa 4.274 3.416

Totaal activa 10.978 10.270
  
Passiva 2015 2014
Eigenvermogen 6.290 5.258
Vlottende passiva 4.688 5.013

Totaal passiva 10.978 10.270

Financiën
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Besteed aan
de missie

Lasten

5%

8%

86%

77%

9%

15%

 Besteed aan de missie
 Administratie & overhead
 Onroerende zaken

 Personeelskosten
 Kerkelijke activiteiten
 Bijdrage werledkerk

Uitgaven 
De doelstelling is om zoveel mogelijk van de inkom-
sten te besteden aan de missie van de kerk: het bren-
gen van het eeuwige evangelie aan zoveel mogelijk 
mensen in Nederland.

 
In 2015 is 86% aan de missie van de kerk besteed. 
De totale kosten van de missie is als volgt verdeeld: 
personeelskosten €2.648.025 (77% van de uitgaven 
wordt besteed aan personeel dat zich inzet voor deze 
missie), kosten kerkelijke activiteiten  €506.237 (15%) 
en bijdragen wereldkerk €273.299 (8%).

De totale overige lasten betreft 9% administratiekos-
ten en overhead en 5% onroerende zaken.  
De totale som van de lasten bedraagt zodoende  
€ 4.051.527, terwijl € 3.722.000 was begroot.

Baten

Inkomsten 
Tienden zijn traditioneel de grootste inkomstenbron 
van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adven-
tisten.

 
Tienden 
In 2015 bedroegen deze 80% van het totaal, te weten 
€ 3.416.236. De tienden waren in 2015 2,7% hoger 
dan begroot, en 2,7% hoger dan in 2014. Hieruit blijkt 
dat één van onze doelstellingen voor 2015, het ver-
hogen van de tienden, is behaald en dat het onder de 
aandacht brengen van het belang, de noodzaak, maar 
ook de zegen van het geven van tienden effect heeft.

Andere baten (Niet-tienden en onroerende zaken)  
De andere inkomsten van de kerk bedroegen 
€ 829.179. Deze komen van rente op onze reserves 
(€73.271), opbrengsten van kerkelijke activiteiten 
(€ 163.051), collecten en donaties (€ 177.317), subsi-
dies van de wereldkerk (€ 134.573), legaten (€ 109.000) 
en inkomsten uit onroerende zaken (€171.967).

 Tienden
 Niet-tienden
 Onroerende zaken

4%

80%

16%



30 31

Dagelijks bestuur 
Ds. Wim Altink | voorzitter  
Ds. Bert Nab  | secretaris 
Istrahel Schorea | penningmeester

Departementshoofden 
Ds. Rudy Dingjan |  
Gemeentegroei en Gezondheid 
Ds. Jurriën den Hollander |  
Persoonlijke Ontwikkeling 
Madelon Comvalius |  
Jongeren en Gezinnen (ad interim) 
 
Associate departementshoofden 
Joanne Balk |  
ESDA, Sabbatschool, Publicaties en Servicecentrum-
Glen Berkel | Jongeren en Gezinnen (ad interim), 
vrijwilliger Financiën

Medewerkers 
Annemarie Bakker | receptionist/telefonist 
Nathalie van Ekris | financial controller 
Naomi Grit | personal assistant Jongeren en Gezinnen 
Louise van der Kamp | facilitair manager 
Kalin Li | personal assistant Persoonlijke Ontwikkeling 
Lydia Lijkendijk | eindredacteur kerkblad Advent 
Aïcha Martijn | Scouts & Pathfinders director 
Heidi Moorman |  
personal assistant Kinderen, Tieners, Vrouwen en Ge-
zinnen 
Andra van Ommeren | secretaresse Dagelijks Bestuur 
Joris van der Ploeg |  
facilitair medewerker, servicecentrum 
Corrie Schutte | administrateur 
Irma Tap | administrateur 
Nelske Verbaas |  
redacteur/communicatiemedewerker 

Vaste vrijwilliger 
Ed de Rond | ESDA-Instituut 
*Situatie per 1 juli 2016

Wie doet
wat op kantoor?*

Kasstroomschema 
Het kasstroomoverzicht over 2015 is opgesteld 
volgens de indirecte methode. In afwijking tot het 
standaard kasstroomoverzicht volgens de indirecte 
methode wordt niet het bedrijfsresultaat als uit-
gangspunt genomen maar het ‘netto’ exploitatieresul-
taat. Dat is het bedrijfsresultaat inclusief het financi-
eel resultaat. Hiervoor is gekozen omdat de staat van 
baten en lasten die is voorgeschreven voor fondsen-
wervende instellingen (conform de Richtlijn 640 Orga-
nisaties zonder winststreven) geen bedrijfsresultaat 
weergeeft, maar per doelstelling is weergegeven.

Het kasstroomoverzicht laat zien dat de liquide mid-
delen zijn gestegen met € 789.624 naar een bedrag 
van € 3.182.970.

Kasstroom over 2015*

*bedragen x €1000 2015

Exploitatieresultaat -63
Aanpassingen voor:
Mutatie kapitaal -1,227
Bijzondere baten/lasten -167
Afschrijvingen (en overige 
waardeveranderingen) 257
Mutatie voorzieningen -456 -1,593
Veranderingen in werkkapitaal:  
Mutatie operationele vorderingen -87 
Mutatie voorraden & onderhanden werk 29 
Mutatie operationele schulden 124

    66
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -1,591

  
Ontvangsten/uitgaven wegens 
buitengewone baten/lasten 1,280 

   1,280
Kasstroom uit operationele activiteiten   -311

    
(Des)investeringen in materiële 
vaste activa 151  
(Des)investeringen in financiële 
vaste activa -1  
Waarvan afschrijvingen -257 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -106

  
Mutatie vermogenscomponenten 1,207 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   1,207

   
Netto kasstroom  790 
Mutatie geldmiddelen  790
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