
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG		EN		JAARREKENING	
 
       

September 2021 – Augustus 2022 



ALGEMENE GEGEVENS 
Hanzekerk Nijmegen  

Tolhuis 2775 

6537 MP Nijmegen 

06-22073390 

info@hanzekerk.nl 

RSIN-nummer: 858563551 

KvK-nummer: 71058737 

 

DOELSTELLING HANZEKERK (volgens statuten artikel 3) 

De gemeente heeft ten doel: 

- het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus; 

- het inspireren van gelovigen tot navolging van Jezus Christus; 

- het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus; 

- het ondersteunen en toerusten van christenen met de Bijbel als leidraad; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De gemeente tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- Het houden van samenkomsten; 

- Het houden van kleine groepen; 

- Het bedrijven van zending; 

- Het geven van Bijbelonderricht; 

- Het stichten van gemeenten; 

- Het houden van activiteiten die de kerkelijke gemeenschap bevorderen; 

- Het houden van activiteiten die de maatschappelijke gemeenschap bevorderen; 

- Het verrichten van andere activiteiten ter realisering van het doel van de gemeente. 
 

DE HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEIDSPLAN 

De visie van Hanzekerk Nijmegen is dat we leven voor de stad en daarmee de stad 

beïnvloeden. Zoals de samenwerking tussen de Hanzesteden in Nederland er voor 

zorgde dat deze steden bevoorraad werden en het goed ging met de  stad, geloven 

wij dat God nieuw leven wil geven en Nijmegen wil laten bloeien door de lokale kerk 

heen. 

 

Hanzekerk Nijmegen wil een kerk zijn die mensen tot Jezus leidt, waar mensen 

toegerust worden om een discipel van Jezus te zijn en waar men aangemoedigd 

wordt hem uit te dragen in zijn/haar omgeving. Een volledige uitwerking kan 

gevonden worden in het strategisch plan welke gemaakt is ter oprichting van 

Hanzekerk Nijmegen. 

 

  



RAAD VAN BEHEER & BELONINGSBELEID 

De raad van beheer bestaat tenminste uit drie natuurlijke personen; voorzitter, 

penningmeester en secretaris. De voorganger maakt deel uit van de raad van 

beheer. De raad van beheer ontvangt geen bezoldiging voor het uitoefenen van de 

functie; wel heeft een lid recht op een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten in 

verband met het uitoefenen van diens functie. De gemeente heeft een voorganger in 

dienst op basis van een pseudo-ondernemerscontract. Verdere werkzaamheden in 

de gemeente gebeuren op vrijwillige basis. 

 

ACTUEEL VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 

Dit kerkelijk jaar is een bewogen periode geweest. De gevolgen van pandemie Covid-

19 waren gedurende dit jaar nog steeds merkbaar. Naast de maatschappelijke en 

economische gevolgen heeft dit ook voor ons als jonge kerk zijn invloed gehad. Een 

gedeelte van onze activiteiten hebben we daardoor online gedaan. 

 

Een greep uit de activiteiten die in 2021/2022 zijn georganiseerd. 

• Doopdienst (4 dopelingen) 

• Startzondag 

• Nieuwe vorm Church at Home geïntroduceerd 

• Samenkomsten in de Petruskerk 

• Hallo & Welkom borrel 

• Hanzekerk erop uit! 

• Global Leadership Summit 

• Kingdom Come 

• Visiezondag 

• Geven voor de stad Zondag 

• Enter the Family geïntroduceerd 

• Opdraagdienst  

• Groeijaar van Royal Mission gevolgd (20 deelnemers) 

• Toetredingsdienst (10 mensen) 

• Digitale Kerstavonddienst 

• Week van gebed en aanbidding 

• Gemeenteavond 

• Gemeentedag 

• Gebedsavonden 

• Prekenserie ‘principes van het koninkrijk’ & ‘ik ga op reis en neem mee…’ 

• Goede Vrijdag dienst 

• Gas Street Mission Day 

• Thank You Party 

• Hanzekids 
 

 
Alle activiteiten en samenkomsten die zijn georganiseerd zijn ter ondersteuning van 
onze doelstelling, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente. 



 

JAARREKENING 2022 
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  ____Jaarrekening Hanzekerk___ 

   

Balans 
 

 31-08-2021 331-08-2022 

Vlottende activa   

Liquide middelen 19.449 6.241 

 19.449 6.241 

   
Passiva   
Eigen vermogen 2.399 -12.831 

Voorziening en fondsen 3.594 5.077 

Lening o/g 12.000 8.000 

Schulden aan derden 1.456 5.995 

   

 19.449 6.241 

 

Toelichting	balans	
 

 31-08-2021 31-08-2022 

   

Liquide middelen   
Saldo bank 19.144 6.241 

Nog te ontvangen bedragen / vooruitbetaalde bedragen 305 - 

 19.449 6.241 

   
Schulden aan derden   
Crediteuren 1.456 3.856 

Nog te betalen bedragen  -416 

Vooruit ontvangen bedragen  2.555 

 1.456 5.995 

 

 	



  ____Jaarrekening Hanzekerk___ 

   

Winst- en Verliesrekening 
 

 

31-08-2021  31-08-2022  

Omschrijving Uitgaven   Uitgaven  

     

Personeelskosten 42.696  47.946  

Huisvestingskosten 3.007   4.746  

Promotiekosten  923   1.331  

Kosten gemeente activiteiten 6.143  9.910  

Algemene / overige kosten 1.950  1.889  

  54.719  65.822 

     

Omschrijving Inkomsten  Inkomsten  

     

Inkomsten gemeente 45.068  50.592  

Overige baten 16.632  -  

    61.700  50.592 

Resultaat  
       

6.981  
 

-15.230 

 
  

 
 

 

 

 


