
Gegevens van de Kerk van de Nazarener Amersfoort, Nederlands District 

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Kerk van de Nazarener, Nederlands District 
Telefoonnummer (facultatief): 033 - 2535792 
RSIN/Fiscaal nummer: 823872014 
KVK nummer                                     75779714   
Website adres: www.kvdnamersfoort.nl 
E-mail: Secretaris@kvdnamersfoort.nl 
Adres: Kyftenbeltlaan 72 
Postcode: 3824 HD 
Plaats: Amersfoort 
Postadres: Noordewierweg 131 
Postcode: 3812 DD 
Plaats: Amersfoort 

 
De Kerk van de Nazarener Amersfoort 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 
Amersfoort. 

 
B. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd 
door de voorgangers, kernteam vertegenwoordigers en gekozen leden die tijdens de 
jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke 
gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden. 



C. Doelstelling/visie. 
De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met 
dezelfde naam, belijdenis en organisatie. 
De Kerk van de Nazarener in Amersfoort 
• Is een gemeenschap van gemeenschappen , kent twee locaties met elk een 
eigen voorganger 
• 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 
De doelstelling, visie en het beleid van de landelijke Kerk van de Nazarener kunt u vinden via de 
website. 

 
Als gemeenschap van Christus willen we ons verder ontwikkelen in de ontmoeting met God, met 
elkaar en met mensen buiten de kerk, dus hebben we drie plekken in de stad met een eigen 
kleur. 

 
Doelstellingen voor 2022 waren: 
a) We hebben onze missionaire houding en verlangen verder versterkt, ontwikkeld en 
ingezet. 
b) We ontmoeten God en medemensen en zijn daardoor gegroeid en veranderd. 
c) We verkennen hoe de gemeenschappen zelfstandig en verbonden kunnen zijn 
Onze visie op de toekomst van de gemeenten in of rondom Amersfoort is dat de betrokkenen bij 
de gemeenten worden toegerust tot missionaire mensen. Met andere woorden: dat 
betrokkenheid bij deze gemeenschappen je helpt om op de plek waar je leeft, werkt en/of 
studeert de liefde van Christus met anderen te delen. 

 
In 2021 zijn we kerk geweest in Amersfoort op 2 locaties: Zuid (Corderius college, ) en de 
Keistadkerk (Emmauskerk Soesterkwartier). We hebben zo meer ruimte om elkaar ontmoeten, 
elkaar te zien. Meer ruimte om betrokken te zijn. Meer ruimte om gasten te verwelkomen. We 
mogen ons geïnspireerd weten door de God die zijn kinderen graag ruimte geeft. Al zoekend, 
biddend en denkend hebben we geconcludeerd dat we de veranderingen willen aangrijpen om 
ook (meer) gestalte te geven aan onze missionaire opdracht. 

 
E. Beloningsbeleid 
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De voorgangers en jeugdwerker zijn lid 
van de kerkenraad maar krijgen hiervoor geen specifieke beloning. 

 
F. Verslag Activiteiten 
Als kerk vormen we een plek waar we samen de weg van Jezus kunnen ontdekken. We streven 
ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen iets van de nieuwe wereld kunnen ervaren. We 
willen elkaar inspireren en begeleiden om zelf de weg van Jezus te gaan. Daarbij vertrouwen we 
erop dat God in ieder mens aanwezig is om hem of haar te helpen die weg te gaan. 

 
Op de website kunt u niet veel meer vinden dan gegevens, de websites van de 
locaties laten soms meer activiteiten zien. Belangrijke zaken die in alle drie te vinden zijn : 
1. Bijeenkomsten op zondag en door de week 
2. Kinderwerk en LEF-tienergroepen 
3. Hulp en pastoraat 
4. Cursussen en toerusting voor activiteiten 
5. Zending en solidariteit 



G. Voorgenomen bestedingen 
Het uitgangspunt is een realistische geloofsbegroting, waarmee dus een negatieve begroting 
werd gepresenteerd aan de gemeente. De Kerkenraad en gemeente vinden het belangrijk dat er 
voldoende financiële ruimte is voor personeel, ruimten om samen te komen en missionaire 
activiteiten. Mede door de invloed van corona zijn er in 2021 minder uitgaven geweest, waarmee 
2021 met een positief saldo werd afgesloten. 

 
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. 

 
          

  Baten en lasten KvdN (naam) Begroting Werkelijk Werkelijk 
    2022 2022 2021 
          
  BATEN       
          
A  Bijdragen gemeenteleden  €           229.700   €         234.624   €         270.356  
B  Opbrengsten uit bezittingen  €                   -     €                 -     €                 -    
C  Subsidies en overige bijdragen van derden   €                   -     €                 -     €                 -    
  Totaal baten  €           229.700   €         234.624   €         270.356  
          
  LASTEN       
          
D  Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €           139.550   €         118.443   €         133.971  
E  Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk  €            18.830   €           15.761   €           35.191  
F  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            25.702   €           55.941   €           56.447  
G  Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €            52.279   €           45.083   €           34.352  
H  Salarissen (koster, organist e.d.)  €                   -     €                 -     €                 -    
I  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              3.500   €            3.025   €            3.705  
j  Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                   -     €                 -     €                 -    
  Totaal lasten   €           239.861   €         238.253   €         263.666  
          
  Resultaat (baten - lasten)  €            10.161-  €            3.629-  €            6.690  

 


