
De Christengemeenschap Gemeente Den Haag, Thomaskerk 

1. Naam van de instelling: De Christengemeenschap Gemeente Den Haag, Thomaskerk, zelfstandig 
onderdeel van de Christengemeenschap Beweging tot Religieuze vernieuwing, met 
rechtspersoonlijkheid en ANBI status. 

2.  Het RSIN: 8242.75.883  

3.  Post of bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 2-4, 2517 EG Den Haag 
Website: den-haag christengemeenschap.nl 

4. Doelstelling:De gemeente heeft tot  doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te 
dienen. Dit gebeurt door het voltrekken van de zeven vernieuwde sacramenten: doop,  
jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en 
stervenswijding, als ook andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en 
de dienst bij de begrafenis of crematie. Ook wordt het evangelie verkondigd, 
godsdienstonderwijs gegeven, jeugdwerk verzorgd en zielszorg uitgeoefend. 

5.  Hoofdlijnen van het beleidsplan: Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zorgt de 
Gemeente voor de verwerving van financiële middelen, de beschikbaarheid van geschikte 
faciliteiten zoals een kerkgebouw, het organiseren van kosteloos ter beschikking gestelde 
arbeidsinspanningen door leden en belangstellenden, het informeren van de leden en 
belangstellenden bijvoorbeeld over activiteiten binnen de gemeente en landelijk. 
De middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige 
financiële bijdragen, giften, erflatingen en andere bijdragen. De inkomsten komen geheel ten 
goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de 
geestelijken. 

6.  Functie van de bestuurders: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 
een of meer leden en een of meer geestelijken van de gemeente.  

7.  Namen van de bestuurders: Niet van toepassing. 

8.  Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om 
een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt zeer beperkt gebruik van 
gemaakt.  

9.  Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:  
- verdiepende activiteiten zoals cursussen en lezingen  
-  intensivering van het gemeenteleven 
- opstellen van een vijfjaren raming om meer zicht te krijgen op de financiën 

10.  Financiële verantwoording: De begroting wordt in het najaar tijdens een ledenvergadering 
vastgesteld. De financiële verantwoording vindt plaats tijdens een ledenvergadering in het 
voorjaar, waarbij de financiële stukken vergezeld gaan van een uitgebreide toelichting en van 
een verklaring van de kascommissie. In deze laatste vergadering wordt het bestuur 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De jaarrekening en toelichting wordt hierna 



toegestuurd aan leden en belangstellenden. De lopende inkomsten en uitgaven voor het jaar 
2016 zien er in een beknopt overzicht als volgt uit: 

Jaar 2016 
    
Inkomsten   
Bijdragen leden 51.681 
Bijdragen belangstellenden 13.242 
Bijdragen instellingen 3.539 
Collecten en overige  23.483 
Acties vakantiegeld, onderhoud kerk 11.400 
Gebruiksvergoeding woning en kantoor 15.604 
Schenkingen 182 
Deel erfenis 7.805 
Rente 2 

Totaal inkomsten 126.938 
    
Uitgaven   
Toelagen kas geestelijken 67.609 
Overige kosten geestelijken 17.703 
Gezamenlijke kas 14.437 
Kosten erediensten 1.322 
Kosten gemeentewerk 6.387 
Kosten huisvesting 16.115 
Overige 0 

Totaal uitgaven  123.573 
Overschot 3.365 

 

  

 
 


