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RECHTSVORM, INSCHRIJVING, FISCAALNUMMER EN CONTACTGEGEVENS: 
 

Statutaire naam  : New Life Creation Church 

Statutaire zetel   : Almere 

Rechtsvorm   : Kerkgenootschap 

KVK-nummer    : 72855126 

RSIN-nummer    : 859261906 

Datum oprichting  : 21-01-2018 

IBAN/Bankrekeningnummer : NL 98 INGB 0009 0207 11 

Bezoekadres   : Hildo Kropstaat 6-8, 1328 BC Almere Stad 

Postadres   : Postbus 30174, 1303 AD Almere   

Website   : www.newlifecreationchurch.nl 

Emailadres   : info@newlifecreationchurch.nl 

Telefoonnummer  : 06-243 55 104 

__________________________________________________________________________________ 

 

INLEIDING 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de New Life Creation Church, verder te noemen kerk of gemeente. Dit 
plan heeft betrekking op het beleid van 2020 tot en met 2021. Het plan omvat een overzicht van de 
doelstellingen en activiteiten. Daarnaast geeft het inzicht in de werving en het beheer van de 
fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling. De New Life Creation Church 
is een zendingskerk zonder winstoogmerk en is daarom afhankelijk van giften van haar leden en van 
derden. 
 
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de 
Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er huiskringen, bidstonden en doopdiensten gehouden en 
viert de gemeente het Heilig Avondmaal. De zondagse kerkdiensten worden gehouden op ons 
bezoekadres aan de Hildo Kropstaat 6-8, 1328 BC Almere Stad. De diensten beginnen om 10.30 uur 
en eindigen gewoonlijk rond 12.30 uur. 
________________________________________________________________________________ 
 
HET KERKGENOOTSCHAP HEEFT TEN DOEL: 
 
Mensen te helpen bij hun groei in hun liefde tot God, om zodoende de opdracht te vervullen die 
Christus Jezus ons gegeven heeft. De kern van die doelen staat in Johannes 15:8. 
 
1. Wij willen het Woord van God uitreiken aan de mensen om ons heen, te beginnen in de wijk en 

daarna in heel Almere. We willen de mensen wijzen op de hoop die er in Jezus Christus is. Erop 
wijzen dat het leven niet ophoudt bij de dood, maar dat de dood het begin is van een oneindig 
mooi leven, samen met Christus Jezus, onder voorwaarde dat we Jezus volgen. 
 

2. Wij willen als gemeente Christus Jezus’ opdracht serieus nemen en uitgaan om te ‘oogsten’. Er is 
heel veel nood: in gezinnen, in Almere, in ons land, in de hele wereld. Wij geloven echter, dat – 
waar de liefde van Jezus komt – de nood een “oogst” wordt. Juist daarom willen wij een getuige 
zijn in onze directe omgeving en daarbuiten. Wij willen door woord en daad betrokken zijn bij 
het binnenhalen van de “oogst”. Hiervoor zijn wij allemaal verantwoordelijk. 
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3. Wij zijn allemaal uitgezonden door Christus Jezus. Dat wil niet zeggen dat alle gezondenen de 

zending in moeten gaan naar een ander land of een ander werelddeel. De zendingsopdracht 
geldt ook voor onze eigen omgeving: onze gezinnen, onze families en vrienden, onze buurt, ons 
werk en onze school, enz. Het gaat om ‘uitreiken naar’ mensen in nood en mensen die God niet 
kennen. 
 

Informatie inzake inwoners van de wijk Tussen de Vaarten Zuid in Almere Stad, waar de New Life Creation Church gevestigd is. 

  

1. Aantal Inwoners :  10.100  

- waarvan Mannen  :   4.985   ) 10.100 

- waarvan Vrouwen :   5.115  ) 

2. Inwoners per Leeftijd:  

0-15 jaar   : 2.165   )  

15-25 jaar   : 1.375     ) 

25-45 jaar   : 2.825     ) 10.100 

45-65 jaar   : 2.785     ) 

65+    :    950  ) 

3. Inwoners naar status: 

Ongehuwd   : 5.280   ) 

Gehuwd   : 3.750   ) 10.100 

Gescheiden   :    820     ) 

Verweduwd   :    250  ) 

4. Afkomst:  

Westers Allochtonen  :    920   )   4.515 

Niet Westers   : 3.595  ) 

5. Landen van niet westerse origine: 

Marokko   :    525     ) 

Antillen en Aruba  :    205  ) 

Suriname   : 1.500     )   3.585 

Turkije   :    275   ) 

Overige Niet Westers  : 1.080  ) 

6. Huishoudens: 

Een persoons  : 1.050     ) 

Zonder Kinderen  :    905     )   3.915 

Met kinderen   : 1.960  ) 

 

ACTIVITEITEN 

1. Het houden van kerkdiensten. 
2. Evangelisatie, al dan niet i.s.m. andere kerken. 
3. Zending i.s.m. andere kerken. 
4. Pastoraat (zorgen voor elkaar met het accent op geestelijke zorg). 
5. Diaconie (zorgen voor elkaar met het accent op materiële zorg). 
6. Studiebegeleiding (Nederlandse taallessen voor inburgeraars). 
7. Maatjesprojecten voor eenzame jongeren en ouderen (research-fase met Stichting Nusantara en 

Stichting De Schoor en Welzijn Almere). 
8. Stervensbegeleiding (research-fase met Hospice Almere). 
9. Ondersteuning van (ex)prostituees die in het Red light district van Amsterdam werken. (research-    

fase met Bright Fame, een organisatie die zich reeds inzet voor het welzijn van deze vrouwen). 
10. Diensten voor kinderen (lessen zijn in voorbereiding; voor specifieke functies o.a. bij het werken    

met kinderen zullen wij een VOG als voorwaarde stellen).  
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ALGEMEEN BESTUUR 

1. Het hoogste gezagsorgaan in de gemeente is het Algemeen Bestuur. 
2. Het Algemeen Bestuur draagt zowel de bestuurlijke als de geestelijke eindverantwoordelijkheid     

voor de gemeente. 
3. Leden van het Algemeen Bestuur worden getoetst aan de kwalificaties voor oudsten en 

diakenen, zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:1-13 en Titus 1:5-9. 
4. Leden van het Algemeen Bestuur dienen – afgestemd op hun specifieke functies en taken –    

over voldoende geestelijke, leidinggevende en organisatorische competenties te beschikken. 
5. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter en secretaris; daarnaast uit algemene    

bestuursleden. De functies, taken en rollen worden in onderling overleg verdeeld. 
6. Het Algemeen Bestuur bestaat – afhankelijk van de omvang van de gemeente – uit minimaal     

drie en uit maximaal zeven leden. Het aantal bestuursleden moet bij voorkeur een oneven     
getal zijn. 

7. Leden van het Algemeen Bestuur mogen geen bestuursfuncties of andere functies elders     
hebben, die conflicteren met de belangen van de gemeente. 

 
HET BELONINGSBELEID 
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. 
Gemaakte onkosten voor de gemeente kunnen worden gedeclareerd. 
 
Het huidige Algemeen Bestuur bestaat uit: 

• Voorzitter/Pastor : Dhr. J. E. Coenen 

• Secretaris  : Dhr. R.E. Hanssens 

• Vicevoorzitter : Mw. L. Donkel-Cole 
 
GELDMIDDELEN, BEHEER EN VERANTWOORDING 

1. Pinkstergemeente “New Life Creation Church” beoogt niet het maken van winst.  

Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden en het ondersteunen van     

projecten worden gevormd door: 

• de collectes bij de samenkomsten, 

• vrijwillige (periodieke) bijdragen van de leden per kas of bank, 

• andere baten: zoals erfstellingen, schenkingen, legaten en subsidies. 

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.    

Schenkingen, erfstellingen en legaten worden aan het vermogen toegevoegd, tenzij er     

schriftelijk een bijzondere bestemming is aangegeven. 

 

2. Over financiële besluiten beslist het Algemeen Bestuur bij acclamatie. Het is niet mogelijk dat    

één persoon kan beschikken over het gehele vermogen van de gemeente. 

De Penningmeester en vice-penningmeester hebben beiden procuratie voor het aangaan van 

transacties van maximaal € 500,00 per dag. Roodstand op de rekening is niet toegestaan. 

 

3. De heer D.F.A. Cerpentier, in de functie van Penningmeester van de gemeente brengt de    

financiële besluiten van de gemeente ten uitvoer, stelt de begroting op, adviseert het    

Algemeen Bestuur, verzorgt de inkomende en uitgaande betalingen en bereidt de administratie     

voor. 
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De kosten zijn verdeeld in Toewijsbare en Algemene kosten:  

TOEWIJSBARE KOSTEN 

• Aanschaf techniek t.b.v. uitvoeren van diensten (w.o. laptop, beamer, projectiescherm, microfoons 
etc.), 

• Communicatie (website, drukwerk), 

• Muziekrechten Buma Stemra, 

• Vergoeding gastsprekers (reiskosten, sprekersgeld), 

• Diaconie (materiële hulp), 

• Pastoraat (geestelijke hulp), 

• Evangelisatie, 

• Zending, 

• Studie, 

• Ondersteuning goede doelen, 

• Gezamenlijk maaltijd houden, 

• Reiskosten. 

ALGEMENE KOSTEN 

• Huisvestingskosten, 

• Kosten voor het bankieren, 

• Kosten boekhouding, 

• Inschrijving Kamer van Koophandel, 

• Telefonie, 

• Communicatie, waaronder drukwerk en website, 

• Postbusadres, 

• Verzekeringen (risicoverzekering en rechtsbijstand). 
 

4. Het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan Administratiekantoor Buijs. Dit kantoor is     
NOAB gecertificeerd, zie http://www.administratiekantoorbuijs.nl/ 
Het boekjaar van de gemeente is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). 
De jaarrekening wordt uiterlijk 31 maart aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenteleden   
gepresenteerd.  
De penningmeester houdt een overzicht bij van de gepersonaliseerde bijdragen van de leden. 
Mocht een lid vragen om een specificatie van zijn/haar bijdragen in het afgelopen boekjaar, dan 
ontvangt dat lid een door de penningmeester ondertekende verklaring met het totaalbedrag.  
De boeken met de bijbehorende stukken, evenals de aanwezigheid van de aan de gemeente 
toebehorende goederen en (geld)middelen, worden tevoren door een kascontrolecommissie     
gecontroleerd. De kascontrolecommissie wordt door het Algemeen Bestuur benoemd en bestaat 
uit minimaal twee personen. Een kascommissielid wordt voor maximaal één jaar benoemd.  

 
REALISATIE VAN ONZE DOELSTELLINGEN 

In 2018 en 2019 hebben wij onder leiding van onze interim Pastors de heer B.F.R. Ham en diens 
echtgenote, mevrouw E. Ham-Kamerich, veel tijd besteedt aan de opbouw van onze gemeente, onze 
interne organisatie en research om onze toekomstige doelen nader uit te werken.  
Inmiddels is er een stevig fundament gelegd waarop verder kan worden gebouwd en waarbij we ons 
de komende twee jaren zullen richten op groei en verdieping van kennis en kunde. 
 
  

http://www.administratiekantoorbuijs.nl/
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Onze interim pastors, de heer B.F.R. Ham en diens echtgenote, mevrouw E. Ham-Kamerich hebben 
per 29 december 2019 zowel de geestelijke als bestuurlijke leiding overgedragen aan de nieuwe  
pastors, de heer J.E. Coenen en diens echtgenote mevrouw M. Coenen-Udo. Zij hebben in 2019 als 
gastsprekers en worshipleiders meerdere diensten voor onze gemeente geleid en zijn voornemens in 
2020 vanuit Hoogeveen te verhuizen naar Almere. Beiden zijn bereid om tezamen met hun drie jonge 
kinderen deze belangrijke stap te maken. Pastor Majelleke Coenen-Udo is werkzaam in het onderwijs 
en voorziet geen problemen in het vinden van een nieuwe baan in Almere. Pastor Emanuel Coenen is 
zelfstandig ondernemer en kan zijn bedrijfsactiviteiten eveneens verhuizen naar Almere.   
 
Onze doelstelling is enerzijds de gemeente qua ledental verder uit te bouwen, mensen te trainen en 
het land in te sturen om zustergemeenten op te bouwen. Dit vergt uiteraard tijd en een adequate 
aanpak. Anderzijds zoeken wij uit kostenbesparende overwegingen aansluiting in samenwerkings-
trajecten met andere gemeenten op het gebied van evangelisatie en zending. Hiervoor zullen we 
gelden reserveren en aanwenden. 
 
Los van directe samenwerking met individuele kerken zijn wij ook onderdeel van het Evangelisch 
contact Almere (ECA), een platform voor kerken en gemeenten in Almere, waardoor we in ECA-
verband samenwerking kunnen bewerkstelligen met diverse kerken van verschillende denominaties. 

 
ECA is een platform voor éénheid, ontmoeting en samenwerking. Zij tracht dit te bereiken door: 

• Het bevorderen van een gezamenlijk getuigenis van het christelijk geloof in de stad Almere, 

• Het bevorderen van de éénheid onder christenen in Almere, 

• Het bevorderen van de éénheid onder de leiders van de diverse christelijke kerken en gemeenten    
in Almere, 

• Het op elkaar afstemmen van activiteiten van de deelnemende gemeenten.  
Momenteel zijn er ± 20 gemeenten, kerken en organisaties die deel uitmaken van het ECA-platform. 

 
Zo willen we met elkaar een gezonde en een gezonden gemeente zijn: 

• Een gemeente van Dienstbetoon naar God en naar elkaar, 

• Een gemeente van Pastorale- en Diaconale zorg, 

• Een gemeente van Discipelschap naar Christus Jezus, 

• Om Gods Woord te zaaien en om de (nieuwe) “oogst” binnen te halen, 

• Om herstel te brengen, 

• Om evangelisatie- en zendingswerk zowel in binnen- als buitenland te ondersteunen, 

• Om met elkaar Christus Jezus, als Hoofd van onze gemeente te dienen, en onze hemelse Vader te 
verheerlijken! 

 
New Life Creation Church 
Bezoekadres : Hildo Kropstaat 6-8, 1328 BC Almere Stad 
Postadres  : Postbus 30174, 1303 AD Almere   
Website  : www.newlifecreationchurch.nl 
Telefoon  : 06-243 55 104 
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