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Fiscaal nummer: 809580470 

Kamer van Koophandel nummer:  59058919 

Website: www.bpk-amsterdam.nl 
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Inleiding 
 

De Bethel Pinksterkerk Amsterdam is een zelfstandig kerkgenootschap 
gevestigd te Amsterdam. 

De Bethel Pinksterkerk Amsterdam is aangesloten bij de Bethel Pinksterkerk 
Nederland maar er bestaat geen onderlinge juridische band. In Nederland is de 
Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige opererende 
kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten. 

Met dit beleidsplan geven wij u graag inzicht in de maatschappelijke en 
geestelijke organisatie en de financiën van de Bethel Pinsterkerk Amsterdam. 

 

1. Geestelijke visie en doelstelling 
 

Doel: 
 

• De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Heere 
Jezus Christus. 

• De mensen in contact brengen met God en met elkaar. 
• De verkondiging en verspreiding van de leer op grond van Gods Woord 

onder leiding van Gods Heilige Geest. 
• De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige 

Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie. 
(Zie ook: http://www.bethelpinksterkerk.nl/index.php/geloofsovertuiging) 
 

 

Visie/Missie: 
 

Wij willen ons doel bereiken door: 
• Evangelisatiediensten 
• Bijbelstudies 
• Bidstonden 
• Jeugd- en kinderwerk 
• Gemeentelijke activiteiten 
• Maatschappelijke activiteiten (met name buurtwerk) 
• Evangelisatie activiteiten (ook door ondersteuning van projecten van 

derden en van hulp- en zendingsorganisaties) 
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2. Bestuurssamenstelling Bethel Pinksterkerk Amsterdam 
 

De Bethel Pinksterkerk Amsterdam heeft 1 officieel bestuur: 

Het maatschappelijk kerkbestuur 

Dit maatschappelijk kerkbestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en 
secretaris van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam en dit bestuur is 
verantwoordelijk voor alle zaken op economisch, financieel en maatschappelijk 
gebied. 

Daarnaast staat de Bethel Pinksterkerk Amsterdam op geestelijk gebied onder 
leiding van het voorgangersechtpaar van de gemeente. Zij worden hierbij 
ondersteund door de Broederraad van de gemeente waartoe ook de 
ouderlingen, diakenen en diaconessen van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam 
behoren. De voorganger is tevens voorzitter van het maatschappelijk bestuur. 

 

3. Activiteiten  
 

De activiteiten van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam zijn toegankelijk voor 
iedereen. 

 

1. Structurele activiteiten: 

a. Evangelisatiediensten 

b. Bijbelstudies 

c. Bidstonden 

d. Jeugd- en kinderwerk 

e. Buurtwerk (met name wekelijkse koffieochtenden) 

f. Vergaderingen Bestuur en Broederraad (besloten) 

 
2. Niet structurele activiteiten 

g. Vastendagen 

h. Doop- en andere bijzondere diensten 

i. Jaarlijkse dag voor de alleenstaanden 

j. Jaarlijkse barbecue voor de gemeente 

k. Fellowship-diensten met andere Bethel Pinksterkerken 
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4. Financiën 
 

In dit hoofdstuk willen wij inzicht geven in de financiën en het beloningsbeleid 
van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam op basis van de per 1 januari 2021 
geldende standaard ANBI-verantwoording voor grote kerkgenootschappen.  

1. Financiën 

De Bethel Pinksterkerk Amsterdam verwerft nagenoeg alle benodigde financiën 
uit collectes en giften (tienden) van haar leden. 
Alle inkomsten worden volledig gebruikt voor de realisatie van de kerkelijke 
activiteiten en de huisvestingskosten. Alle uitgaven zijn geheel in lijn met de 
missie en visie van de kerk 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 2021 in €  2020 in € 

BATEN    

Opbrengsten uit bezittingen (ontvangen rente) 13  50 

Bijdragen kerkleden 197.027  194.213 

Subsidies en overige bijdragen van derden 0  0 

 197.040  194.263 

LASTEN    

Bestedingen pastorale beroepskrachten 8.792  5.177 

Bestedingen kerkdiensten en overig pastoraal werk 14.282  9.734 

Bijdragen aan de Bethel Pinksterkerk Nederland 6.000  6.000 

Lasten kerkgebouw 94.975  94.148 

Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.489  4.971 

Salarissen en sociale lasten 60.974  54.405 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.437  2.736 

 189.949  177.171 

    

Positief saldo   7.091  17.092 

   

 

We zijn dankbaar dat de jaren 2020 en 2021 door groeiende inkomsten met een 
positief saldo zijn afgesloten. Het jaar 2020 laat een uitzonderlijk positief saldo 
zien omdat er door de Corona-pandemie in 2020 veel minder is uitgegeven 
dan begroot. Ook in 2021 hebben hierdoor minder activiteiten plaatsgevonden. 
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OVERZICHT VOORGENOMEN BESTEDINGEN IN 2022 

 2022 in € 

  

Bestedingen pastorale beroepskrachten 10.000 

Bestedingen kerkdiensten en overig pastoraal werk 24.700 

Bijdragen aan de Bethel Pinksterkerk Nederland 6.000 

Lasten kerkgebouw 99.500 

Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.200 

Salarissen en sociale lasten 66.000 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3.600 

 212.000 

 

In de begroting van 2022 wordt voorzien dat de voorgenomen bestedingen 
volledig gefinancierd kunnen worden uit de verwachte inkomsten in 2022. 

 

2. Beloningsbeleid 

De voorganger is op basis van zijn geestelijke functie in fulltime-loondienst van 
de gemeente. De voorganger is tevens voorzitter van het maatschappelijk 
bestuur maar ontvangt net als de andere twee bestuursleden van het 
maatschappelijk bestuur geen beloning voor bestuurlijke taken. 

Sommige kerkdiensten worden voorgegaan door andere sprekers dan de 
voorganger. Deze sprekers ontvangen hiervoor vergoedingen die redelijk, billijk 
en fiscaal verantwoord zijn. 

Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Amsterdam een helder systeem van 
kostenvergoedingen voor uitgaven ten behoeve van de eerder beschreven 
activiteiten op basis van aantoonbare uitgaven. Hiertoe behoort ook een 
kilometervergoeding conform de fiscale norm. Een behoorlijk aantal 
gemeenteleden is als vrijwilliger actief in de uitvoering van deze activiteiten. 

 

 

Slotwoord  
 

Geestelijke groei, samenwerken, harmonie en de onmisbare Liefde van God 
zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk Amsterdam. 
Als gemeente bouwen we samen verder aan het Koninkrijk van God. 
Ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen zullen jaarlijks in dit 
beleidsplan geactualiseerd worden. 


