
 

 

Jaarverslag
De Deur Utrecht

2021 
Evangeliegemeente De Deur maakt onderdeel uit van Christian Fellowship Ministries (CFM), een 

fellowship van kerken wereldwijd. 

 

 

  

Evangeliegemeente De Deur Utrecht 
   
KvK: 41186824 
8041.86.571 

Kennedylaan 5B  
3533 KH Utrecht 

www.dedeurutrecht.nl 
info@dedeurutrecht.nl 

    



   
    

 

 

  



   
    

 

Inhoud 

Voorwoord ..................................................................................................................................... 1 

1. Profiel ......................................................................................................................................... 2 

2. Activiteiten over 2021 ................................................................................................................ 3 

3. Vooruitblik 2022 ......................................................................................................................... 5 

4. Jaarrekening 2021 ..................................................................................................................... 6 

Notities in het jaarverslag .............................................................................................................. 9 

Kerkgegevens .............................................................................................................................. 10 

 

 

 



Pg. 01  Voorwoord 
   

 

 

Voorwoord 
 
Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniël mij in 
gedachten. In Daniël 1 lees je zijn goede voornemens. Vers 8 zegt: ‘Daniël nu nam zich voor 
zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te 
drinken.’ En de Here zegende die keuze.  
Daniël is met zijn vrienden Chananja, Misaël en Azarja vanuit Jeruzalem naar Babel 
gebracht om dienst te gaan doen in het paleis van koning Nebukadnezar. Ze krijgen eerst 
een driejarige opleiding aan één van de tempelscholen en daarbij de best denkbare 
maaltijden en verzorging. Ondertussen worden hun namen veranderd. Elke verwijzing naar 
de God van Israël moet worden verwijderd. Dit is herkenbaar, toch? Het lijkt er wel op dat 
ook in onze samenleving alles wat herinnert aan het christelijke geloof, moet worden 
weggeduwd achter de voordeuren van onze huizen en onze kerken. 

 
Daniël en zijn vrienden zijn terechtgekomen bij een buitengewoon afgodisch en occult hof. 
Het voedsel dat ze krijgen voorgeschoteld, was eten dat aan de afgoden was geofferd. Als 
ze het zouden eten, zou de koning het zien als een buiging voor zijn goden. En daarbij 
zouden ze Gods wetten overtreden. Daniël weigert. Hij heeft een stellig besluit genomen. Hij 
zal zich niet laten verontreinigen, ongeacht wat de consequenties zullen zijn. Vergeet niet 
dat Daniël hier nog heel jong is, wellicht nog maar een jaar of 14. 
Wat zouden wij in zo’n geval doen? Kiezen wij niet vaak voor het compromis? God een 
beetje, de wereld een beetje veel en vooral niet te veel laten merken dat we christen zijn. 
Hoe vaak schamen we ons niet voor de Here Jezus? Daniël brengt zijn christen-zijn in de 
praktijk maar hij wil God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Daniël weet dat God machtiger 
is en Hem wil hij gehoorzamen en volgen. Wat een mooi voornemen, ook voor ons, aan het 
begin van een nieuw jaar.  

 

Wat dan in vers 9 volgt, is heel bijzonder: ‘Toen schonk God aan Daniël gunst en 
barmhartigheid bij de overste der hovelingen.’ Vers 17 zegt nog: ‘En aan deze vier knapen 
gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in 
allerlei gezichten en dromen.’ Laten we de Here bidden of Hij ook ons inzicht wil geven in de 
tijd waarin we leven. Dat we oog gaan krijgen voor de belangrijke rol van Israël en van het 
Joodse volk in de eindtijd en dat we vol verwachting zullen uitzien naar de aanstaande 
wederkomst van de Here Jezus. 

 

Utrecht, 30 juni 2022 

Het bestuur 

 

J. Schuitema 

Voorganger/voorzitter   [ Digitale handtekening ] 

 

D.V. Sanchez 

Penningmeester   [ Digitale handtekening ] 

“Daniël nu nam zich 
voor zich niet te 
verontreinigen met de 
koninklijke spijze of 
met de wijn die de 
koning placht te 
drinken” 
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1. Profiel 
Evangeliegemeente ‘De Deur Utrecht’ maakt onderdeel uit van een wereldwijde 
samenwerking van kerken, genaamd Christian Fellowship Ministries (CFM). Zij heeft haar 
zetel in Prescott, Arizona in de Verenigde Staten van Amerika. De moederkerk voor het in 
1994 opgerichte Nederlandse onderdeel van CFM is gevestigd in Zwolle.  

In het verdere jaarverslag wordt Evangeliegemeente “De Deur” te Utrecht aangeduid als ‘de 
gemeente’.  

1.1 Missie, visie en strategie 
Missie 
De gemeente heeft het doel en verlangen om het evangelie te verbreiden in de meest brede 
zin des woords om belangstellenden, aanhangers en werkers bijeen te brengen in 
plaatselijke kerken voor een effectieve bevordering van het Koninkrijk van God. Tevens 
worden werkers opgeleid, gekwalificeerd en aangesteld om uitgezonden te worden in het 
nationale- en internationale zendingsveld, zoals beschreven in Mattheüs 28:19. 
 
Visie  
Het is de visie van de fellowship om het evangelie te verbreiden in de gehele wereld en 
kerken te planten op nationaal en internationaal niveau met de middelen die aangewend 
kunnen worden om deze visie uit te dragen en te bevorderen in overeenstemming met de 
Bijbel, het Woord van God. 
 
Strategie 
Om de missie en de visie van de gemeente uit te werken, zijn doelstellingen geformuleerd. 
Deze zijn benoemd in de statuten van de gemeente, ondergebracht in artikel 3: ‘Doel en 
middelen’.  
 
Meer specifieke doelstellingen voor de gemeente zijn als volgt geformuleerd; 
 

 Naast de pastor en zijn gezin, is het streven van de gemeente, de pastor 
stapsgewijze in full time bediening te laten functioneren. Uiteindelijk zal dit zowel de 
gemeente, als de pastor en zijn gezin, ten goede komen, 

 Het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen en het verschaffen van 
de nodige faciliteiten om dit te kunnen doen, 

 Het aankopen van een pand voor eigen gebruik met zekerheid op meerjarige 
huisvesting, 

 Het oprichten, vestigen, inwijden en onderhouden van andere liefdadige instituties, 
die gericht zijn op het vervullen van de doelstellingen en functies van de gemeente. 

 
Voor het behalen van de doelstellingen organiseert de gemeente verschillende activiteiten. 
Deze activiteiten worden beschreven in hoofdstuk 3 ‘Vooruitblik 2022’. Er is geen 
vastgestelde volgorde voor het uitwerken van de doelstellingen.  
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2. Activiteiten over 2021 
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met als doel het 
verspreiden van het evangelie. Er zijn speciale samenkomsten gehouden met sprekers 
Nomdo Schuitema, Franklin Maduro, Ipe Toren en René Brabants. Daarnaast is de 
gemeente betrokken in het ontwerpen, maken, publiceren, verspreiden en gebruik maken 
van folders, film- en audio-opnames en ten slotte het onderhouden van de website t.b.v. de 
gemeente. 

2.1 Het Powercamp 

Sinds 2011 wordt in samenwerking met haar moedergemeente, het ‘Powercamp’ 
georganiseerd. Dit zomerkamp wordt georganiseerd middels een aangepast programma 
voor “anders begaafden”. De gemeente heeft een groot aandeel in de leiding en organisatie 
van het Powercamp. Het laatstgehouden Powercamp werd in 2019 georganiseerd met als 
thema: ‘Werk in uitvoering!’. Vanwege de coronapandemie kon het Powercamp geen 
doorgang vinden in 2020 alsmede 2021.  

2.2 De zondagschool 
We willen bereiken dat onze kinderen waardevolle burgers worden van onze samenleving. 
We proberen ruime aandacht te geven aan de vorming en toerusting van onze kinderen 
vanuit de Bijbel. Het gaat ons voor alles dat kinderen en jongeren ook burgers worden van 
het Koninkrijk van Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van 
twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw 
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht”. Dit is het grote en eerste gebod”. En 
het tweede aan dit gelijk is dit: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander 
gebod, groter dan deze.” (Markus 12:30:31) 

2.3 Evangelisatieteams 
Er zijn verschillende evangelisatieteams uitgegaan naar zustergemeenten ter ondersteuning 
in evangelisatie en/of het sturen van muziekgroepen. Zustergemeenten uit Zaandam, 
Utrecht-Oost, Zwolle en Harderwijk. Internationaal zijn er geen evangelisatieteams 
uitgegaan. Door het langzaam opheffen van beperkende coronamaatregelen alsmede de 
pastors wisseling heeft de gemeente geen evangelisatieteams mogen ontvangen, ook 
hebben internationaal geen teams uit mogen gaan. Normaliter is de gemeente, waar 
mogelijk, betrokken en aanwezig bij landelijke activiteiten, zoals conferenties, 
genezingscampagnes, (tiener)rally’s en jeugdkampen. Vanwege eerdergenoemde redenen 
hebben landelijke activiteiten geen plaats kunnen vinden.  
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2.4 Tentevangelisatie 
Het is het doel van de gemeente om jaarlijks een evenement in een tent te organiseren. Dit 
met als doel het evangelie te verspreiden en mensen te bereiken voor Jezus Christus. 
Vanwege coronabeperkende maatregelen heeft de gemeente geen tentevangelistie kunnen 
organiseren.  

2.5 Overige activiteiten 
Over 2021 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden die niet benoemd zijn in 
bovenstaande paragrafen. De gemeente is betrokken geweest in diaconie en 
wereldevangelisatie. Met diaconie zijn verschillende kerkleden geholpen met benodigde 
middelen en goederen. In wereldevangelisatie is geïnvesteerd door middel van diverse 
giften in financiën en in goederen. 
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3. Vooruitblik 2022 
Naast de reguliere samenkomsten zijn er allerlei activiteiten georganiseerd met als doel, het 
verspreiden van het evangelie. In het aankomende jaar zijn diverse voorgangers uitgenodigd 
voor het houden van speciale samenkomsten. Daarnaast is de gemeente betrokken in het 
ontwerpen, maken, publiceren, verspreiden en gebruik maken van folders, film- en audio-
opnames en ten slotte het onderhouden van de website t.b.v. de gemeente. 

3.1 Activiteiten in Utrecht 
Voor het aankomend jaar verwachten wij teams vanuit Nijmegen, Den Helder, Dordrecht en 
Eindhoven die ons komen ondersteunen. De volgende (buitenlandse) voorgangers zijn 
uitgenodigd voor het preken in speciaal te organiseren samenkomsten: Franco Marchena, 
Ralf Schuitema, Dennis Akumu, Allan Asir en Patrick Nyamai. Laatstgenoemde vier 
sprekers zijn uitgenodigd om te spreken tot de gemeente in een interactieve samenkomst 
middels een videocall.  

3.2 Activiteiten buiten Utrecht 
De gemeente neemt deel aan alle landelijk georganiseerde activiteiten als tienerrally’s, 
discipelschapstrainingen, rally’s en zomerkampen. Naar de volgende steden staan voor dit 
jaar teams gepland: Dordrecht; Den Helder, Nijmegen, Arnhem, Alphen a/d Rijn, Almeria 
(Spanje) en Kenia.  

3.3 Het Powercamp 
In 2022 wordt een nieuwe editie van het Powercamp georganiseerd. Naar verwachting zal 
de gemeente opnieuw een groot aandeel hebben in de organisatie en leiding van dit 
volwaardige zomerkamp. ‘Gods familie‘ is het thema voor 2022. 

3.4 Financiën  
Het bestuur heeft geen begroting opgesteld voor het boekjaar 2022. Gezien de vrijgevigheid 
en getrouwheid van de kerkleden wordt vertrouwd dat de financiële continuïteit gewaarborgd 
is. De te verwachten uitgaven zijn gekoppeld aan de geplande activiteiten die de gemeente 
heeft. Voor 2022 is de verwachting dat de gemeente een positief financieel resultaat boekt 
wat (grotendeels) ten gunste van het gebouwenfonds. 
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4. Jaarrekening 2021 
In dit hoofdstuk legt het bestuur de financiële verantwoord af over het boekjaar 2021. De 
onderstaande paragrafen lichten de staat van baten en lasten, grondslagen van waardering 
en de toelichting op de staat van baten en lasten toe. De jaarrekening voldoet aan de 
minimale eisen die zijn gesteld, namelijk een overzicht van de baten en lasten en een 
toelichting op deze. 
 

De kerkelijke gemeente staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
bij de Belastingdienst. De giften, welke door de leden en bezoekers van het 
kerkgenootschap worden gedaan, vallen derhalve onder de aftrek van giften in het kader 
van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Verder valt de kerkelijke gemeente buiten de 
verplichting tot het doen en betalen van eventuele vennootschapsbelasting. 
 

4.1 Staat van baten en lasten over 2021 

Staat van baten en lasten  2021 2020 

Tienden  127.310 97.448 

Tienden / beloftegaven babykerken  5.904 6.827 

Collecte  2.854 3.921 

Overige baten  4.006 31 

Totale baten   140.074 108.227 

    

Tienden / beloftegaven moederkerk   14.000 12.708 

Huisvestingskosten   54.625 54.575 

Support babykerken  511 4.157 

Opwekkingsdiensten  1.884 5.677 

Onkosten voorganger   4.763 4.394 

Diaconie  19.635 32.100 

Support kerkleden  3.095 233 

Overige kosten   13.205 6.349 

Totale lasten  111.718 120.193 

    

Resultaat  28.356 -11.966 
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4.2 Balans per 31 december 
 

Activa  31 december 

2021 

31 december 

2020 

Liquide middelen  51.656 23.300 

Vorderingen: Waarborgsom  10.487 10.487 

    

Totaal  62.143 33.787 

 

Passiva  31 december 

2021 

31 december 

2020 

Kortlopende schulden  - - 

Eigen vermogen: vrij besteedbaar  51.656 23.300 

Eigen vermogen: Waarborgsom  10.487 10.487 

    

Totaal  62.143 33.787 

 

4.3 Eigen vermogen 
De mutatie in het eigen vermogen betreft het exploitatieresultaat over 2021: 
 

Staat van baten en lasten  31 december 

2020 

Resultaat 

2021 

31 december 

2021 

Vrij besteedbaar vermogen  23.300 28.356 51.656 

Waarborgsom  10.487 - 10.487 

     

Totaal  33.787 28.356 62.143 
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4.4 Grondslagen van waardering 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op stelsel van baten en lasten, waarbij 
periodetoerekeningsstelsel is gehanteerd. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur. Bij het activeren wordt niet van een restwaarde uitgegaan. 
 
Overige activa en passiva 
Bij de waardering van overige activa en passiva wordt uitgegaan van de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van het kerkgenootschap staat ter vrije besteding aan het bestuur van 
de kerkelijke gemeente. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en de lasten in het 
verslagjaar/kalenderjaar. De winst of verlies wordt direct toegevoegd of ten laste gebracht 
van het eigen vermogen. 
 
 

Beloning bestuurders 
Op 27 februari 2021 heeft er een wisseling van voorganger (en vrouw) plaatsgevonden. De 
volgende personen hebben de volgende beloningen ontvangen in 2021: 

- Traktement dhr. H.S. Alimoestar: € 5.025,- (2020: € 20.100,-) 
- Traktement mw. M. Alimoestar-Usmany: € 3.000,- (2020: € 12.000,-) 
- Traktement dhr. J. Schuitema: € 11.610,- (2020: n.v.t.) 
- Vrijwilligersvergoeding mw. C.M.L. Schuitema: € 1.520,- (2020: n.v.t.) 

De overige bestuursleden ontvingen in 2021 geen beloning (2020: geen). 

Aantal FTE in dienstverband 
Over het boekjaar 2021 heeft De Deur Utrecht geen personeelslid in dienst gehad. De leden 
van het bestuur zijn onbezoldigd over 2021. 
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Notities in het jaarverslag 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
Over het boekjaar 2021 heeft de kerk een huurverplichting, voor het pand, met de gemeente 
Utrecht voor een bepaalde tijd van tien jaar. Deze loopt tot mei 2026. 

Overige gegevens 
Resultaat 2021 
Het resultaat over 2021 bedraagt een winst van EUR 28.356,-. Dit wordt toegevoegd aan het 
eigen vermogen en het gebouwenfonds van de gemeente. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht of verwerkt dienen te worden 
in de jaarrekening 2021. 
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Kerkgegevens 
Evangeliegemeente De Deur Utrecht 

Kennedylaan 5B 

Tel 06 – 14 32 43 50 

E-mail schuitema.j@icloud.com / info@dedeurutrecht.nl 

www.dedeurutrecht.nl 

 

 

Rechtsvorm   Stichting 

Naam rechtspersoon  Evangelie Gemeente De Deur Utrecht 

Statutaire vestigingsplaats Kennedylaan 5B, 3533 KH Utrecht 

Postadres   Troelstraweg 15, 3317 TJ Dordrecht 

Datum inschrijving  1 januari 2008 

KvK nummer   41186824 

Oprichting kerk  30 maart 1994 

RSIN nummer   8041.86.571 

Activiteit   Religieuze organisatie 

 

De samenstelling van het bestuur bestaat uit een voorzitter en secretaris/penningmeester.  

 

 

 

 

 

 

 

 


