ANBI informatie
Naam organisatie
Kerkgenootschap Ons Geloof
RSIN/fiscaalnummer
8136.37.612
Contactgegevens
Postadres: Postbus 91010, 3007 MA Rotterdam
E-mail: geven@onsgeloof-rotterdam.nl
Website: www.onsgeloof-rotterdam.nl
Doelstelling
Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om God te eren, de gelovigen op te bouwen en onze naasten
te dienen.
Ons Geloof wil een nieuwtestamentische gemeente zijn met Jezus Christus als hoofd.
Het kerkgenootschap dient hiermee het algemeen belang en beoogt niet om winst te maken.
Beleidsplan
Het kerkgenootschap tracht dit doel te bereiken door:
- Elke week samenkomsten te houden op vrijdag en zondag.
- Bidstonden, huiskringen en andere samenkomsten te organiseren.
- Bijbels onderwijs en pastorale hulp initiëren en stimuleren.
- Samen te werken met andere kerken en organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt
met de doelstelling van het kerkgenootschap.
- Andere middelen, die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn,
één en ander in de ruimste zin.
Het kerkgenootschap tracht de financiële middelen voor de verwezenlijking van de doelstelling te
verkrijgen door donaties, collectes, andere financiële bijdragen van leden, schenkingen en al hetgeen
verder op wettige wijze wordt verkregen.
Bestuurders
Het bestuur van Ons Geloof bevat (per 31 juli 2018) een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester en tweede penningmeester.
Kerkgenootschappen hoeven de namen van bestuursleden niet te publiceren op internet. Om
privacyoverwegingen zijn de namen weggelaten.
Voor meer info: Welke gegevens moet een ANBI organisatie publiceren op internet? (uitzonderingen)
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwillig.
We hebben geen personeel in loondienst.
Er kunnen onkostenvergoedingen worden uitgekeerd.
Activiteitenverslag 2019
- We hielden iedere zondag erediensten in een samenkomstgebouw, met tijd voor ontmoeting
en begeleiding na afloop.
- We hielden speciale diensten op christelijke feestdagen, doopdienst, gebedsdiensten, en elk
kwartaal een jongerendienst.
- We hadden elke zondag kinderwerk voor verschillende leeftijdsgroepen. We organiseerden
ook speciale activiteiten voor de kinderen en jongeren.

-

We hadden huiskringen 1x per kwartaal en wekelijkse bidstonden
We hadden een filmavond voor alle leeftijden.
We hadden cursussen en toerustingsdagen voor onderwijs 2 tot 3 keer per maand.
We hadden aanbiddingsdiensten met muziek en inspirerende toespraken.
We hadden inloopspreekuren voor buurtbewoners en nieuwe bezoekers.
We hadden speciale activiteiten voor leden waaronder nieuwjaarsretraite, gemeente
babbeltje, workshops en infoavonden.
We hebben huwelijksceremonies volbracht.
We zamelden boodschappen in voor de “Liefdesmand” die maandelijks werd uitgekeerd.
We hadden diverse keren gratis maaltijden voor onze (nieuwe) bezoekers.
We hadden aandacht voor zieken en verleenden hulp waar mogelijk (verhuizing,
schoonmaak, diaconale en pastorale zorg)

Activiteitenverslag 2020
- We hielden tot en met februari iedere zondag erediensten in een samenkomstgebouw, met
tijd voor ontmoeting en begeleiding na afloop. Vanaf maart 2020 hebben we online
samenkomsten gehouden i.v.m. het beleid rondom het coronavirus.
- We hielden speciale diensten op christelijke feestdagen, doopdienst, gebedsdiensten, en elk
kwartaal een jongerendienst.
- We hadden tot en met februari elke zondag fysieke kinderdiensten voor verschillende
leeftijdsgroepen. We organiseerden ook speciale activiteiten voor de kinderen en jongeren.
Vanaf maart waren de kinderdiensten online, een keer per kwartaal.
- De wekelijkse bidstonden werden online gehouden vanaf maart.
- We hadden online cursussen en toerustingsdagen voor onderwijs een keer per maand.
- We hadden aanbiddingsdiensten met muziek en inspirerende toespraken in januari en
februari.
- Pastorale gesprekken hebben online plaatsgevonden, toegankelijk voor alle gemeenteleden
en behoeftigen.
- We hadden speciale activiteiten voor leden waaronder nieuwjaarsretraite, gemeente
babbeltje, conferenties en infoavonden.
- We zamelden boodschappen in voor de “Liefdesmand” die maandelijks werd uitgekeerd.
- We hadden diverse keren gratis maaltijden voor onze (nieuwe) bezoekers in januari en
februari.
- We hadden aandacht voor zieken en verleenden hulp waar mogelijk (verhuizing,
schoonmaak, diaconale en pastorale zorg)

