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Doel en visie van het Kerkgenootschap
De Gemeente wil trouw zijn aan haar Heer en Heiland Jezus Christus, de enige en waarachtige God en aan zijn
Woord. Zij predikt het evangelie, met het oog op het zoeken en behouden wat verloren is en mensen te brengen
tot, en op te bouwen in het geloof in Jezus Christus alsmede tot het beleven van gemeenschap met Hem en, in
Hem, met elkaar. In overeenstemming met Gal. 6:10, betoont zij barmhartigheid in, maar ook buiten de
Gemeente en wil “kerk zijn voor de buurt”. Daartoe initieert zij projecten met als bijkomend doel de
gemeenteleden in het algemeen en de jongeren in het bijzonder te activeren. Zij zoekt samenwerking met andere
werkers in Gods Koninkrijk en heeft aandacht voor zendingsprojecten en creëert ruimte voor roeping voor de
zending en bevordert gemeentestichting waar geen plaats was/is voor het Evangelie. De Gemeente streeft
ernaar de onderlinge liefde te versterken en biedt voor zover het in haar vermogen ligt, omvattende zorg bij
hulpbehoevendheid in de Gemeente. Zij is een goed rentmeester. Het financieel beheer, zowel ten aanzien van
de inkomsten als de uitgaven, is transparant en controleerbaar. Zij draagt zorg voor het gebouw waarin de
gemeentesamenkomsten en –activiteiten plaats vinden.

Het Kerkgenootschap wil haar visie verwezenlijken door
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het houden van samenkomsten;
prediking van het evangelie;
jeugd- en kinder- en tienerwerk;
het houden van Bijbelstudie-/Huiskringen;
het houden van gebedskringen;
het geven van godsdienstonderwijs;
het verlenen van pastorale en/of diaconale zorg;
ondersteuning zendelingen, zendingswerk en -projecten
sociaal-maatschappelijke dienstverlening
het organiseren van cursussen
het beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van de Gemeente
alle andere wettige middelen en passende activiteiten.

Huidige situatie
Negen jaar geleden moest de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid (RSIN 004979539) het gebouw dat zij jarenlang
hadden gehuurd en waarin zij al hun samenkomsten hielden verlaten. Het bestuur van de Pinkstergemeente
Filadelfia heeft het bestuur van de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid (PRZ) toen aangeboden om hun
samenkomsten verder voort te zetten in het Evangelisch Centrum Filadelfia aan de Espelo 99. Sindsdien hebben
beide zelfstandige gemeenten hun eigen diensten gehouden in het Evangelisch Centrum Filadelfia, waarbij de
PRZ voor dit gebruik huurpenningen betaalde aan de Pinkstergemeente Filadelfia. Voorafgaand aan het jaar 2021
is er een gezamenlijk verlangen in Pinkstergemeente Filadelfia (RSIN: 852520979) en PRZ ontstaan om als
kerkgenootschappen samen te vloeien. Hiertoe is in november 2020 in de ledenvergaderingen van beide
Pinkstergemeenten door de leden ingestemd. Daarop zijn de leden van Pinkstergemeente Filadelfia per 1 januari
2021 formeel lid geworden van Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. Er is namelijk voor gekozen om

Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid als kerkgenootschap te laten voortbestaan (Deze samengevloeide gemeente
zal in de loop van 2022 de naam Pinkstergemeente Nieuw Leven aannemen). Op termijn zal Pinkstergemeente
Filadelfia derhalve ophouden te bestaan. Als alle contractuele en statutaire verplichtingen zijn afgehandeld. De
bestuursleden van Pinkstergemeente Filadelfia zijn door stemmingen in dezelfde ledenvergaderingen van
november 2020 formeel aangenomen als bestuursleden onder de statuten van Pinkstergemeente RotterdamZuid. Deze bestuursleden blijven in functie als bestuurders van het Kerkgenootschap Pinkstergemeente Filadelfia
totdat alle contractuele en statutaire verplichtingen zijn afgehandeld en het kerkgenootschap kan worden
opgeheven. Zowel het ledental als ook de inkomsten en de uitgaven zijn door bovenstaande ontwikkeling in 2021
ten opzichte van voorgaande jaren uiteraard geslonken. Dit zal blijken uit de Staat van Baten en Lasten zoals deze
in dit document wordt getoond.

Inkomsten:
De inkomsten in 2021 zijn, naar aanleiding van de samenvloeiing met de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid
uiteraard sterk verminderd en uiteindelijk nihil geworden. In de loop van 2021 zijn de tienden en giften van de
gemeenteleden geleidelijk overgegaan naar de rekening van de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. Omdat de
voorganger van de Pinkstergemeente Filadelfia nog tot 1 augustus 2021 in loondienst is gebleven en de
inkomsten van de tienden en giften geleidelijk naar de PRZ vloeiden, zijn de kosten voor het traktement van de
voorganger en de kosten van de overige contractuele verplichtingen in het jaar 2021 door de Pinkstergemeente
Rotterdam-Zuid gedekt. Deze zijn als inkomsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
De inkomsten van het Kerkgenootschap bestonden tot 31 december 2020 voor het grootste deel uit schenkingen
(tienden en overige giften en/of lijfrenteschenkingen) van de leden van het Kerkgenootschap. Een ander deel
van de inkomsten bestond uit de huuropbrengsten van het kerkgebouw aan derden voor het houden van
doopdiensten, trouwdiensten of trainingen door met name Stichting ProFila Zorg, een AWBZ erkende
zorgstichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder werd inmiddels negen jaar onderdak
geboden aan de Pinkstergemeente Rotterdam Zuid nadat deze gemeente, na 35 jaar hun diensten te hebben
gehouden nabij het Zuidplein, door een onevenredige huurverhoging hun gebouw noodgedwongen moesten
verlaten. Incidenteel werd voor bepaalde projecten een financiële bijdrage gevraagd van Stichting Filadelfia,
eveneens door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, en die onder andere tot doel heeft om openbare
bijeenkomsten ter verkondiging van het volle Woord van God te houden en mogelijk te maken, door het
beschikbaar stellen van gebouw(en) en financiële ondersteuning van projecten die door het bestuur zijn getoetst
aan de doelstelling en de mogelijkheden van de Stichting. Voor het houden van samenkomsten en andere
(buurt)activiteiten hebben het Kerkgenootschap Filadelfia en het Kerkgenootschap PRZ (vanaf 1 januari 2021)
het vruchtgebruik van het kerkgebouw aan de Espelo 99, dat eigendom is van de Stichting Filadelfia. Het groot
onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Filadelfia. Alle operationele kosten in 2021 zijn voor
rekening van het Kerkgenootschap Filadelfia (aflopend in 2021) en het Kerkgenootschap PRZ.

Uitgaven:
Het Kerkgenootschap telde tot 31 december 2020 zo’n 120 leden (inclusief kinderen) en zo’n 10 nationaliteiten.
De gemeente was daarin een afspiegeling van de demografie van de wijken Zuidwijk en Pendrecht. Omdat het
Kerkgenootschap nauwelijks vaste noch vlottende activa heeft (EV) en het beleid bepaalt dat er geen schulden
gemaakt worden, heeft de penningmeester er altijd op toegezien dat de lasten binnen een boekjaar de baten
niet (te veel) overschrijden. Een substantieel deel van de uitgaven betrof het traktement van de voorganger, die
na de samenvloeiing op 1 januari 2021 nog een half jaar in dienst van het Kerkgenootschap is gebleven. Andere
uitgaven in 2021 hebben betrekking op de operationele kosten van het kerkgebouw, de verschillende
(buurt)projecten, zendingsprojecten en diaconaat aan gemeenteleden die (tijdelijk) financiële (en andere)
ondersteuning nodig hebben. In verband met Covid-19 maatregelen/lockdown hebben er helaas ook in 2021
nagenoeg geen buurtactiviteiten plaatsgehad.

Het bestuur
Het bestuur van het Kerkgenootschap bestaat uit de volgende personen:
dhr. P. Quist, voorzitter en voorganger/lid van de oudstenraad
dhr. H.J. Klop, secretaris/penningmeester en lid van de oudstenraad
dhr. A. de Geus, lid van de oudstenraad
dhr. M. Richardson, lid van de oudstenraad
dhr. M. C. Quist, lid van de oudstenraad
Dhr. P. Quist is naast voorzitter tevens tot 1 augustus 2021 bezoldigd full-time voorganger van het
Kerkgenootschap, bekend onder de naam Pinkstergemeente Filadelfia te Rotterdam.

Beloning van de bestuurders
De bestuurders/oudsten ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun diensten aan het Kerkgenootschap. In
de regel worden er ook geen onkostenvergoedingen gegeven, tenzij daar daadwerkelijk directe uitgaven
tegenover staan die middels een factuur/kassabon kunnen worden aangetoond en deze uitgaven zijn gedaan
direct ten dienste van het Kerkgenootschap.
De voorzitter heeft tevens een aanstelling als full-time voorganger (tot 1 augustus 2021). In die hoedanigheid is
de voorzitter dus ook in loondienst van het Kerkgenootschap en ontvangt voor deze voltijds bediening een
traktement. Daarbij wordt de salarisschaal van de Unie van Baptistengemeenten gevolgd (2015). Deze
salarisschaal is gebaseerd op “vrij wonen” en de bij deze salarisschaal behorende aanvullende afspraken
betreffen tegemoetkoming in premie zorgverzekering, dertiende maand, pensioenregeling, 8% vakantietoeslag
en vaste onkostenvergoedingen voor regelmatige en onregelmatige werktijden. Behalve een vakantietoeslag van
8% ontvangt de voorganger van de Pinkstergemeente Filadelfia naast het bruto salaris (groene kolom) uit de
salarisschaal geen “vrij wonen”, toeslagen, pensioenbijdrage of (onkosten) vergoedingen. Het salaris is sinds de
indiensttreding in 2011 niet verhoogd.
De salaristabel 2015 van de Unie van Baptistengemeenten.

Staat van Baten en Lasten over de jaren 2017 tot en met 2021
Baten

Lasten

De penningmeester vervaardigt elk jaar het financieel overzicht en laat dat door een kascommissie,
bestaande uit minimaal twee leden van het Kerkgenootschap controleren. Na de kascommissie wordt
het verslag in de vergadering van het bestuur/oudstenteam besproken. Bij goedkeuring wordt aan de
hand van dit financieel jaarverslag verantwoording afgelegd in jaarlijkse gemeente vergadering
(binnen vier maanden na het aflopen van het boekjaar) waarvoor alle gemeenteleden worden
uitgenodigd. In 2022 heeft dit plaatsgehad met de voltallige samengevloeide PRZ. De penningmeester
is daarop decharge over het betreffende boekjaar verleend.
De baten
Alle activiteiten binnen het kerkgenootschap Pinkstergemeente Filadelfia zijn in 2021 zijn door de
samenvloeiing met de PRZ geleidelijk afgebouwd en voortgezet binnen het Kerkgenootschap
Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid.
De baten spreken voor zich. Deze zijn in het jaar 2021 als gevolg van de samenvloeiing logischerwijze
sterk verminderd. Onder “overige schenkingen” zijn de schenkingen van de PRZ opgenomen die dienen
om de kosten van de contractuele verplichtingen te dekken, die door de verlegging van de inkomsten
van PG Filadelfia naar PRZ niet meer door de Pinkstergemeente Filadelfia kunnen worden gedekt.
De lasten
Loon en werkgeverslasten betreffen het traktement van de voorganger, die zoals eerder genoemd tot
1 augustus 2021 in loondienst bij PG Filadelfia is gebleven. Deze en andere lasten zijn grotendeels door
de PRZ gedragen en in de baten en lasten van de PG Filadelfia onder “overige schenkingen” opgevoerd.
De spreekvergoedingen zijn vergoedingen die externe predikers ontvangen als tegemoetkoming in de
(reis)kosten. De kosten voor het gebouw betreffen voornamelijk energiekosten (grootste deel, met
een vast contract tot 5 mei 2022), schoonmaakmiddelen en klein onderhoud. De drukkerij betreft de
huur van een multifunctionele printer die gebruikt wordt voor het gemeenteblad, traktaten, folders,
posters en het benodigde papier. Het jongerenwerk betreft activiteiten bij de kinderdiensten,
kinderdagen voor de buurt, evangelisatiecampagne, (maaltijden bij) tienerbijeenkomsten op vrijdagen zaterdagavonden en jeugdbijeenkomsten. De catering heeft betrekking op het saldo van
inkomsten/uitgaven voor koffie en thee tijdens en na de verschillende bijeenkomsten, catering bij
bijzondere diensten met gasten uit de buurt zoals liefdemaaltijden, paasmaaltijden, kerstdiners voor

mensen die gebruik maken van de voedselbanken in Zuidwijk en Pendrecht en met Pinksteren. De
meeste van deze activiteiten konden in 2021 (evenals in 2020) niet worden georganiseerd in verband
met Covid-19 restricties op bijeenkomsten. Muziek en beeld en geluid zijn uitgaven die gedaan worden
voor het opnemen van diensten, het projecteren van (lied)teksten, presentaties en video’s, het
versterken tijdens de prediking en van het praiseteam, het vertaalsysteem, het vervaardigen van CD’s
van de opname van de diensten en de verspreiding onder mensen de dienst(en) niet konden
meemaken enzovoorts. In 2021 waren de uitgaven voor beeld- en geluid lager dan in 2020. Dit in
verband met investeringen in 2020 in apparatuur ten behoeve van onze Livestream diensten
gedurende de Covid-19 restricties op het samenkomen van onze gemeenteleden. De uitgaven voor
zending hebben betrekking op ondersteuning van zendingsprojecten zoals de afgelopen jaren in
Burundi, Care for Brasil, New Generation Brasil, Estland (Village of Hope) en Curacao (Siloam) en een
kraamkliniek in Guinee. Ook deze uitgaven zijn in 2021 geleidelijk overgenomen door de PRZ.
Waar nodig/noodzakelijk worden gemeenteleden geholpen die tijdelijk in financiële moeilijkheden
verkeren. Dat kan zijn op basis van een renteloze lening bijvoorbeeld voor een kapotte wasmachine of
ander noodzakelijk huishoudelijk apparaat, maar soms ook (tijdelijke) ondersteuning door het
(mee)betalen van wekelijkse boodschappen. Verder worden deze mensen (intensief) begeleid om te
proberen ze uit hun benarde financiële positie te halen. De website www.filadelfia.nl is inmiddels uit
de lucht. Wanneer iemand deze site nog wil bezoeken, wordt men direct doorgelinkt naar de website
van de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. Daar vindt men dan het laatste gepubliceerde jaarverslag
van de Pinkstergemeente Filadelfia.

