ANBI informatie
Naam organisatie: Evangelische Gemeente De Brandaris
RSIN: 819007213
Contactgegevens
• Adres kerkgebouw: Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam-Delfshaven
• Postadres: Secretariaat De Brandaris, Krommelaan 3, 3042 CG RotterdamOverschie
• E-mailadres: info@debrandaris.nl
• Internetadres: www.debrandaris.nl
Doelstelling
Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om God te eren, de gelovigen op te bouwen en
onze naasten te dienen.
De Brandaris 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 zondag;
− bidstonden, huiskringen en andere samenkomsten te organiseren;
− onder meer zendings- en evangelisatiewerk, Bijbels onderwijs en pastorale en
diaconale hulp te 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 subsidies, donaties, collectes, andere financiële bijdragen
van leden, verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenking of legaat, en al hetgeen verder
op wettige wijze wordt verkregen.
Bestuurders
Het bestuur van het kerkgenootschap ligt bij de oudstenraad.
De namen van de oudsten zijn (per 15/12/2019): Adrian Boogaard, Albert Bouwman,
Jeroen van Bruggen, Dirkjan Ensing (voorzitter), Martin Formenoij, Hendrik-Jan
Groeneveld en Sietse Voogt.
De penningmeester (diaken) is: Bastiaan van Wendel de Joode.
De secretaris is: Wim Wols.
Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers. Er worden geen salarissen
uitgekeerd. Soms kunnen onkostenvergoedingen worden uitgekeerd.

Activiteitenverslag seizoen 2018-2019
• We hielden iedere zondag erediensten in ons kerkgebouw, met tijd voor ontmoeting
na afloop.
• We hielden speciale diensten op de christelijke feestdagen, een aantal doop- en
gebedsdiensten en elk kwartaal een jongerendienst.
• We hadden elke zondag kinderwerk voor verschillende leeftijdsgroepen, en
jongerenwerk met enkele groepen; we organiseerden ook speciale activiteiten
voor de kinderen en jongeren.
• We hadden (circa 15) huiskringen en hielden gebedsavonden om de week.
• Er was twee keer per maand een middag voor de ouderen.
• We hielden twee gemeente-avonden om met de gemeenteleden te overleggen over
actuele zaken.
• We hadden een aantal onderwijs- en aanbiddingsavonden.
• We hielden elke week een inloopochtend voor buurtbewoners.
• We verzorgden om de week 'Maaltijd en Meer' voor gasten van buiten.
• We verzorgden elke maand een middag voor vrouwen, die slachtoffer zijn van
mensenhandel, om hen op te vangen en te ondersteunen.
• We verleenden, waar nodig en zo goed als mogelijk, pastorale en diaconale zorg.
• We ondersteunden ruim 15 ontwikkelings- en zendingswerkers en leefden met met
hen mee.

