
NAAM:  Stichting Pentecost Revival Church  

RSIN nummer: 813811971 

Contactgegevens:  Bijlmerdreef 1239, 1103 TX Amsterdam Zuidoost  

DAGELIJKS BESTUUR                                                                                                                                                                        

Dhr. Koney, Emmanuel (voorzitter) 

Dhr. Waterberg, Emmanuel (Secretaris) 

Mevr. Jansen, Grace (Penningmeester) 

BELONINGSBELEID                                                                                                                                                            

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel                                   

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De constitutie 

hoort de medewerkers uit te betalen, maar door de hoogte van de huurprijs ondervinden wij daar 

moeilijkheden in. 

DOELSTELLING            

Doelstelling is het verkondigen van de naam van Jezus en die ten horen brengen aan de bewoners in 

Amsterdam. Naast de religieuze activiteiten zijn de doelstellingen het in werk brengen van sociale 

activiteiten. Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van politiedialogen waarbij vele 

onderwerken aan bod komen als huiselijk geweld. Elke bewoner is welkom bij ons voor hulp op spiritueel 

en sociaal gebied. 

Toelichting 1 :                                                                                                                                                                              

Deze doelstelling dateert nog van haar oprichting in 22-11-2000. De doelstellingen worden uitgebreid waar 

mogelijk. 

                                                                                                                                                                                                        

JAARVERSLAG 2013 -2014 STICHTING PENTECOST REVIVAL CHURCH 

Kerkdiensten 

De activiteiten die plaatsvinden op een zondag zijn ingedeeld in verschillende fasen. Er wordt begonnen 

met het openingsgebed, gevolgd door het oproepen van mensen met een getuigenis en verjaardagen. 

Daarna is er tijd voor lofprijs en aanbidding, gevolgd door een optreden van het koor en tot slot wordt er 

overgegaan tot de preek van de dag. 

Naast deze gebruikelijke volgorde van de dienst, zijn er ook dagen dat er een speciale dienst wordt 

gehouden in de kerk. Hierbij kan gedacht worden aan bruiloften, het opdragen van een kind, speciaal 

gebedsdienst, vrouwendag, mannendag en de dag voor de jeugd. 

 

De bewegingen 

De speciale diensten die gehouden worden door de mannen, de vrouwen en de jeugd vereisen natuurlijk 

oefening. Elk van deze beweging komt bijeen op een bepaalde dag in de week. De mannen komen bijeen 

om hun rol in de kerk wat standvastiger te maken. Dit doen zij door het woord te bestuderen en dit doen zij 

door te refereren naar Bijbelse hoofdfiguren, met name mannelijke Bijbelse hoofdfiguren. Er wordt 

gesproken over het huwelijk, dagelijks leven als een man buiten de kerk om, en veel meer. Ook dit geldt 

voor de vrouwen en voor de jeugd.  

 

Feestdagen 

Naast deze speciale diensten worden er rond de feestdagen uitgepakt wat betreft de diensten en 

vrijwilligerswerk. Er worden voor Kerst en Pasen conferenties georganiseerd die een 3-4 dagen in beslag 

nemen. Hierbij wordt er veel gepreekt, gezongen en gedanst en vinden er vele optredens plaats. Hiermee 

beogen we ook om mensen aan het denken te zetten over wat deze feestdagen daadwerkelijk inhouden. 

Deze conferenties houden wij met de kerkgemeenschap uit België. Zij komen naar Nederland om met ons 

samen de heer te verhogen. 



 

 

Filialen 

Naast het feit dat we dochterkerken hebben in België, ook in Ghana, Amerika en het Verenigd Koninkrijk, 

hebben wij als kerkgemeenschap ook filialen met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) , 

Samen Kerk In Nederland (SKIN) en de Pentecostal Council of Churches (PCC).  

 

Vergaderingen en Trainingen 

Maandelijks worden er vergaderingen gehouden, bestaande uit de officieren van de kerkgemeenschap. Dit 

zijn de voorgangers, de diaken, de oudsten en de leraren van de zondagschool.  

De officieren houden een vergadering waar onderwerpen aan bod komen over de voortgang die de 

kerkgemeenschap boekt. Daarnaast wordt er gesproken over uitdagingen binnen en buiten de kerk die een 

oplossing vereisen. Ook visies en toekomstperspectieven over de wendingen die de kerk wilt nemen 

worden besproken. 

Naast deze vergaderingen worden er ook trainingen gegeven aan hen die een leidinggevende functie in en 

buiten de kerk willen vervullen. Dit zijn de ‘Leadership Empowerment ‘  trainingen. Daarnaast zijn er voor 

hen die meer kennis willen vergaren over de Bijbel, wekelijks Bijbelstudie georganiseerd onder leiding van 

één van de voorgangers.  

 

Sociale activiteiten 

Zoals eerder genoemd is, heeft de kerk naast de religieuze activiteiten ook sociale activiteiten die het 

verricht. De Kandelaar, waarin de kerkgemeenschap wekelijks bijeenkomt is elke dag open. Het is 

toegankelijk voor iedereen en dus ook voor hen die hulp behoeven op elk front. Zo wordt er frequent eten 

en kleding verschaft aan de armen. De voorgangers helpen actief bij het regelen van onderdak voor hen die 

het nodig hebben. Deze activiteiten verrichten vele die behoren tot de kerkgemeenschap vrijwillig. 

    Op sociaal gebied worden er ook politiedialogen georganiseerd om sociale problemen onder de 

Amsterdamse gemeenschap ter sprake te stellen. Deze politiedialogen worden bijgewoond door politie 

officieren, agenten, commissarissen, ambtenaren, IND-medewerkers en politici en aan de andere kant 

natuurlijk door bewoners van Amsterdam, om zo tweerichtingsverkeer aan te sporen. 

    Daarnaast hebben een groep jongeren van de kerkgemeenschap zich georganiseerd om bijles te geven 

op elke zaterdag. Dit wordt gegeven aan kinderen die deel uitmaken van de kerkgemeenschap, maar ook 

aan kinderen buiten de kerkgemeenschap om. Het betreft veelal kinderen met een achterstand op zowel 

basisschoolonderwijs en voortzetonderwijs. Om de vooruitgang te monitoren wordt van elke leerling het 

rapport opgevraagd bij de ouders en die in een dossier bewaard. Waar de kinderen slecht scoren wordt 

uiteraard extra aandacht aan besteed. 

 

Het Koor 

Het koor heeft maandelijks optredens waarvoor zij gevraagd worden. Zo heeft het koor op 7 december 

2013, opgetreden voor de televisie- en radioprogramma Nederland zingt. Door veelzijdig en exotisch te zijn 

heeft het koor veel media-aandacht getrokken en werd er een televisieprogramma ‘Gospel in de Polder’ 

gemaakt in 2010. Het koor wordt kortom gevraagd voor vele verschillende evenementen en zo verkondigen 

wij als kerkgemeenschap met alle andere activiteiten de naam van Jezus.  

 

Publiciteit 

Naast de hierboven genoemde activiteiten, is er ook een televisiedocumentaire gemaakt over de 

voorganger van de kerk en zijn kerkgemeenschap. Dit heet ‘Calling for Koney’ verschenen op 6 november 

2013 op Ned 2.  

Daarnaast is er een artikel verschenen in de ‘Christelijke Informatie Platform’ getiteld: ‘Ik wil dat Bijlmer 

wordt als Wassenaar. 

 



                                                                                                                                                                                         

BELEIDSPLAN                                                                                       

Inleiding 

De stichting Pentecostal Revival Church is als kerkgemeenschap opgericht in november 2000.  

Ons beleidsplan is het winnen van zielen voor de Heer. Voor hen die gebroken harten en zielen hebben en 

voor hen die hoop hebben verloren in het leven, bieden wij de mogelijkheid om geheeld te worden door 

Jezus. Wij proberen de het leven onder bewoners leefbaar te maken door ze uitkomsten te bieden die zij 

zelf niet zagen. 

Kernprincipes en uitgangspunten 

De stichting herkent zich in de visie van de Pinksterbeweging zoals in de algemene verklaring en in de 

statuten wordt uiteengezet door de  Verenigde Pinkster –en Evangeliegemeenten. 

Beleid 

De vereniging wil zich als organisatie meer consolideren en langzamerhand vorderingen maken in haar 

doelstelling om de naam van Jezus te verkondigen en als kerkgemeenschap zoveel mogelijk hulp te bieden 

aan hen die het behoeft.  

Uitvoering 

1. De stichting gaat door met het houden van haar maandelijkse algemene vergaderingen, waarin actuele 

onderwerpen behandeld worden met de officieren.  

2. De vereniging onderhoudt contacten met christelijke organisaties in het kader van haar doelstelling. 

Dit zijn VPE, SKIN en PCC.                     

3. Vanwege de noodzaak en de maatschappelijke betekenis van de dialoogavonden Afrikaanse 

Gemeenschap en politie Amsterdam zal  de samenwerking als partner van het organiserend comité                      

worden voortgezet in 3 bijeenkomsten op vrijdagavond in 2015.                                                                      

4. Publiciteit proberen we te bevorderen door onze kerkdiensten en andere programma’s als 

politiedialogen op Salto TV uit te zenden. Daarnaast maken we gebruik van sociale media en zijn we in de 

media actueel door verscheidende tv-documentaires en koor optredens.  

 

5. Sociale activiteiten worden bevorderd door de kerkgemeenschap hierop te attenderen en ze aan te 

sporen mee te denken en met initiatieven te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIEEL OVERZICHT 2014 

The administration consisting of a cashbook, bank- and girostatements, are processed by our 
office periodically. According to the administration and additional provided information we 
carefully produced the annual report. 

 
   
 

 BASIS OF FINANCIAL REPORT 

 1. FINANCIAL BASIS OF THE REPORT 

 Immaterial assets 

 These are valued against the spended amounts, after deduction of the annual deprecations. 

Maximal depreciationterm is 5 year. 

 Material assets 

 These are valued against the spended amounts, after deduction of the annual deprecations. 

Maximal depreciationterm is 10 year. 

 Advances 

 All advances are valued against nominal value. 

 Liquid resources 

 The liquid resources are valued at nominal value. 

If not mentioned otherwise, they will be at free disposal. 

 Debts 

 All debts are valued at nominal value. 

 2. BASIS FOR PROFIT AND LOSS 

 Proceeds 

 These are the proceeds from all tithes and offerings. 

 Depreciation 

 All depreciations are calculated at an fixed anual percentage, less an expected remainingvalue. 

 The percentages are: 

 - Renewal         10% 

- Inventory         20% 

- Automobielen   20%, 10 % restwaarde € 1,000 
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*all figures are in € 

 Cash- and bank 
    

  
2014 

 
2013 

Kas 
 

1.561  
 

1.033  

ING BANK 9306650 
 

-840 
 

-4284 

ABN AMRO BANK 800345878 
 

12 
 

351 

     ING Spaarrekening 9306650 
 

13 
 

48 

ING Pentecost Revival 
 

18 
 

0 

  

 
==========  

 

 
==========  

  
2.074 

 
-2.853 

 
 

 
    MEANS 
    

     Foundation capital 
    

     
  

2014 
 

2013 

As per December 31st 
 

-354.399 
 

-415.749 

     

     

     DEBTS ON SHORT NOTICE 
    

  
2014 

 

2013 

Loan E. Koney 
 

372.551  
 

 454.673  
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     DECLARATION TO PROFIT AND 
LOSS 

    
     

  
2014                 2013 

     NETTO-OMZET 

    Tithes and Offering 
 

- 
 

          52.173  

Pledges 
   

                 -    

Special Offering 
   

          12.930  

Friday offering 
   

            5.949  

Miracle Hour 
   

            1.065  

Receipts on refresments and rent 
   

        113.780 

Convenant Offering 
   

            1.537  

Saturday Offering 
   

               266 

Church Building Fund 
   

               

Women's movement 
   

            449 

Revival week 
   

            2.126  

Youth offerings and Sunday school 
   

              22  

Other offerings 
   

            2.113  

  
========== 

 

 
==========  

    
        192.374 

  
  

  

     Foundationcosts 

    

     Salary and allowance 

    Payments to other 
 

                 -    
 

                 -    

  

 
==========  

 

 
==========  

     Social security 

    Premions 
 

                 -    
 

                 -    

  

 
==========  

 

 
==========  

     Depreciation 

    Transports 
 

            1.000    
 

            1.000 

Equipments 
 

                 -  
 

              - 

Musical instruments 
 

            8.269  
 

            4.651  

Church rebuilding 
 

            1.457  
 

            1.457  

  

   

========== 

 

   

========== 

  
          10.726  

 
            7.108  

  

 
 

  
  

  
 

  

  Rental deposit       5.352    5.352 

  Accured receivables              0            0 

        5.352    5.352 
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     EXPLANATION TO THE BALANCE SHEET 
   

     ASSETS 
    

     Material assets 
    

  
Definition                                      Euro                 Depreciation                    Year               
Music Instruments                      3.618                     3                                   1.206 

Music instruments                      4.651                     3                                    975 
Car                                             1.000                    already depreciated        0       
Church rebuilding                       1.457                    5                                     457 
   Total value                            10.726                                                       2.638 
 
                                                                              Value per 31-12-14: 8088,00 
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      DECLARATION OF PROFIT AND LOSS 
      

 2014 % 2013 % 
NETT TURNOVER 184.275 100 190.260 100 
Costs     
Office expenses 10.010 5,4   
Houseing 73359 45,1 85.960 45,1 
     
     
Maintenance of proprerty 4.700 2,5   
Security costs 1.988 1   
Sale expenses 16.544 8,9   
     
General costs 48532 8 46.657 24,5 
     
Car expenses 10.814 5,8 11.392 6 
Total costs 160.416 77,3 147.218 77,3 
     
Company results 58.238 31,6 43.042 22,4 
Financial profit and loss     
Costs/rent of the bank (loss) -1.257 0,7 -1.533 0,8 
     
Result 56.981  41.509  
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 2014 2013 
SPECIFICATIONS 
 

  

Office expenses   
Telephone/internet 5.314 5.361 
Postage 724 8 
Office supplies 3.013 1.156 
Dues and subscriptions 959 666 
 10.010 7.191 
Sale expenses   
   
Represemtation expenses 992 0 
Canteen costs 7.504 0 
Radio/Television broadcast 1.733 2.322 
Advertising costs 3.041 0 
Other selling costs 3.032 4.644 
 16.544 6.966 
Car expenses   
Fuel 4.547 5.387 
Road taxes 2.124 840 
   
Car maintenance 3.517 4191 
 10.814 11.392 
Property expenses   
Rental property 70.740 70.740 
Energy/water costs 5.186 5.186 
Local taxes 1.022 742 
Insurance property 738 0 
 77.686 76.668 
General expenses   
Cleaning expenses 7.463 3.853 
Travel expenses 6.032 10.606 
Other general expenses 1.369 8.118 
 14.864 22.577 
Administration costs   
Administration costs 930 460 
Legal fees 4.889 20.153 
 5.819 20.613 
Financial profit and loss   
Rent and cost bank -1.257 -1.533 
 -1.257 -1.533 
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     LIABILITIES/PASSIVA     
 

    
  

 2014 2013 

ENTERPRISE ABILITIES 
 

  

CAPITAL -354.399 -415.749 
   
SHORT DEBTS   
Accured creditors 0 6.700 
Loan E. Koney 372.551 421.998 
Giroaccount - 4.284 
Owings - 12.809 
Suspense - 8.882 
 372.551 454.673 
LONG DEBTS   
LOANS 
 

0 0 

 18.152 38.924 

 

 

 

 

 

 


