Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

First Church of Christ, Scientist, Amsterdam
3 4 3 5 9 9 8 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Richard Wagnerstraat 32
0 6 3 7 4 6 7 8 3 4

E-mailadres

christianscience.amsterdam@gmail.com

Website (*)

christianscience.nu

RSIN (**)

0 0 2 5 6 3 9 1 5

Naam landelijke
The First Church of Christ, Scientist, Boston, Massachusetts USA
kerkgenootschap
In welke landen is uw
over de hele wereld in meer dan 70 landen
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur bestaat uit minstens drie leden. Deze worden gekozen door de
algemene ledenvergadering uit de leden van het kerkgenootschap, met
inachtneming van de daaromtrent in het reglement vast te stellen bepalingen. De
leden van het Bestuur verdelen onderling de bestuursfuncties.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Christian Science is een metafysische studie, die de wetenschappelijke verklaring van
het zijn leert, zoals in de Bijbel wordt geopenbaard en door het Christian Science
leerboek "Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift" van Mary
Baker Eddy wordt uitgelegd. Mary Baker Eddy is de ontdekster van deze wetenschap
en oprichtster van deze kerk. Het doel is de verklaring en verspreiding van deze
geopenbaarde Waarheid uit de Bijbel en zodoende het verlorengegane element "
genezing" in het Christendom terug te brengen. Het kerkgenootschap tracht zijn doel te
bereiken door het geregeld houden van kerkdiensten (zondag en woensdag), het
orgeniseren van lezingen en verder door alle wettige middelen, die daartoe dienstig
worden geoordeeld.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Elke zondag wordt er een dienst gehouden, waar de wekelijkse bijbelles wordt gelezen
en tegelijk vindt voor kinderen de zondagsschool plaats; elke derde woensdagmiddag
van de maand vindt een interactieve getuigenisbijeenkomst plaats.Er wordt een
leeskamer onderhouden, waar lectuur over Christian Science kan worden gekocht en
geleend en er is ook gratis lectuur beschikbaar. Daarnaast wordt gestreefd een keer
per jaar een lezing over Christian Science te organiseren, die tijdig wordt
aangekondigd in de lokale en social media. De kerk verstrekt informatie over het werk
van Christian Science practitioners (Christian Scientisten die zich door gebed en studie
volledig toeleggen op gemoedgenezing), Christian Science teachers, nurses, lecturers
en andere door De Moederkerk gekwalificeerd bevonden functionarissen. Deze
werkzaamheden dragen allen direct en indirect bij aan de verklaring en verspreiding
van Waarheid uit de Bijbel om zodoende het daarmee verbandhoudene en
verlorengegane element 'genezing' terug te brengen in het Christendom.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

huurinkomsten gedeelte kerkgebouw, collecte, giften, donaties, nalatenschappen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

onderhoud en renovatie kerkgebouw, onderhouden van kerkdiensten, onderhouden
leeskamer, organiseren van lezingen

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Organisten, beheerder en overige dienstverleners worden ingehuurd en beloond op
basis van gewerkte uren op factuur. Vrijwillers werken zonder beloning, maar kunnen
voor gemaakte onkosten wel een vergoeding vragen en ontvangen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Elke zondagochtend (behalve gedurende de zomersluiting) was er een dienst, waar de
wekelijkse bijbelles werd gelezen. Er waren geen aanmeldingen van kinderen voor de
zondagsschool. Elke derde woensdagmiddag van de maand vond er een interactieve
getuigenisbijeenkomst plaats. Er is in 2020 een begin gemaakt met het live streamen
van de diensten.
De leeskwamer was open voor en na de diensten; daar is lectuur over Christian
Science verkocht en/of uitgeleend of is gratis verstrekt. In verband met de regelgeving
met betrekking tot de corona pandemie kon er in 2020 geen lezing worden
georganiseerd. De kerk heeft informatie verstrekt over het werk van Christian Science
practitioners (Christian Scientisten die zich door gebed en studie volledig toeleggen op
gemoedgenezing), Christian Science teachers, nurses, lecturers en andere door De
Moederkerk gekwalificeerd bevonden functionarissen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

107.598

€

103.300

€

110.000

Bijdragen kerkleden

€

1.064

€

1.055

€

1.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

212.518

€

6.646

€

5.000

Totaal baten

€

321.180

€

111.001

€

116.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

5.126

€

12.338

€

10.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

0

€

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

282.014

€

86.443

€

100.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

0

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

4.931

€

4.309

€

5.000

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

28.523

€

7.297

€

10.000

Totaal lasten

€

320.594

€

110.387

€

125.000

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

586

+
+

€

614

€

-9.000

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

+
+

Aangezien in 2020 is begonnen met groot onderhoud aan het kerkgebouw, zal voor
2021 een beroep moeten worden gedaan op spaartegoed voor de financiering hiervan.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

