
ANBI gegevens 2017 
1. Naam gemeente 

Destiny Church of Destiny Church Groningen staat geregistreerd onder de naam kerkgenootschap 
“ New Destiny Church” en is gevestigd te Groningen.  

2. Belastingdienst 

fiscaal nummer 8187.11.395. 

Kamer van Koophandel-nummer 01178849. 

3. Bezoek- en postadres 

Bezoekadres van 1-01-2017 tot en met 10-03-2017  en postadres van 1-1-2017 tot en met 16-06-
2017 Oosterhamrikkade 117 9713 KC Groningen 

Bezoekadres van 12-3-2017 tot en met 16-06-2017 School De Meerpaal Koperstraat 4 9743 RB 
Groningen 

Bezoek- en postadres van 16-06-2017 tot en met 31-12-2017 Koningsweg 48 9731 AT Groningen 

email: info@destinychurch.nl 

4. Doelstelling 

Het kerkgenootschap heeft ten doel het verspreiden van het evangelie in zo kort mogelijke tijd, 
met de beste middelen die ons tot beschikking staan, zoals: 

· Het stichten van kerken in binnen- en buitenland 

· Het verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp, zoals het stichten van weeshuizen, 
de opvang van jongeren en verslaafden en scholen in binnen- en buitenland; 

· Het opleiden van leiders door middel van seminars, conferenties, trainingen en bijbelscholen in 
binnen- en buitenland; 

· Het houden van concerten, organiseren van theaterproducties en media-activiteiten en andere 
evangelisatie-acties in binnen- en buitenland 

5. Beleidsplan 

De genoemde doelstellingen worden bereikt door: 

· Prediking van het Woord van God 

· Het houden van samenkomsten 

· Het verlenen van pastorale zorg aan hulpbehoevenden 

· Bijbels onderwijs of onderwijs op het gebied van effectief sociaal functioneren 



· het samenstellen van groepen, die als doel hebben: groei in geloof, zorg en liefde voor elkaar en 
het voorkomen van sociaal isolement 

· Kinder- en tienerwerk 

· Evangelisatie- en zendingswerk 

· Participatie in interkerkelijke activiteiten 

· Participatie in de samenleving 

6. Bestuur 

Johan J. Proost, voorzitter 

Arthur Bloemhard, secretaris 

Pieter van Rest, penningmeester 

Tessa Proost, bestuurslid. 

7. Beloningsbeleid 

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen onkosten of vacatiegelden voor hun 
diensten. 

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

New Destiny Church heeft de volgende activiteiten, die te maken hebben met haar doelstelling 
verricht: 

1. Samenkomsten. 

Er worden diverse samenkomsten gehouden: hoofdsamenkomsten op zondagen, woensdag- en 
vrijdagbijeenkomsten. Voor Bijbelstudie en algemene vorming voor jonge mensen van 18 tot en 
met 35 jaar, kinderdiensten voor de leeftijd van 0 tot en met12 jaar en tienerbijeenkomsten voor 
de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.  

In de maanden april tot en met juni zijn we als gemeente bezig geweest het gebouw aan de 
Koningsweg 48 zodanig te maken, dat het geschikt is voor de samenkomsten en activiteiten die we 
als gemeente hebben. Dit was een gezamenlijk project van de hele gemeente en ieders kwaliteiten 
zijn daarvoor ingezet.   

Ook zijn er bijzondere samenkomsten, zoals conferenties, geweest: 

16/17/18 juni Reconnect Conferentie met John David Kirby. Eerste diensten in nieuwe gebouw aan 
de Koningsweg 48 te Groningen. 

•  25 juni samenkomst met gastspreker Tomas Sagstrom,  
• 10 september samenkomst met gastspreker Antoine Wyss ( Rhema) 
• 15 oktober samenkomst met gastspreker Monica Wagner (Rhema) 
• 29 november Gebedsavond voor stad en land met Cees Vork  



2. Verlenen van pastorale zorg 

Het verlenen van pastorale zorg bestond uit het verlenen van geestelijke zorg aan 
hulpbehoevenden door middel van (wekelijkse) gesprekken met zorgvragers, rouwbegeleiding en 
het bezoeken van zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis. 

3. Onderwijs, opleiden van leiders 

*Destiny Church heeft raad en begeleiding gegeven bij het doen van onderwijskeuzes en het 
succesvol afronden van onderwijs van basis tot en met universitair onderwijs, werkzoekenden 
begeleid in hun dagbestedingen, hulp verleend bij het in orde brengen van financiële 
administratie en contact opnemen met instellingen. 

* Rhema Bibleschool trainingen:  In onze gemeente is in 2017 Rhema bijbelschool begonnen, die 
gedurende twee jaar maandelijks op vrijdag en zaterdag bijeenkomsten heeft in ons gebouw . Een 
groot aantal gemeenteleden neemt hieraan deel. 

* Huwelijkscursussen: Er is een huwelijkscursus gegeven. Iedere cursus bestond uit 8 lessen van 
twee uur. De cursus is gegeven ter voorbereiding op een huwelijk  

4. Specifieke groepen/ andere Destiny kerk(en). 

- Destiny Hellevoetsluis:  De kerk in Hellevoetsluis heeft inmiddels een vaste plek en is 
toegenomen in aantal. Ze zijn ook met de hele kerk bij de conferentie tijdens de opening van het 
nieuwe gebouw aan de Koningsweg   Groningen geweest.  

- Babyshowers: Gedurende een aantal keren zijn er babyshowers gegeven, met geestelijke 
voorbereiding op de bevalling door middel van gebed en profetieën, met cadeautjes en 
bemoediging. 

- Op zaterdagochtend gedurende een aantal maanden zijn er danstrainingen verzorgd met tieners 
en volwassenen, In eerste instantie gericht op een dansstuk met Kerst, later voortgezet in training 
tot verder oefenen en groeien in dans, speciaal gefocust op aanbidding van God.  

5. Tienerwerk 

In 2017 waren er tienerbijeenkomsten, die als  doel hebben een klankbord voor jongeren te zijn, 
zodat ze niet alleen met hun problemen, vragen en emoties hoeven te worstelen en voor het 
aanleren van normen en waarden, die voor de samenleving van belang zijn, zoals zorgzaamheid 
voor elkaar, het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid , het leren communiceren.  Ook 
hebben de bijeenkomsten als doel het zo vroeg mogelijk signaleren, voorkomen en oplossen van 
persoonlijke problemen, zodat de tieners op het rechte pad gaan of blijven wandelen. Door de 
verhuizing en de tijdelijke locatie gedurende een deel van het jaar, waren de bijeenkomsten 
tijdelijk gestopt, maar inmiddels weer opgestart. 

6. Evangelisatie- en zendingswerk. 

In  maart en november zijn er weer zendingsreizen naar Destiny Church in Portugal geweest, tot 
verdere opbouw van de gemeente daar. 

Ok zijn we begonnen met maandelijkse evangelisatie op straat op zaterdagochtend. 



7. Participatie in interkerkelijke activiteiten 

*In 2017 hebben we deelgenomen aan de week van gebed, een gezamenlijke activiteit van vele 
gemeenten uit de stad Groningen, waarin gedurende een week gebeden wordt voor stad en land. 
Waaronder ook een liefdesmaal voor alle kerkelijke leiders.  

*Ook is er een interkerkelijke gebedsavond geweest om te bidden voor stad en land met Cees 
Vork. 

 

8. Financiële verantwoording 

Staat van baten en lasten(resultaatberekening) en een overzicht van daadwerkelijke en 
voorgenomen bestedingen, met toelichting: 

De begroting sluit nauw aan bij de jaarcijfers van de voorgaande jaren met daarbij de extra kosten 
voor het nieuwe gebouw aan de Koningsweg 48.  



 

Baten en lasten 2014 
      Begroting 

2015 2016 2017 2018 
Baten 		 		 		 		 		
1.Bijdragen 
gemeenteleden 

€ 
115.799,00  € 140.167,38  € 151.494,13  € 187.741,79  € 214.500,00  

2.Subsidies en overige 
bijdragen van derden € 1.569,00  € 3.597,07  € 5.102,66  € 1.896,08  € 2.500,00  

3. Overige 
inkomsten(fundraising, 
acties) 

€ 7.466,00  € 20.790,07  € 5.628,05  € 12.447,59  € 13.000,00  

Totaal baten € 
124.834,00  € 164.554,52  € 162.224,84  € 202.085,46  € 230.000,00  

Lasten 		 		 		 		 		
4.Besteding 
pastoraat:Ondersteuning 
bedieningen, 
onkostenvergoedingen, 
specifieke zendingsgiften 
etc. 

€ 55.278,00  € 77.034,53  € 92.055,08  € 57.744,78  € 89.000,00  

5.Besteding 
kerkdiensten:Onkosten 
eredienst, zondagschool, 
jongeren 

€ 3.676,00  € 5.122,84  € 5.696,94  € 11.232,00  € 16.700,00  

6.Bijdragen aan andere 
organen binnen de kerk: 
Hellevoetsluis,opleidingen, 
concerten, beveiliging 

€ 74,00  € 2.587,02  € 3.463,30  € 11.282,44  € 17.000,00  

7.Lasten kerkelijke 
gebouwen € 30.038,00  € 41.502,82  € 25.801,96  € 116.304,32  € 66.400,00  

8.Overige 
onkostenvergoedingen: 
zending 

€ 29.687,00  € 26.761,19  € 11.384,08  € 18.127,99  € 31.500,00  

9.Lasten beheer en 
administratieKerkelijke 
gebouwen: kantoorkosten, € 3.011,00  € 4.241,04  € 3.779,74  € 4.304,16  € 6.900,00  

bankkosten, 
abonnementskosten 
10.Lasten marketing: 
website, flyers, 
infoverspreiding via 
multimedia 

€ 1.457,00  € 2.512,16  € 3.219,28  € 2.436,49  € 2.500,00  

Totaal lasten € 
123.221,00  € 159.761,60  € 145.400,38  € 221.432,18  € 230.000,00  

Resultaat (baten-lasten) € 1.613,00  € 4.792,90  € 16.824,46  (€ 19.346,72)   

 

	


