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Jaarverslag 2021  

 

Activiteitenverslag 2021 

1. Samenkomsten  

Ook 2021 was een afwijkend en uniek jaar door corona. Door de corona maatregelen 
hielden we diensten via de life-stream, op facebook en Youtube. Daarnaast was het 
mogelijk om met de RIVM regels beperkt samenkomsten te houden hebben en dat 
hebben we dan ook weer gedaan. In 2020 hadden we al een tweede locatie in 
Groningen geopend in de Dot, maar deze is daarna ook weer opgezegd in 2021, toen 
de maatregelen gelukkig weer versoepelden. Daarnaast hebben we in de gemeente 
in Grootegast diensten gehad tot en met september 2021. In Hellevoetsluis gingen de 
bijeenkomsten gewoon door. 

2. Verlenen van pastorale zorg  

Omdat het bezoeken van mensen en het hebben van gesprekjes in de gemeente of 
thuis allemaal in het begin van het jaar nog niet mogelijk was, was het contact 
hoofdzakelijk via de life-stream en de telefoon. Zodra de maatregelen versoepelden 
hebben we dit weer meer opgepakt. De ontstane gevolgen door de coronatijd waren 
duidelijk een punt van aandacht. Gelukkig gaven veel mensen aan dat ze echt baat 
hebben gehad bij de kleinere samenkomsten en life-stream. Daarnaast is er in 
uitzonderlijke gevallen ook ziekenhuisbezoek geweest bij corona-patiënten om voor ze 
te bidden. Ook was er een begrafenis in 2021 in onze gemeente, waarna we als 
gemeente ook de jonge ouders van een overleden baby hebben bijgestaan. 

3. Onderwijs, opleiden van leiders.  

Huwelijkscursussen: Er wordt jaarlijks een of meerdere huwelijkscursussen gegeven. 
Iedere cursus bestond uit 8 lessen van twee uur. De cursus wordt gegeven ter 
voorbereiding op een huwelijk. Veel huwelijken werden uitgesteld maar er vonden toch 
huwelijken plaats in 2021. Een aantal evenementen werden uitgesteld of gecanceld. 

4. Specifieke groepen, Life-Groups genoemd.  

• Destiny Basic life-Group: Gedurende een aantal maanden zijn er op 
donderdagen Bijbelstudies gegeven ter verdieping van het geestelijk leven. Dit 
gebeurde via Zoom of andere Cloud meetings.  

• Op woensdagavonden waren er gebedsdiensten om voor Groningen, 
Nederland en de wereld te bidden.  

5. Kinder- en Tienerwerk 
 
In 2021 hielden de tieners via Zoom ook digitaal bijeenkomsten en contact en 
daarnaast ook weer op vrijdagavonden toen de maatregelen versoepelden.  



Voor de kinderen waren er op de zondagen op de locaties Koningsweg en 
Grootegast ook zondagsschooldiensten. Daarnaast waren er afleveringen 
beschikbaar via Youtube van Destiny Kids. 

6. Evangelisatie- en zendingswerk  

Om nadrukkelijk invulling te geven aan de doelstellingen en ambities op het gebied 
van evangelisatie en zending, is in november 2019 een stichting opgericht. De 
Stichting Evangelisatie- en Zendingswerk is een onafhankelijke stichting die is 
opgericht met als doel het ondersteunen van evangelisatie- en zendingswerk in 
binnen- en buitenland ten behoeve van het verspreiden van het evangelie en het 
verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp. Destiny Church heeft ook in 
2021 financiële ondersteuning aan deze stichting gegeven, waarmee verschillende 
projecten voor evangelisatie- en zendingswerk in binnen- en buitenland zijn 
ondersteund.  

Ook financiële ondersteuning voor bedieningen met dezelfde doelstelling werden door 
deze stichting mede mogelijk gemaakt. Op deze wijze geeft Destiny Church een 
structurele invulling aan het ondersteunen van evangelisatie- en zendingswerk. De 
stichting wordt bestuurd en gedreven door een toegewijd en onafhankelijk team dat 
geheel zonder winstoogmerk de doelstelling van de stichting nastreeft. Het maken van 
evangelisatie- en zendingsreizen was door corona in 2021 vrijwel niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaarverslag 2021 
 

Balans per 31 december 2021 
___________________________________________________________________ 

Vaste activa:             0,00    Eigen vermogen:    31.969,12 

Vlottende activa:   36.050,66   Vreemd vermogen:           87,51 

Liquide middelen:     5.201,53   Vreemd vermogen kort:     9.195,56
  

Totaal  € 41.252,19   Totaal   € 41.252,19 

 

Resultatenrekening per 31 december 2021 

Ontvangsten: 

- Bijdragen kerkleden           299.093,29 

- Subsidies en bijdragen van derden                8.150,00 

Totaal:   € 307.243,29 

Uitgaven: 

- Bestedingen kerkdiensten/activiteiten      14.365,65 

- Bijdragen andere organen binnen de kerk   162.214,86 

- Lasten kerkelijke gebouwen       94.556,32 

- Lasten overige eigendommen en inventaris       3.536,02 

-  Salarissen en kosten gastsprekers        2.232,96 

-  Lasten beheer en administratie       11.276,36 

- Vergoeding bestuurders         0,00  

Totaal:   € 288.182,17 

 

Resultaat over 2021     €   18.234,30 

 



Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op 19 juni 2022. Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot 
controle van de jaarrekening. Het resultaat is verdeeld conform de 
resultaatbestemming die in de statuten is bepaald. Het bestuur keurt de 
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening. Er hebben geen 
gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.  

 
Toelichting op de jaarrekening: 
 
Destiny Church Groningen is financieel gezond en kan aan al haar 
betalingsverplichtingen voldoen. Ondanks de coronapandemie en het uitstellen of 
soms afstellen van sommige activiteiten zijn de inkomsten niet gedaald en is de 
gemeente financieel op orde. Doordat niet alle geplande activiteiten door konden gaan, 
is er een bedrag gereserveerd dat op een later moment zal worden ingezet wanneer 
de omstandigheden dit weer toelaten. De uitgaven in 2021 zijn in overeenstemming 
met de doelstelling van de gemeente. Door de investeringen in online media, zijn de 
mogelijkheden om ook digitaal te werken aan het verkondigen van het evangelie, 
toegenomen. 
 
In de huisvestingskosten zijn, naast de huur van het eigen gebouw, tevens kosten 
opgenomen voor activiteiten op andere locaties in de regio en in het land. Op deze 
wijze was het mogelijk om activiteiten te hebben in kleinere groepen op verschillende 
locaties. De financien van de gemeente worden wekelijks bijgehouden in een 
professioneel boekhoud programma zodat er een gedegen administratie beschikbaar. 


