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1. Introductie door de Voorzitter – Jasper Klapwijk
Met dank aan onze God en Vader mag ik u welkom heten bij dit jaarverslag over
2015 waarbij wij eveneens qua activiteiten een vooruitblik doen naar 2016. Voor
de uitvoering van onze activiteiten van zijn een groot aantal vrijwilligers actief,
hebben we een beperkte staf in dienst en zijn er een groot aantal commissies
geïnstalleerd. Een aantal van deze commissies hebben een centrale rol in de
uitvoering zoals Christelijk onderricht, Zendingswerk en Eredienst terwijl een
aantal andere zoals vastgoedmanagement, financiën en personeelszaken een
ondersteunende rol vervullen. In totaal zijn er een twaalftal commissies waarvan
elke voorzitter onderdeel uitmaakt van het APCH Kerkbestuur. Naast deze twaalf
leden kent het bestuur een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Het
kerkbestuur vergaderd maandelijks en daarnaast komt de Voorzitter en de
predikant bijeen met de staf gedurende de dagen na de vergadering van het
bestuur. De rol en activiteiten van het bestuur en de individuele commissies is
vastgelegd in de APCH Constitution (Statuten) en Bylaws (Reglement). Gedurende
de jaarlijkse gemeente vergadering gedurende het eerste kwartaal van het jaar
rapporteert het bestuur aan de gemeente en worden verder de activiteiten van
het afgelopen jaar genoemd en wordt het budget voor het lopende jaar
goedgekeurd.
In mijn berichten naar de APCH Gemeente heb ik herhaaldelijk willen noemen op
welke manier wij de zegeningen van God de Vader hebben ervaren. Als ik nu
terug kijk naar 2015 en tegelijkertijd vooruitkijk naar 2016 kan ik enkel bidden
dat dit zo mag blijven. 2015 was op zijn minste een interessant jaar met het
vertrek van onze predikant maar ook met een nadruk op transparantie en verdere
betrokkenheid van eenieder bij wat we doen. Als Kerkbestuur hebben we veel
energie gestopt in het transparant maken van onze activiteiten en om beide
diensten op gelijke basis te betrekken bij de APCH-activiteiten. Het aantal
gecombineerde diensten is een goed voorbeeld evenals de betrokkenheid n de
diensten van de jeugd en kinderen evenals de activiteiten die we buiten de
diensten voor de gemeente organiseerden. We zullen doorgaan met het verbreden
van de betrokkenheid van de gehele APCH Gemeente bij deze activiteiten. Verder
wil ik specifiek noemen dat ik zeer dankbaar ben dat James Bultema op onze weg
si geplaatst om als predikant ons te dienen voor de periode van een jaar. Zijn
aanwezigheid heeft ons als Kerkbestuur geholpen om de activiteiten van APCH op
een normale basis te continueren met het vertrek van Dominee Blackmon.
Voor mij begon het jaar met de aanstelling als voorzitter van het Kerkbestuur,
tezamen met vier andere leden waarvan er drie als kandidaat waren gesteld met
handtekeningen volgens de statuten. Sinds die tijd hebben we voor bijna een jaar
vergaderd en ik ben erg tevreden dat we een eenduidige focus hebben gebouwd
als Kerkbestuur met een brede basis aan ervaringen en een diverse achtergrond.
Het Kerkbestuur van APCH vertegenwoordigd de APCH Kerkgemeente. Gedurende
2015 hebben we twee gemeentevergaderingen gehad, de jaarlijkse vergadering in
februari en de special in maart waarin de leden werden gekozen voor de
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beroepingscommissie voor de nieuwe predikant, de tijdelijke aanstelling van
predikant James Bultema werd goedgekeurd en voorwaardelijk werd besloten om
Pastorie 2 te verkopen. Omdat de statuten stellen dat de voorzitter van het
Kerkbestuur eveneens voorzitter is van de beroepingscommissie was de invulling
van mijn beschikbare tijd voor de rest van het jaar snel besloten. Ik moet eerlijk
zijn dat het combineren van deze twee rollen met ons gezin en mijn baan te veel
van het goede was. In ieder geval heeft de beroepingscommissie in 2015
ongeveer 16 keer vergaderd en 120 sollicitaties ontvangen en besproken. Twee
kandidaten warden voorgesteld aan het Kerkbestuur in December 2015 en zij
zullen uitgenodigd worden met hun echtgenotes om in januari 2016 op bezoek te
komen ter kennismaking.
Financieel was 2015 een goed jaar was waar we binnen budget bleven en de
financiële reserves verder opbouwden, mede door de verkoop van Pastorie 2.
Verder werd een totaal van €15.000 ontvangen ter ondersteuning van
behoeftigen binnen de Gemeente waarvoor €13.000 werd uitgegeven. We hebben
de procedure voor de uitvoering hiervan herzien en een commissie in het leven
geroepen die los van de pastorale medewerkers besluit over de toekenning van
gelden. Het Permanent Endowment Fund ontving rond de €6.000 en maakte hier
verder geen gebruik van.
Voor 2016 zullen de belangrijkste thema’s zijn (i) de transitie naar de volgende
predikant, (ii) de uitrol van het APCH Buurt project waar we ons tot doel stellen
lokale APCH-gemeenschappen te introduceren die een rol spelen in het welkom
heten van nieuwe leden, pastorale zorg te verlenen, etc. en als laatste willen we
de hoeveelheid vrijwilligers die betrokken zijn bij onze activiteiten verder
uitbreiden. We hebben fantastische plannen op verschillende gebieden maar
hebben we vrijwilligers erg hard nodig om dit te verwezenlijken. Met hen zullen
we verder gaan om APCH actief te maken gedurende de week.
Ik wil afsluiten met een woord van dank aan God voor de zegeningen die wij in
2015 hebben mogen ontvangen en vraag u allen om te bidden dat Hij Zijn
zegeningen ook in 2016 aan ons mag geven.

Jasper Klapwijk
Voorzitter, APCH Kerkbestuur
Den Haag, voorjaar 2016
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2. Verslag van de Predikant Ds. James Bultema
In dit rapport wil ik vijf onderwerpen de revue laten passeren: ontvangst,
eredienst, collega’s, spanningen en vooruitzichten. Als eerste onze ontvangst bij
APCH in juli 2015 wat uitmuntend te noemen is. Mijn eerste gastheren, Anneke &
Beat Beeuwkes, en leden van het Kerkbestuur alsmede de APCH Gemeente in het
algemeen hebben op een fantastische wijze mij welkom geheten, mij voorbereid
op mijn verantwoordelijkheden en geholpen om goed van start te kunnen gaan.
Ik blijf dankbaar aan allen die bijgedragen hebben op een constructieve wijze aan
deze ontvangst en, moet ik toevoegen, het gereedmaken van de pastorie. Tim
Blackmon, mijn voorganger, heeft me een zeer behulpzame voorbereiding
gegeven toen ik in mei op bezoek was. Alles tezamen genomen heeft de
ontvangst me een mooie uitgangspositie opgeleverd en me gemotiveerd om op
mijn beste manier APCH te dienen.
Ten tweede, de erediensten zouden het belangrijkste aandachtspunt zijn van mijn
aandacht als predikant. Ik heb hierbij met erg veel plezier samengewerkt met
Matthijs Vogel en muziekleiders Kenneth Ng en John Bakker evenals vele anderen
van wie ik de namen niet allemaal kan noemen in een korte alinea als deze. Voor
de voorbereiding van het kerkblad heb ik met Rogier Lengkeek gewerkt aan het
woordgebruik en in het algemeen de aantrekkelijkheid hiervan te verbeteren.
Voor wat betreft de preek heb ik getracht om het werk van mijn voorganger voort
te zetten met de boodschap dat wij allen discipelen van Christus dien te zijn met
een prekenserie met nadruk op de geest van de discipel en het hart van de
discipel; maar tegelijkertijd heb ik mezelf niet beperkt tot het onderwerp sinds
het een onderdeel is maar niet synoniem is met het leven van een Christen.
Samengevat heb ik geprobeerd mijn preken zo goed mogelijk te doen zijn.
Ten derde heb ik zeer veel waardering weten op te bouwen voor mijn collega’s. Ik
pas die term breed toe omdat leden van het Kerkbestuur eveneens in gedachten
opkomen – voornamelijk Jasper Klapwijk, wiens hartstocht en output opmerkelijk
zijn, en George Krois en Ruud Ouwerkerk voor wat betreft de pastorie. Maar
stafleden – Anèl Smit, Rogier Lengkeek, John Bakker, en Margie Rockafellow –
hebben mij vertederd en ik benoem ieder van hen een gift voor APCH. Ik heb
maar enkele maanden met Cheryl Carr gewerkt voordat ze op 18/11/15 met
pensioen ging maar haar 23 jaar getrouwe dienst aan APCH was begerenswaardig
en de kaarten en cadeaus van de APCH Gemeente waren zeer gewaardeerd.
Samengevat, de staf van APCH is zeer gemotiveerd, competent en van hoge
kwaliteit; en de nieuwe Predikant zal gezegend worden met hen bij zijn komst.
Ten vierde, toen ik met mijn taak bij APCH begon werd het duidelijk dat er nog
wat situationele spanningen waren (die IEDERE kerk ervaart). Ik heb getracht
deze proactief te benoemen en te verhelpen, wetende dat zulke spanningen
tegelijkertijd een mogelijkheid zijn ter versterking van het Lichaam. Door te
vragen, luisteren, gevoelens te valideren, mensen te waarderen en specifieke

5

Jaarverslag 2015
activiteiten, dankbaarheid uit te spreken en te vergeven – dit waren de methodes
om de spanningen af te zwakken of helemaal te doen verdwijnen. Mijn behoefte is
geweest om de gezondheid en rijk-in-verscheidenheid-en-sterk-in-gelijkheid van
APCH te versterken.
Als vijfde en laatste geloof ik sterk dat de vooruitzichten voor APCH in de
komende jaren veelbelovend zijn maar ook voorwaardelijk. De voorwaarden
zouden geen geheim moeten zijn. Om de gunstige voorwaarden te creëren
moeten de leden van APCH zich committeren aan tenminste drie doelen: 1) om
een actief en persoonlijk geloof in Jezus Christus te laten zien als getuigen van
Christus; 2) om een diep gevoel van saamhorigheid met APCH te ervaren wat zich
laat zien in de deelname aan de APCH Buurt groepen; en 3) om een oprechte
vriendschap te sluiten met enkele andere laden van de APCH Gemeente. Het is
niet voldoende om enkel lid van APCH te zijn: iemand kan lid zijn maar toch geen
wortels binnen APCH hebben. En oppervlakkige, situationele vriendschap is maar
een slappe schaduw van philia – de liefde van echte vriendschap, die
kameraadschap, verbintenis, acceptatie en waardering – en zij weten niets van de
grotere broer van philia’s genaamd agape (de liefde van God). Voor zo ver dat de
actieve geloofsbelevenis, samenhoren en echt vriendschap tot bloei komen binnen
APCH is de toekomst goedgezind.
Ds. James Bultema
Predikant APCH
Den Haag, voorjaar 2016
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3. Financieel overzicht 2015 en 2016
Samson Whenu, Voorzitter Financiële Commissie
Allereerst dienen we God dankbaar te zijn voor onze APCH Gemeente en de
financiële ondersteuning die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Met dank
aan al deze ondersteuning hebben wij het jaar positief af kunnen sluiten. Dit
betekent ook dat we een positief resultaat van €28.000 konden laten zien wat
€19.000 meer is dan het budget liet zien, maar we hebben een veelheid van
activiteiten kunnen ontplooien zoals de financiële rapportage over 2015 laat zien.
Echter, na 2014 hadden we ons tot doel gesteld om de schuldenlast van de
renovatie en expansie van het kerkgebouw verder af te bouwen de reserves te
verbeteren. Met de verkoop van Pastorie 2 is besloten om de opbrengsten voor het
grootste gedeelte te gebruiken voor het aflossen van de schuld van de Pastorie en
het Kerkgebouw. Van de totale opbrengst is 10% gebruikt om de reserves aan te
vullen en het restant is voor de genoemde aflossing aangewend. Een groot
gedeelte van de focus in 2015, samen met het Communicatieteam, was om te
voldoen aan de ANBI vereisten. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling,
een fiscale status waar wij als APCH ook gebruik van maken waardoor ontvangen
donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting door de donor. Nieuwe ANBI
vereisten omtrent de te publiceren informatie warden geïntroduceerd en onze
website en jaarverslag moesten als gevolg daarvan aangepast worden.
De kostenverdeling van 2015 laat zien dat de personeelskosten de helft van de
totale kosten voor rekening nemen, gevolgd door property management
(Kerkgebouw, Pastorieën en auto) met 21% en zendingsdoelen met ruim 12%. Dit
si een vrij standaard verdeling waarbij we standaard de bijdrage aan zendings- en
evangelisatie-activiteiten op 10% van de inkomsten stellen. Qua realisatie zijn de
meeste activiteiten onder budget geëindigd met uitzondering van property
management waar we voor het Kerkgebouw met veel onvoorziene kosten werden
geconfronteerd, gedeeltelijk gerelateerd aan veiligheid en verder de nodige kosten
moesten maken voor de Pastorie met het oog op de transitie van Predikant.
Voor 2016 zal de verdere reductie van onze schulden en de financiële
voorbereiding op de komst van de nieuwe predikant de belangrijkste
aandachtspunten zijn.
Samson Whenu
Voorzitter Financiële Commissie
Voorjaar 2016

[Financiële rapportage is te vinden op de volgende pagina]

7

Jaarverslag 2015

Het budget voor 2015 was goedgekeurd gedurende de jaarlijkse
Gemeentevergadering van 8 februari, 2015. Het budget voor
2016 is voor de volledigheid toegevoegd omdat het ten tijde van
het opstellen van het jaarverslag beschikbaar was.
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4. Overzicht van de posities in het Kerkbestuur na de Jaarlijkse
Gemeente vergadering op 8 februari, 2015
Al deze posities worden vervuld door vrijwilligers en worden gekozen voor
maximaal een tweetal aaneengesloten periodes van twee jaar.
Voorzitten

Jasper Klapwijk

Vice-Voorzitter

Don Peterson

Eredienst

Matthijs Vogel

Volwassenonderwijs

Donna Brown

Kinderonderwijs

Angela van Hoeven

Jeugdonderwijs

Sheryl Bieniawski

Zending & evangelisatie

John Rickets

Communicatie

Luuk von Meijenfeldt

Gezamenlijke activiteiten

George Krois

Vastgoedbeheer

Ruud Ouwerkerk

Lidmaatschap

Joan Bassa

Personeel

Anneke Beeuwkes

Financiën

Jaap-Willem Don

Vrijwilligers

Anthony Ezebuife

Secretaris Kerkbestuur

Wilson Kofi
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5. Samenstelling van de APCH Staf ten tijde van de Jaarlijkse
Gemeente vergadering:
Predikant

Tim Blackmon

Traditionele muziek

John Bakker

Organist

Gijsbert Kok

Kerk secretaris

Cheryl Carr

IT & Database medewerker

Rogier Lengkeek

Penningmeester

Margie Rockafellow

Dit zijn staf posities op een betaalde basis onder een arbeidscontract.
Gezamenlijk vormen deze kosten het Personnel budget als genoemd. De
predikant is de enige voltijdsmedewerker. De predikant ontvangt eveneens
huisvesting en een auto als onderdeel van zijn contract. De medewerker
Traditionele muziek krijgt eveneens een tegemoetkoming voor zijn
pensioen.
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