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1. Introductie door de Voorzitter – Jasper Klapwijk
Ik hoop dat 2016 het jaar mag zijn waar we in een stabiele situatie terecht zijn
gekomen met Mark en Lori als ons nieuwe predikantsechtpaar, ons kerkgebouw in
zeer goede staat en hopelijk het merendeel van de verhuizingen van leden achter
ons. Ik hoop dat we ons ook niet kwetsbaar hoeven te voelen, vooral rond Pasen
en Kerst met de terroristische bedreigingen op een verhoogd niveau dan wat we
daarvoor gewend waren. Het voordeel van een actief beleid hieromtrent is dat we
dankbaar kunnen zijn voor Gods zegen dat we te allen tijde door Hem beschermd
zijn maar tegelijkertijd dat we hierin ook onze eigen verantwoordelijkheid moeten
kennen. Tijdens een recente vergadering van het Kerkbestuur heb ik gesproken
over de inspiratie van Nehemia bij de wederopbouw van Jeruzalem waar men
ondanks het verzekerd zijn van de bescherming van God, tegelijkertijd aan de muur
aan het bouwen was met naast de troffel, het zwaard in de andere hand om een
vijandelijke aanval af te slaan. Ik hoop dat wij een vergelijkbare balans hebben
gevonden waarbij we in God vertrouwen en tegelijkertijd daaronder onze eigen
verantwoordelijkheid nemen. In ieder geval kunnen we ons hierin gezegend voelen.
Zoals Predikant Mark aangeeft, 2016 was een belangrijk jaar waar hij het
voorgangers-stokje overgedragen kreeg van Predikant James. We wisten dat
Predikant James maar een jaar bij ons zou zijn en met het bezoek in januari 2016
van de twee laatste kandidaten van het beroepingsproces was het een zegen dat
we op 12 juli Mark en Lori al konden verwelkomen. De pastorie was gereed gemaakt
en de leden van de Gemeente deden hun uiterste best om hen welkom te heten in
Den Haag en bij APCH. Het was prachtig om te zien welke activiteiten er allemaal
op de rol stonden en de hoeveelheid mensen die betrokken waren bij het warm en
hartelijk onthaal. Nu, zes maanden later, zijn ze volledig ingeburgerd en kunnen
we ons bijna niet voorstellen dat het anders is geweest.
In 2016 waren er ook binnen het Kerkbestuur een groot aantal wijzigingen met veel
nieuwe leden. Momenteel is er slechts één lid van het Kerkbestuur dat al lid was
toen ik twee jaar geleden lid werd. Met nieuwe leden komen nieuwe opinies en
capaciteiten. Gedurende deze twee jaar hebben we een zeer diverse samenstelling
gehad van het Kerkbestuur wat geleid heeft tot een veelheid van discussies die
essentieel zijn voor APCH. De primaire rol van ieder lid van het Kerkbestuur is dat
zij APCH moeten willen dienen en in geloof en acties een leider willen zijn. Ten
tweede heeft ieder lid een eigen aandachtgebied maar het Kerkbestuur blijft
gezamenlijk verantwoordelijk. Ik hoop dat wij in staat zijn ons doel waar te maken
en de gemeente va APCH daadwerkelijk te ondersteunen en te begeleiden. Als dat
niet het geval is hoor ik het graag. Als we het wel doen, vertel het dan aan je naaste
vrienden en buren. In tegenstelling tot onze intentie hadden we als Kerkbestuur
slechts één bosdag die een spiritueel karakter had en hadden we slechts een enkele
Gemeentevergadering. Dit is als minimum bepaald in de statuten en als het gevoel
leeft dat er meer informatie te delen is hoor ik ook dat graag.
De drie doelen voor 2016 waren de transitie van Predikant, meer openheid en
grotere betrokkenheid van de leden van de gemeente bij de activiteiten die onder
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de vlag van APCH georganiseerd worden. De transparantie kan ik niet inschatten
maar ik hoop dat u als lid van APCH een beter of goed inzicht hebt in de zaken waar
wij ons als Kerkbestuur mee bezig houden. De grotere betrokkenheid bij de
activiteiten veranderd nogal eens en voor sommige activiteiten hebben we meer
dan voldoende vrijwilligers terwijl andere keren we ze niet kunnen vinden. Dit komt
gedeeltelijk door de veelheid van activiteiten die we dit jaar hadden met de transitie
van Predikanten, ons 60-jarig bestaan en een aantal andere activiteiten voor de
gehele APCH Gemeente. Voor 2017 blijven transparantie en verdere betrokkenheid
van de leden doelstellingen maar daarnaast willen we ook zorgen dat we gezonde
interesse tonen in nieuwe bezoekers en meer APCH-activiteiten willen ontplooien
gedurende de week. Met het laatst zijn we vorig jaar al beginnen met het uitrollen
van de Buurtgroepen waar we onverminderd mee doorgaan.
Ik wil wederom afsluiten met een woord van dank dat God ons weer zoveel heeft
gezegend. En ik vraag voor gebed dat we dit ook in overvloedige mate in 2017
mogen ervaren.
Jasper Klapwijk
Voorzitter, APCH Kerkbestuur
Den Haag, februari 2016
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2. Verslag van de Predikant Ds. Mark Vermaire
Dit is mijn eerste bijdrage aan een jaarverslag voor APCH. Als ik dit schrijf maken
Lori en ik slechts zes maanden deel uit van deze kerk. Het is voor ons een prachtige
periode geweest. Als vele van jullie weten, na de eerste kerkdienst zeiden Lori en
ik al tegen elkaar: “dit voelt als thuis”. En we voelen dat nog steeds, met dank aan
jullie en de hartelijke ontvangst die we hebben mogen ervaren.
We warden geheten met een grote hoeveelheid vriendelijkheden. Jasper Klapwijk,
de beroepingscommissie en het Kerkbestuur vervulden een uitmuntende taak voor
APCH, zowel in het lange proces van beroeping als het welkom heten. De
Ouwerkerks en Krois’s en anderen, en de gehele Gemeente door taartverkoop (voor
het kopen van een comfortabel bed), hadden de pastorie voorbeeldig voorbereidt
voor onze komst. Veel leden van de Gemeente verwelkomden ons in hun huis en
ervaringen die een zegening voor ons waren, een proces dat tot nu nog voortduurt.
En Predikant James en Pastoraal werker Anèl Smit hebben ook uitstekend geholpen
in het oppakken van mijn taken. Dank aan eenieder voor het hartelijk welkom en
goedgunstige aanwezigheid.
Van die periode blijven we groeien in onze waardering en liefde voor APCH. Ik heb
het Kerkbestuur recentelijk verteld dat hoewel ik al ruim 30 jaar predikant ben, ik
nog niet eerder deel heb uitgemaakt van een kerk met zoveel getalenteerde, sterke
en betrokken ondersteunende leiders. Dat geldt voor de leden van het Kerkbestuur
maar ook voor vele anderen die actief zijn binnen de kerk. Eveneens de rest van
staf -John Bakker, Margie Rockefellow, en Helen Knaapen – die substantieel hebben
bijgedragen aan een vloeiende overgang. En de Gemeente – in aanbidding,
gemeenschap en bediening – zijn een continue reden voor ons om van deze kerk
te houden en we kijken vooruit naar een lange gezamenlijke tijd.
Naast wat hierboven reeds gemeld is zijn er andere aspecten van APCH die
vermeldenswaardig zijn voor mij. Met alle leden zijn we dankbaar voor de diversiteit
in de leden waar God APCH mee gezegend heeft – meer dan 40 nationaliteiten,
oude wijzen en energieke jongeren, arm en rijk, geestelijk volwassenen en hen die
nog zoekende zijn, leiders in het zakenleven of de overheid en zij die werkeloos zijn
– we leren allemaal om gezamenlijk Gods kinderen te zijn. Het is de voorsmaak
van de Hemel zoals we kunnen lezen in Openbaring 5:9-10. Ik ben ook vertederd
door de goedgevendheid van de mensen hier, van hen die te weinig hebben en hen
die veel hebben en samen het werk van de kerk mogelijk maken. Voor de financiële
giften, aan het einde van het jaar werd duidelijk dat de kerk meer had beschikbaar
gesteld voor geode doelen dan een jaar geleden was voorzien; dit is een sterke
stimulans om te blijven groeien met deze prachtige en belangrijke kerk en
bediening. En de speciale giften van de mensen met tijd en talenten – muzikanten,
zangers, onderwijzers, leiders voor de jeugd en hen met de gift van gastvrijheid –
de Kerk mag zich zeer gezegend weten.
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In de Engelse versie van het jaarverslag kan u lezen wat er op de verschillende
gebieden binnen APCH is bereikt in 2016 en wat de plannen zijn voor 2017 om te
groeien als discipelen van Jezus. Als Predikant bid ik dat ik mag helpen en leiden in
het groeien op verschillende manieren. Ik bid dat er meer tussen ons zullen zijn die
groeien in geestelijke en persoonlijke vriendschappen gedurende de week. Ik bid
dat we in staat zullen doelgericht de zaken uit het verleden op te lossen zodat we
op een nieuwe en open manier de Geest van God kunnen volgen voor de toekomst.
En ik bid dat in ons dagelijkse leven, door waarden en daden, wij een groeiende
getuigenis mogen zijn voor het Koningschap van Jezus Christus in de wereld.
En ik ben vol van dankbaarheid voor de wijze waarop God APCH heeft geleid het
afgelopen jaar. En ik heb volledig vertrouwen dat God ons eveneens op een
belangrijke wijze zal leiden in het jaar dat voor ons ligt, in Zijn glorie, onze vreugde
en de zegening voor de wereld.
Ds. Mark Vermaire
Predikant APCH
Den Haag, februari 2017
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3. Financieel overzicht 2016 en 2017
Samson Whenu, Voorzitter Financiële Commissie
Het meeste werk wat we gedaan hebben in het afgelopen jaar kan afgeleid worden
uit de financiële verslaglegging welke aan het einde van deze uiteenzetting te vinden
is. We hadden geen grote projecten in 2016 zoals we de renovatie en expansie
hadden en de verkoop van de tweede pastorie. De financieringen die we hadden
bleven bestaan en we losten wederom 5% vervroegd af voor de Van Lanschot lening
voor de pastorie. Deze lening heeft een rentepercentage van 6.35% en moet zo snel
mogelijk afgelost worden gezien de huidige rentestand. We zijn erg tevreden met
de uitkomst van de rentmeesterschap campagne waar we een indicatie hebben
gevraagd van de giften voor het volgende jaar waarbij een hoog niveau van giften
geïndiceerd werd als graadmeter van wat we in 2017 kunnen verwachten. Voor 2016
zien we Gods voorzienigheid en zijn we hem dankbaar voor eenieder door wie Hij
heeft gewerkt om giften aan APCH te geven. Gedurende de laatste twee maanden
van 2016 hebben we een zeer grote hoeveelheid giften ontvangen waardoor we alle
plannen die we voor 2016 hadden konden verwezenlijken en daarnaast nog fondsen
over hadden om een voorziening te nemen om geld te hebben in 2017 voor de
muziekinstrumenten en geluidsinstallatie. Gedurende het jaar hebben we niet zoveel
gecommuniceerd naar de Gemeente als zou moeten over onze financiële positie en
we realiseren dat het belangrijk is voor de Gemeente om op de hoogte gehouden te
worden over onze financiële positie en noden.
Voor 2016 zijn we dankbaar dat de inkomsten de uitgaven overtroffen. Extra
inkomsten waren minder dan in 2015 maar dat is vooral vanwege de extra
inkomsten uit de verkoop van de tweede pastorie. Aan de kostenkant zijn de twee
zaken die vermeldenswaardig zijn dat we meer dan 10% aan zending en missies
uitgaven wat vooral voorkomt uit de aanvullende gelden die beschikbaar warden
gesteld aan het St Paul Cultural Centre en dat we in december een voorziening van
€15.000 namen voor muziek en geluid als hierboven genoemd.

Benevolence fund
2016 beginstand

€4,715.75

2016 inkomsten

€14,027.75

2016 verleende support

€15,950.27

2016 eindstand

€2,793.23

Permanent Endowment Fund
2016 beginstand

€122,257.33

2016 algemene inkomsten

€1,200.13

2016 rente-inkomsten

€950

2016 donaties

€7,910.00

2016 eindstand

€116,497.46
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Als onderdeel van de financiële verslaglegging wil ik ook graag stilstaan bij de
financiële status van het Naastenfonds (Benevolence Fund, BF) en het Permanente
Schenkingsfonds (Permanent Endowment Fund, PEF) voor 2016. De gelden uit het
BF zijn gebruikt om een twintigtal mensen uit de APCH Gemeente financieel te
ondersteunen. Uitgangspunt is dat zulke ondersteuning van tijdelijk aard is en niet
een langdurige afhankelijkheid als gevolg heeft. De PEF is jaren geleden opgericht
met als doel de continuïteit van APCH te waarborgen. Gelden worden slechts in
beperkte mate beschikbaar gesteld en in 2016 werd de genoemde donatie
aangewend voor technische ingrepen van de pastorie voor de Vermaires. Sommige
van deze kwamen uit de technische inspectie die was gedaan zoals het vervangen
van de loden waterpijpen. De financiële hoofdpunten van beide fondsen zijn
hierboven vermeld.
Voor 2017 zijn onze doelen het transparant zijn naar de Gemeente over onze
financiële positie en om het jaarverslag van 2016 op tijd en in een aantrekkelijk
format te publiceren waardoor het representatief en relevant is om met de alumni
te delen. Als ik naar het voorgestelde kostenniveau kijk voor 2017 komt de
belangrijkste toename uit het feit dat we gedurende het volledige jaar een predikant
in dienst hebben en we hebben in het budget voor het gehele jaar een Christian
Education Program Director opgenomen. We hopen op het eerste en weten dat de
tweede niet zal gebeuren omdat we nog middenin het aannameproces zitten en deze
persoon dus niet voor de zomer zal beginnen en dit ook niet voltijd zal doen. Echter,
met het opnemen van de volledige kosten voor het gehele jaar hebben we een goede
indicatie wat de kosten zijn als de persoon voltijds voor 12 maanden bijdraagt. De
kosten zijn het gevolg van een analyse binnen iedere commissie en de som hiervan
zijn de voorgestelde kosten. De inkomsten zijn gesteld op een rond bedrag dat
ongeveer evenveel boven de inkomsten ligt als dat met het resultaat van 2016 het
geval was. Inkomsten zijn dan ook ongeveer €30.000 meer dan de voorgestelde
kosten. Dit resultaat is bedoeld om de financiële reserves van APCH verder uit te
bouwen en is tegelijkertijd een buffer voor als de inkosten lager uitvallen. Met de
voorgestelde kosten hebben we ook daadwerkelijk alle verwachte kosten
opgenomen en in de kosten van 2016 al de gemaakte kosten gerapporteerd.
Uitzondering is dat het onderhoud van de gebouwen het genoemde bedrag ontving
van het Permanent Endowment Fund, iets wat hopelijk in 2017 herhaald kan worden.
Verder hebben verschillende mensen gemaakte kosten zelf betaald en niet in
rekening gebracht. We zijn hier dankbaar voor maar wijzen er tegelijkertijd op dat
alle kosten gedeclareerrd moeten worden om een goed gevoel te krijgen bij wat er
nodig is om onze activiteiten te ondernemen. Een ontvangen declaratie kan dan
altijd als gift teruggegeven worden.
Samson Whenu
Voorzitter Financiële Commissie
Januari 2017
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Income

2017
Budget

2016
Actual

2016
Budget

2015
Actual

2014
Actual

Church Offerings
Other Operating
income

480,000

413,914

400,000

384,824

390,538

12,000

15,306

15,000

48,332

14,822

Total Income

492,000

429,220

415,000

433,156

405,360

Expenses

2017
Budget

2016
Actual

2016
Budget

2015
Actual

2014
Actual

ADULT EDUCATION

4,000

1,969

2,000

0

91

BUSINESS AFFAIRS
CHILDREN'S
EDUCATION

9,550

11,745

7,200

6,245

8,216

9,500

8,743

8,500

5,548

6,221

CHURCH MINISTRY

3,000

756

1,500

1,141

500

COMMUNICATIONS

7,500

3,846

2,900

1,622

2,571

FELLOWSHIP
FINANCE &
STEWARDSHIP

3,000

4,524

4,000

2,603

1,804

4,500

3,674

4,000

3,844

4,137

MEMBERSHIP
MISSIONS /
EVANGELISM

3,000

1,682

1,500

1,120

1,017

48,000

59,259

56,500

49,534

19,992

PERSONNEL

235,148

148,106

164,300

200,552

283,618

4,150

3,281

6,800

3,548

10,757

P.M. CHURCH

64,620

59,625

58,900

59,943

31,373

P.M. MANSE I

12,370

18,713

18,900

17,478

7,474

P.M. MANSE II

0

0

20,000

4,085

22,383

YOUTH ACTIVITIES

2,000

676

2,000

1,590

790

WORSHIP & MUSIC
Mortgage (Manse &
Church)

6,000

19,166

5,250

4,159

-937

44,700

48,441

48,500

41,830

48,443

Total Expenses

461,038

394,207

412,750

404,842

448,450

Total Net gain

30,962

35,013

2,250

28,314

-43,090

P.M. AUTOMOBILES

Het
budget
voor
2016
was
goedgekeurd
gedurende
de
jaarlijkse
Gemeentevergadering van 6 maart 2016. Het budget voor 2017 is goedgekeurd
gedurende de jaarlijkse Gemeentevergadering van 12 maart 2017 en 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

vacant

Eredienst

Matthijs Vogel

Volwassenonderwijs

Donna Brown

Kinderonderwijs

Angela van Hoeven

Jeugdonderwijs

Sheryl Bieniawski

Zending & evangelisatie

Sherry Marlowe

Communicatie

Luuk von Meijenfeldt

Gezamenlijke activiteiten

George Krois

Vastgoedbeheer

Ruud Ouwerkerk

Lidmaatschap

Nienke van den Heuvel – Zijlstra*

Personeel

Steve Erickson

Financiën

Samson Whenu

Vrijwilligers

Anthony Ezebuife

Secretaris Kerkbestuur

Liesbeth Sietses*

‘* vervullen de positie maar zijn nog niet officieel door de Gemeente verkozen
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5. Samenstelling van de APCH Staf ten tijde van de Jaarlijkse
Gemeente vergadering:
Predikant

James Bultema

Traditionele muziek

John Bakker

Organist

Gijsbert Kok

IT & Database medewerker en
kerkelijk secretaris
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 heer Bultema is echter
geen personeelslid. Hij is gedurende 12 maanden op vrijwillige en tijdelijke basis
actief voor APCH terwijl hij zijn studie in Leiden volgt vanaf de zomer van 2015.
Gedurende de laatste 6 maanden van 2016 was Ds. Mark Vermaire onze Predikant
en hij was daadwerkelijk in dienst en genoot daarnaast huisvesting,
pensioenbetalingen en een auto. De medewerker Traditionele muziek krijgt een
tegemoetkoming voor zijn pensioen.
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