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Definitie van ANBI:  

Een ANBI-organisatie is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de 
Belastingdienst  (BD) is aangewezen. 

Op basis van de op 2 september 2006 uitgevoerde inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel verstrekte gegevens heeft onze  Christen Gemeente (toen nog CG Power 
House), een RSIN-nummer 821243494 ontvangen. Dit heeft betrekking op fiscale zaken. 
Per 1 januari 2010 heeft de Gemeente  ook zo’n ANBI-status ontvangen en is door de BD 
geregistreerd. Voordeel was het verkrijgen van 50% terugbetaling van de energieheffingen, 
die toen waren opgelegd (Da Costastraat). 

Voor kerkleden bestond de mogelijkheid, om via een toezegging tot betaling van een 
donatie aan de kerk, gedurende een periode van minstens 5 jaar, geen drempel bij de 
giften te ondervinden. Meer belasting teruggave dus te verkrijgen. De donateur moest 
daarvoor in een notariële akte wel het één en ander vast te laten leggen. Enkele jaren later 
hoefde dat niet meer, maar wel moest er een overeenkomst met de kerk worden 
afgesloten. Christengemeente Hoogeveen is een erkende kerkelijke instelling.` 
Als Christengemeente hebben we ook openheid van zaken te geven.  
Vanuit de ANBI-regelgeving zijn we ook verplicht om diverse gegevens openbaar te maken.   
 
Missie en doelstelling van Christengemeente Hoogeveen  

De gemeente wil gastvrij zijn, waar mensen graag samenkomen om God, de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest te aanbidden, samen willen bouwen aan het lichaam van Christus, de 
Kerk,  het Koninkrijk van Jezus Christus en in beweging komen, door de Heilige Geest, om 
Zijn liefde uit te dragen. 

De gemeente heeft als doel:  
1. Doormiddel van het geven van diverse toespraken over het geloof, een positieve en 

gezonde bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen (mentaal, emotioneel, 
relationeel, financieel, psychisch, sociaal en geestelijk), in de lijn van duidelijkheid, 
bemoediging en persoonlijke begeleiding, waarbij ook wordt samengewerkt met diverse 
andere maatschappelijke instanties. 

2. mensen bereiken met het Woord en de kracht van het evangelie van Christus, zodat ze 
gered en opgebouwd worden voor de eeuwigheid en tot Gods doel komen. Dit gebeurt 
onder andere door middel van:  onderwijs; prediking; gebed; pastoraat; discipel-schap; 
evangelisatie; zending; praktische hulp.  



3. het mee bouwen aan Gods koninkrijk; 
4.  de kracht van God en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken in Hoogeveen of waar dan ook, op     

verschillende manieren, voor zover niet in strijd met het Woord; gaven en roeping van 
de leden inzetten binnen en buiten het kerkgenootschap, om meer mensen te bereiken 
met geestelijke en praktische hulp. 

  

 
Beleidsplan Christengemeente Hoogeveen 
 
Aanbidding:  
1.  Wij geloven dat onze relatie met God de hoogste prioriteit heeft, vanuit ons hart en dit 
komt tot uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en leven 
2.  Mensen bij het Vaderhart van God brengen, zodat ze Zijn liefde en heiligheid kunnen 
ervaren. 
3.  De Heilige Geest heeft in de gemeente de vrijheid om ons te leiden in de waarheid en in 
ons midden te werken door middel van geestelijke gaven, tekenen, wonderen en 
profetieën (1 Korintiërs 12:1-11, 30-31, 14:1-40). 
4.  In onze gemeente is veel ruimte voor de Heilige Geest. 
5.  De gemeente is een plaats waar we elkaar en anderen bemoedigen met gebed. 
 
Bouwen:  
1.  Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in discipel-schap, 

roeping en leiderschap en we brengen dit ook in de praktijk. 
2.  Alles wat we ervaren, leren en ontvangen hebben van onze Vader, is bedoeld voor 
persoonlijke ontwikkeling, om door te geven aan anderen en om te inspireren. 
3.  Wij geloven in het belang van gezonde relaties, huwelijken -tussen man en vrouw -en 
families en het verbinden van generaties. 
4.  Het creëren van relaties: van liefde, openheid, acceptatie en zorg voor elkaar. 
5.  De gemeente is een plek waar je je thuis voelt, waar je jezelf mag zijn en waar je tot 
rust/herstel kunt komen. 
6.  De gemeente wordt ervaren als een warm thuis. We zien graag dat iedereen 
participeert in het gemeenteleven, op de manier die bij hem/haar past (1 Korintiërs 12). 
 
Bewegen: 
 1. De liefde van Christus in ons hart brengt ons in beweging. 
 2. Onze opdracht:  
 a. Wij geloven in andere bedieningen en samen te werken met andere gemeenten om Zijn    

koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal.  
 b. Het vervullen van de Grote Opdracht: Ga heen onderwijs dan al de volken verkondig het 

Evangelie en doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest 
en leer hen alles wat Ik u heb geboden in acht te nemen en zie, Ik ben met u al de dagen 
tot de voleinding van de wereld, Amen (Mattheus 28:19-20). 

c.  Gods volk Israël zegenen (Genesis 12:3), tot jaloezie wekken (Romeinen 11:11), bidden 
voor hun zaligheid (Romeinen 10:1) en bid voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). 

 
 
 



 
 

 
Samenstelling Geestelijk leiderschapsteam (bestuur) Christengemeente 
Hoogeveen 
Leider en voorganger: Robert Djababoe 
Pastor en voorganger: Lucy Djababoe 
Leraar en voorganger: Jackeline de Groot 
 
Beloningsbeleid Christengemeente Hoogeveen 
CGH is op 03-09-2006 opgericht door David Scholing als Christengemeente Power 
House. Als oprichter van de gemeente en Coach en begeleider van ons GLT ontvangt 
David een vergoeding. 
CGH heeft per 11-09-2011 Pastor Lucy aangesteld als voorganger. 
De voorganger levert de volgende diensten:  
1. vertegenwoordiging van de gemeente naar binnen en buiten; 
2. geestelijk leiderschap in de gemeente;  
3. visiedrager zijn; 
4. verzorgen van onderwijs en woordverkondiging; 
5. eindverantwoordelijkheid voor de wekelijkse diensten; 
6. het voeren van persoonlijke gesprekken met de leden van het GLT 
7. ontwikkeling van nieuw leiderschap. 

 
De voorganger verricht de werkzaamheden in de vrijheid van het ambt van voorganger. 
Met een frequentie van 1 maal per twee weken (m.u.v. vakanties) overlegt de 
voorganger met het GLT van de gemeente over de voortgang van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden worden verricht in circa 60 % van de volledige werktijd.  
Christengemeente Hoogeveen hanteert voor de voorganger een vaste vergoeding, die 
maandelijks wordt overgemaakt. Dit is inclusief reiskosten. Onkosten kunnen worden 
gedeclareerd. Het GLT ontvangen geen vergoeding en doen het werk op vrijwillige basis. 
Dat geldt ook voor alle andere functies en rollen binnen de gemeente     
De meest recente gemeentevergadering is gehouden op 21 november 2018.  
Notulen van deze bijeenkomst zijn op te vragen bij het secretariaat via een email naar 
administratie@christengemeentehoogeveen.nl 
 

Uitgeoefende activiteiten van Christengemeente Hoogeveen  
  
Taken en verantwoordelijkheden (afhankelijk van bediening of taakgebied): 
1.  (geestelijk) leiderschap in de gemeente; 
2. mede uitwerken visie door Uitvoerend leiderschaps-team ?;  
3. verzorgen van onderwijs en woordverkondiging;  
4. ondersteunen voorganger;  
5. beheer van eigendommen van de gemeente; 
6. het leiding geven aan taakgroepen; 
7. het uitdragen van de cultuur in de gemeente. Specifieke taken en 

verantwoordelijkheden van de oudste secretariaat; 



8. het verzorgen van de algemene administratie en correspondentie;  
9. het verzorgen van de ledenadministratie.  

10. Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de administrateur financiën; 
        het beheer van de financiën in de gemeente;  
        het zorg dragen voor de financiële administratie van de gemeente; 
        het verzorgen van een jaarlijkse begroting;  

het minstens eens per kwartaal uitbrengen van een financieel verslag aan het GLT; 
het zorg dragen voor het financiële jaarverslag. 

 




