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Naam                           : Evangelische gemeente “De Graankorrel”
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                                       Botermanswijk 1, 7701 AW Dedemsvaart
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RSIN                             : 8198.27.241
Website                         : www.degraankorreldedemsvaart.nl/
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Missie:
De gemeente is door God gesteld als lichaam van Christus hier op aarde en zo maken wij Christus
zichtbaar maken voor de mensen om ons heen. Doel daarbij is dat mensen Hem gaan erkennen 
als hun Redder, Verlosser en Heer. 

Wij geloven dat wij geroepen zijn om als broeders en zusters in onze eigen woonplaats gemeente 
te zijn om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Wij willen als kinderen van God in ons 
dagelijkse leven en onze eigen omgeving een getuige van Jezus Christus zijn. Wij willen als 
gemeente daarom bidden voor, betrokken zijn bij en aanwezig zijn in onze woonplaats, zodat het 
getuigenis van Jezus Christus hier nadrukkelijk gehoord wordt en de Here Zijn Naam kan 
verheerlijken.

Als gemeente zijn wij een huisgezin van God, waarbij liefde voor de Here, voor elkaar en voor hen 
die zonder Jezus verloren gaan, centraal staat. Ons verlangen is dat mensen door wedergeboorte 
gaan behoren tot het lichaam van Christus en dat deze mensen opgroeien tot discipelen, geestelijk
volwassen en toegerust tot dienstbetoon. Van belang daarvoor is dat er in de gemeente stabiliteit 
en rust is, zodat  iedereen in de gemeente de liefde van onze Heer en Heiland ervaart en er ruimte
is voor heling en genezing.

Uitwerking:
Elke zondag komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten, Hem te loven en te prijzen en 
Zijn Woord met elkaar te delen. Kinderen t/m de basisschoolleeftijd hebben hun eigen 
bijeenkomsten na een gezamenlijke start. Vanwege de coronamaatregelen zijn er in de periode 
van haalf maart t/m juni alleen on-line diensten gehouden.

Het onderwijs in de gemeente dient tot groei in de relatie met onze Heer. Geestelijke 
volwassenheid en toerusting tot dienstbetoon zijn hierbij belangrijke doelen, evenals het toerusten 
tot getuige zijn van onze Here Jezus Christus. De Fundamentenkring en de gavencursus zijn 
belangrijke pijlers waarlangs aan deze doelen wordt gewerkt. 

Wij willen de jeugd ondersteunen bij het maken van hun keuzes en bij het zoeken naar antwoorden
op hun vragen en daarvoor een veilige omgeving bieden. Belangrijk daarbij is dat jongeren ook 



leren om hierin elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. Wij bieden jongerenwerk aan voor 
verschillende leeftijdsgroepen bij voorkeur in een huiselijke omgeving. Jaarlijks wordt ook een 
jongerenweekend georganiseerd en krijgen jongeren de gelegenheid een jeugddienst te 
organiseren. Vanwege de coronamaatregelen is het jongerenweekend geannuleerd.

De groeigroep is de eerste plaats waar de onderlinge zorg en liefde voor elkaar gestalte kan 
krijgen. Dit geldt zowel voor het praktisch omzien naar elkaar als voor (geestelijke) pastorale zorg. 

Waar pastorale zorg niet meer kan worden ingevuld binnen de groeigroep kan begeleiding worden 
gegeven door eigen pastorale werkers e/o worden doorverwezen naar professionele zorg.

Als gemeente willen wij actief omzien naar mensen die het moeilijk hebben op praktisch- en 
materieel gebied, ook aan mensen buiten de gemeente. Dit gebeurt onder meer door het 
bezoeken van mensen in moeilijke omstandigheden, het regelen van praktische hulp en het 
voorzien in noodzakelijke middelen.

Wij zijn geroepen om alle volken te maken tot discipelen van onze Here Jezus. Wij geloven dat ons
getuigenis in eerste instantie uitgaat van leden individueel, in hun dagelijkse leven. Wij willen als 
gemeente samenwerken met andere kerken/gemeenten in het uitdragen van het evangelie. 
Jaarlijks wordt zo, in samenwerking met andere kerken, elk jaar een actie op de kerstmarkt in 
Dedemsvaart en Balkbrug gehouden. In 2020 is dit vanwege de coronamaatregelen maar in 
beperkte mate gebeurd. 
In samenwerking met enkele kerken in Dedemsvaart wordt jaarlijks in december een 
kerstpakkettenactie gehouden voor inwoners die van een minimaal inkomen moeten leven. 
Daarnaast ondersteunen wij op zending en evangelisatie gerichte organisaties, stimuleren wij 
mensen in het ontdekken van Gods plan voor hun leven en het vinden van hun bediening hierin en
stimuleren wij actieve betrokkenheid bij zendingswerk of zendingsorganisaties.  

Bestuur:
De gemeente staat onder gezag van de Here Jezus Christus. Hij heeft oudsten geroepen en 
bekwaam gemaakt om onder Zijn gezag de gemeente te leiden. Het gezag van de oudsten 
kenmerkt zich door dienend leiderschap. Zij zijn er op gericht dat gemeenteleden geestelijk gaan 
groeien en op die plek gaan functioneren waar de Here hen roept en die bij hen past. Ook 
stimuleren zij gemeenteleden in het dragen van geestelijke verantwoordelijkheid en leiderschap.
De oudsten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gemeente.

Naast het oudstenteam fungeert een stuurgroep, die gezamenlijk aansturende 
verantwoordelijkheid draagt voor allerlei meer organisatorische taken in de gemeente. De 
stuurgroep wordt voorgezeten door een eigen voorzitter. De andere oudsten nemen bij toerbeurt 
deel aan de vergaderingen van de stuurgroep. 

In het voor- en najaar van elk jaar wordt een gemeentevergadering gehouden. Daar wordt het 
algemeen functioneren van de gemeente besproken. Doel hiervan is om de gemeenteleden te 
informeren over en hen te betrekken bij de gemeente als geheel. De gemeentevergadering kent 
geen stemrecht, maar is belangrijk voor het creëren of vaststellen van het draagvlak voor door 
oudsten of stuurgroep te nemen beslissingen.

Financiële verantwoording:
Evangelische gemeente “De Graankorrel” is formeel een kerkgenootschap en werkt zonder 
winstoogmerk.

De inkomsten bestaan grotendeels uit giften en de opbrengst van collecten.
Aan oudsten, stuurgroepleden en gemeenteleden wordt geen honorarium verstrekt voor door hen 
uitgevoerde werkzaamheden en taken. 

Jaarlijks wordt in oktober een begroting opgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze 



begroting wordt besproken in de stuurgroep en tevens voorgelegd aan de gemeentevergadering.
Elk kalenderkwartaal wordt een financieel verslag opgesteld dat binnen de stuurgroep wordt 
besproken. Het financieel overzicht over een heel kalenderjaar wordt nagezien en gecontroleerd 
door een kascontrolecommissie die bestaat uit 2 gemeenteleden die daarin, onderling roulerend, 
voor een periode van 2 jaar zitting hebben. Het financieel jaaroverzicht wordt ook besproken in de 
stuurgroep en de gemeentevergadering.

Alle afspraken en regelingen op financieel gebied zijn vastgelegd in een financieel protocol. Dit 
protocol en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door de stuurgroep.

STAAT VAN INKOMSTEN & UITGAVEN 2021 2020 2019 2018 2017

INKOMSTEN
Vrijwillige bijdragen € 50.994 € 49.426 € 52.711 € 54.945 € 54.755
Collectegelden € 6.281 € 3.933 € 4.278 € 5.149 € 6.331
Overige € 3.401 € 1.776 € 3.412 € 1.580 € 1.795
Vrijval uit vrij beschikbare reserves € 5.638 € 15.665

Totaal inkomsten € 60.676 € 60.773 € 76.066 € 61.674 € 62.881

UITGAVEN
Honoraria en vergoedingen € 3.266 € 4.339 € 4.203 € 4.907 € 18.206
Onderwijs en sprekers € 3.053 € 3.757 € 4.988 € 2.951 € 3.019
Zending, evangelisatie en diaconaal werk € 23.251 € 16.115 € 30.779 € 13.647 € 13.315
Jeugdwerk € 2.083 € 1.909 € 1.691 € 1.777 € 1.805
Huur € 19.000 € 19.070 € 19.000 € 19.177 € 18.474
Kosten organisatie € 3.138 € 10.009 € 3.797 € 3.050 € 2.577

Totaal uitgaven € 53.791 € 55.199 € 64.458 € 45.509 € 57.396

Inkomsten -/- uitgaven € 6.885 € 5.574 € 11.608 € 16.165 € 5.485


