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1.1 Algemene gegevens  

Naam ANBI: Christ Worship Centre  

RSIN/Fiscaal nummer: 8231.26.602  

Kvk-nummer: 51162067  

Website: www.cwcamsterdam.nl  

E-mail: info@cwcamsterdam.nl  

Adres: Witbolstraat 9  

Postcode: 1032 LC  

Plaats: Amsterdam  

Postadres: Witbolstraat 9  

Postcode: 1032 LC  

Plaats: Amsterdam 

Christ Worship Centre is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en 

is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
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2.1 Inleiding 

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 op hoofdlijnen van het Kerkgenootschap Christ 

Worship Centre te Amsterdam. Het beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen de beleidsvisie van het 

Kerkgenootschap Christ Worship Centre te Amsterdam. Deze beleidsvisie zal nog verder door 

vertaald worden naar een plan met concrete doelstellingen. 

3.1 Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Christ Worship Centre zijn altijd leden van de Christ Worship Centre en worden uit 

haar midden aangewezen. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door drie leden.  

Voorzitter: J. Worthington                                                                                                                                   

Secretaris: G. Worthington-Conradi                                                                                                                     

Penningmeester: G. Worthington  

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de gemeente.  

Momenteel zijn ongeveer twaalf vrijwilligers actief betrokken bij het uitvoeren van allerlei taken, 

variërend van buffetmedewerker tot connectgroepleider. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen 

waarborgen is voor de meeste taken een geregistreerd lidmaatschap vereist.  

4.1 Beloningsbeleid 

Geen van de bestuursleden ontvangen voor hun bestuurstaken en/of een uitvoerende functie 

vervullen een vergoeding dan wel een andere beloning van Christ Worship Centre.                                         

Vrijwilligers ontvangen tevens geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun 

functie maken worden door Christ Worship Centre vergoed, o.a. vervoerskosten. 

5.1 Doelstelling/visie 

De gemeente stelt zich krachtens de statuten ten doel:  

- als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd                                                                                    

- gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4)                                                                                                                                                                       

- zich mede in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met het Evangelie van Jezus 

Christus  

Christ Worship Centre tracht haar doel krachtens de statuten onder andere te bereiken door:  

- het houden van samenkomsten                                                                                                                                           

- te streven naar de gaven van de Geest                                                                                                                       

- het geven van Bijbels onderricht                                                                                                                                        

- het hebben van zorggroepen                                                                                                                                              

- het verlenen van pastorale zorg                                                                                                                                            

- het uitdragen van het Evangelie door effectieve evangelisatie en zending                                                                          

- alle andere wettige en passende middelen die tot het bereiken van het doel kunnen meehelpen  

6.1 Christ Worship Centre in de praktijk/verslag van de activiteiten  

Christ Worship Centre is een bruisende en levendige kerk in Buiksloterham, Amsterdam Noord. Wij 

geloven dat God levens kan veranderen.  We houden elke zondag kerkdienst om 11.00 uur en 

hebben gedurende de week activiteiten in- en vanuit de kerk. Wij hebben de volgende hoofdtaken:  
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6.1.1 Erediensten  

De zondagmorgen erediensten zijn inspirerende samenkomsten gecentreerd rondom de boodschap 

vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. Na de eredienst 

is er altijd ruimte voor gebed, nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het 

genot van een kopje koffie/thee en zo mogelijk kan men nog een hapje met elkaar eten.  

6.1.2 Kinderwerk 

Het kinderwerk bestaat uit de volgende leeftijdscategorieën:  

CWC-kids crèche (0-4 jaar)                                                                                                                                              

CWC-kids onderbouw (groep 1 t/m 4 basisschool)                                                                                                    

CWC-kids bovenbouw (groep 5 t/m 8 basisschool)  

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn in het begin van de eredienst in de eredienst. Hier zingen zij 

eerst de liederen mee. Daarna gaan ze elk naar hun eigen kinderdiensten. Iedere groep heeft een 

eigen programma waarin een Bijbelverhaal wordt verteld, gevolgd door een activiteit. Op de laatste 

zondag van de maand hebben de kinderen een ‘Happy Hour’. Tijdens de ‘Happy Hour’ zijn alle 

kinderen van groep 1 t/m 8 samen en gaan o.a. snacks, e.d. maken, welke tijdens de koffie 

geserveerd wordt. 

6.1.3 Tiener- en jeugdwerk 

Ook voor de tieners en jeugd komen in Christ Worship Centre niets te kort. Ze komen af en toe apart 

van elkaar samen en soms komen ze ook gezamenlijk bij elkaar om God te aanbidden en om meer 

van God te leren. De momenten dat we tiener- en jeugdactiviteiten houden zijn zondagavond en 

woensdagavond. Daarnaast wordt er ook soms gesport op de vrijdagavond. 

6.1.4 Zorggroepen (Connectgroepen) 

Naast de zondagse erediensten houden we twee wekelijks bij de verschillende mensen thuis 

connectgroepen. Een connectgroep is een groep waar zorg is voor elkaar en waar mensen groeien in 

hun geloof en vriendschappen met andere mensen. Op de connectgroepavond (dinsdagavond) wordt 

dieper ingegaan op een bepaald Bijbelboek en wat dat voor een ieder persoonlijk inhoudt. We willen 

er ook voor elkaar zijn en daarom is de connectgroep ook de plek waar vanuit we elkaar en andere 

mensen kunnen helpen. We hebben connectgroepen in Christ Worship Centre op basis van de 

locaties (Amsterdam Noord, Zaandam en Almere). 

6.1.5 Bijbelstudie- en gebedssamenkomsten 

Regelmatig organiseren we Bijbelstudie- en gebedssamenkomsten voor alle gemeenteleden. 

6.1.6 Evangelisatie  

Voortdurend zijn we bezig om mensen het Evangelie te brengen, o.a. door het houden van concerten 

en andere speciale evenementen. We helpen de leden van Christ Worship Centre om zelf te 

evangeliseren en zelf zoveel mogelijk mensen het goede nieuws te verkondigen. 

6.1.7 Activiteiten met maatschappelijke doelstellingen  

We organiseren activiteiten voor de buurt zoals Burendag, speciale evenementen voor ouderen (o.a. 

van Indische komaf) en op Pasen en Kerstmis. Tevens is er een mate van  samenwerking op het 

maatschappelijk vlak met de Gemeente Amsterdam en maatschappelijke instanties, met name in het 
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stadsdeel Noord, Van der Pekbuurt; o.a. met het Buurthuis Van der Pekbuurt, OKT (Ouder- en Kind 

Team) Amsterdam-Oud Noord,  Doras, e.d. 

7.1 Financiën  

Het tot verwezenlijking van het doel van Christ Worship Centre bestemde vermogen wordt gevormd 

door:  

- bijdragen van leden                                                                                                                                                  

- collectes                                                                                                                                                                          

- giften                                                                                                                                                                                 

- erfstellingen of legaten                                                                                                                                                  

- overige baten 

7.1.1 Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Met dien verstande dat we uit gaan van een kleine groei in inkomsten, aangezien 

we verwachten dat elk jaar het aantal leden zal groeien. De voorgenomen bestedingen voor de 

komende jaren zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Het 

plaatselijk kerkenwerk vertoont dus een grote mate van continuïteit.  

7..1.2 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar. 

Deze worden jaarlijks apart vermeld in het Financieel Jaarverslag. 

Zie: Financieel Jaarverslag 2020. 

8.1 Hoofdlijnen van ons beleidsplan  

We willen als Christ Worship Centre de komende jaren onze doelstelling verder in de praktijk 

brengen. Christ Worship Centre is een plek waar levens worden veranderd door Gods aanwezigheid. 

Maatschappelijke betrokkenheid vanuit de Christelijke levensvisie zal verder ontwikkeld en 

uitgevoerd worden. Het gebouw van Christ Worship Centre heeft als uitvloeisel hiervan reeds en zal 

de komende jaren een steeds grotere buurtfunctie krijgen.                                                                                                       

Onderwijs en training van gemeenteleden vinden onder meer plaats door het onderwijsprogramma 

in de gemeente. Hierdoor zal ons doel en bestaansrecht om het goede nieuws van Jezus Christus te 

verkondigen en om als discipelen van Hem te leven in de praktijk worden gebracht.                                            

In de connectgroepen zullen steeds meer mensen getraind worden in het praktisch gemeente-zijn.  

We zullen de komende jaren bestaande activiteiten intensiveren en andere activiteiten opstarten ten 

aanzien van de doelstelling en visie van Christ Worship Centre. 


