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2. Inleiding/opheffing 
 
Pinkstergemeente Bethel Den Haag, opgericht op 2 april 1989, werd sinds 27 
mei 2000 voorgegaan door de pastors Walter en Linda Eilbracht.  
Sinds een aantal jaren had pastor Walter al gezondheidsklachten. Helaas  
namen deze in het verslagjaar toe. Hierdoor moest hij besluiten zijn ambt na 20 
jaar te gaan neerleggen. Helaas waren er geen (toekomstige) kandidaten voor 
opvolging van de functie van voorganger. Dat gold ook voor de toekomstige 
opvolging van twee bestuursleden.  
Bovendien bood de locatie waar de erediensten werden gehouden te weinig 
ruimte:  de verhuurder had vergaande verbouwingsplannen, waardoor de 
kerkzaal aanzienlijk kleiner zou worden.  
Uiteindelijk werd op 30 augustus 2020 tijdens een Algemene LedenVergadering 
het besluit genomen om de gemeente per 1 januari 2021 op te heffen.  
Het huurcontract van het door de gemeente voor de erediensten gehuurde 
gebouw “Het Geuzenhonk” aan de Kranenburgweg 92 in Den 
Haag/Scheveningen is per 1 oktober 2020 beëindigd. 
Vanaf maart 2020 werden daar overigens al geen diensten meer gehouden: de 
zaal was te klein om te voldoen aan de 1,5 meter-afstandsvereisten i.v.m. de 
coronacrisis.  
 
Pastor Walter is op 27 januari 2021 onverwacht overleden. We missen hem 
zeer. 

  
 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pastors Walter en Linda Eilbracht 
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3. Missie en visie 

 
De missie van de Pinkstergemeente Bethel Den Haag was om de naam van God 
te verhogen en Zijn Naam uit te dragen.  
De visie van de Gemeente berustte op Galaten 6 vers 2 :  
“ Draag elkanders lasten”.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 ‘Help elkaars lasten te dragen’ (bron: het Internet) 

 

4. Structuur en fellowship 
 
De gemeente had een hoofdbestuur voor algemene en zakelijke aangelegen-
heden. Daarnaast was er een dagelijks bestuur voor de lopende zaken.  
De geestelijke zaken werden besproken door de voorganger en 
diakenen/diaconessen. In de praktijk werden de bijeenkomsten meestal 
gecombineerd. 
 
Normaal gesproken vond er eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering 
plaats en periodiek ook een vergadering met de leden met een speciale taak 
(ten behoeve van de kinderdienst, hoogtijdiensten, de huishoudelijke dienst, de 
zang- en muziekgroep). Verder was er regelmatig overleg met alle werkers in 
de zogenaamde werkersvergaderingen. Het overzicht van de in 2020 gehouden 
vergaderingen staat in hoofdstuk 6. 
 
PG Bethel Den Haag werkte onder de koepel van de Bethel Fellowship 
Nederland (BFN) intensief samen met de zustergemeenten in Alphen aan den 
Rijn/Wadenoijen en Nijmegen. In Hoofdstuk 8 wordt hierover meer verteld. 
 

5. Samenkomsten en Bijbelstudies 
 
De samenkomsten vonden tot maart 2020 plaats in het eerdergenoemde 
Geuzenhonk. Voor de kinderen was er dan tevens gelegenheid tot het houden 
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van zondagsschool. Vanaf maart zijn er geen samenkomsten meer gehouden in 
Het Geuzenhonk. Tot eind december 2020 werd het Woord op zondag digitaal 
gebracht. Enkele leden die geen gebruik konden maken van de moderne 
techniek kregen de overdenkingen op schrift.  
 
Door de coronacrisis zijn er in 2020 nauwelijks meer Bijbelstudies gehouden en 
zijn ook de tweewekelijkse bidstonden en muziekrepetities gestopt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Belangrijke gebeurtenissen in 2020 

* Door de coronacrisis moesten na maart vrijwel alle gebruikelijke 
activiteiten vervallen. De diensten zijn na maart niet meer op de 
gebruikelijke manier fysiek gehouden, maar in plaats daarvan digitaal. 

* 27 mei: 20-jarig ambtsjubileum van het voorgangersechtpaar. Helaas kon 
dit alleen op afstand gevierd worden. 

* Bestuursvergaderingen vonden (fysiek) plaats op 25 januari 2020 en op 8 
juli 2020. In laatstgenoemde vergadering kondigde de voorganger zijn 
afscheid aan. 

* Op 8 februari is in Het Geuzenhonk de laatste fysieke Werkersvergadering 
gehouden voor iedereen met een taak in de gemeente. 

* De (reguliere) Algemene Ledenvergadering is (fysiek) gehouden op 8 
maart in Het Geuzenhonk.  

* Op 30 augustus is vervolgens de Algemene Ledenvergadering over de 
opheffing van de gemeente coronaproof gehouden bij Van der Valk Hotel 
Bijhorst in Wassenaar. 

* Het huurcontract van ‘Het Geuzenhonk’ werd per 1 oktober 2020 
opgezegd en de overige beëindigingsactiviteiten van de gemeente per 1 
januari 2021 werden uitgevoerd.  

 



6 

 

7. Zendingsdoelen 
Voor elk kwartaal werden, met goedkeuring 
door de Algemene Ledenvergadering, een 
zendingsdoel vastgesteld. Dat waren er in 
totaal zeven. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 8 maart 2020 is de 
Stichting 4Given nog toegevoegd aan de 
gekozen zendingsdoelen.  
Daarnaast werd zr. Saline Mamahit voor haar 
zendings- en kinderwerk in Roemenië 

maandelijks ondersteund. 
Nadat het besluit tot opheffing van de gemeente was genomen is besloten de 
donaties te verhogen vanuit de visie ‘Draagt elkanders lasten’. 

 

Zie verder hoofdstuk 10. 

 

8. Groei en gezondheid 
 
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden nam de laatste jaren steeds 
meer toe en mede daardoor was er helaas geen sprake van groei. In het 
verslagjaar moest afscheid genomen worden van een van de zusters; zij werd 
thuisgehaald.  
Het ledental van de gemeente bleef de laatste jaren circa 40.  
Zoals al eerder in dit jaarverslag is vermeld, is besloten om de gemeente per 1 
januari 2021 op te heffen.  
 

9. In Fellowship samenwerkende gemeenten 

 

PG Bethel Den Haag was een pinkstergemeente die 
onder de koepel van de Bethel Fellowship Nederland 
intensief samenwerkte met de zustergemeenten. 
Deze samenwerking vond in voorgaande jaren plaats op 
veel gebieden. Helaas moesten in 2020 door corona 
geplande activiteiten zoals fellowshipdiensten worden 
opgeschort.  
Met de opheffing van PG Bethel Den Haag komt ook 
aan die samenwerking een eind.  
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10. Financiën Pinkstergemeente Bethel Den Haag 
 

Gegevens van het boekjaar 2020 met vergelijkende cijfers van 2019.  
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.   
Bedragen in €. 
 

 

 
  

 2019 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2020 
Werkelijk 

Ontvangsten    

Tienden 7.330,00 7.000,00  3.610,00  

Giften 7.270,16  7.270,00  5.287,33  

Offerande 4.723,82  4.725,00  2.256,75  

Zending 854,56  855,00  456,35  

Zendings-
/kinderwerk 
Roemenië 

- - - 

Blijde Boodschap 432,74  500,00  150,00 

Rente 5,04  -  3,12 

Diversen -  - 29,20 

TR -  -  -  

Totaal 20.616,32 20.350,00  11.792,75  

    

Uitgaven    

Tienden 1.932,41  1.900,00 1.115,41  

ING 266,08  270,00  221,28 

Zending 1.589,56  855,00  4.050,00 

Zendings-
/kinderwerk 
Roemenië 

- 600,00 - 

Huur 5.240,74  5.500,00  3.395,03  

Sprekers 5.150,00  5.000,00  4.600,00  

Reiskosten 1.081,28 1.100,00 209,30  

Zondagschool 16,48 100,00  - 

Muziek 72,60  100,00  20,85  

Voorganger 3.000,00  3.000,00  3.000,00  

Repro/porto 809,58  900,00  1.241,21  

Catering 453,87  500,00  561,52  

R&A 587,93  590,00  811,70  

Diversen, o.a. 
website 

272,22  300,00  998,98 

Noodlijdende gem. 300,00  300,00  300,00  

V&B 280 280,00  - 

Dagje uit 1.350,00 1.500,00  - 

Totaal 22.402,75  22.795,00 20.525,28  

Resultaat -1.786,43 -2.445,00 -8.732,53 



8 

 

Bijzonderheden m.b.t. begroting, ontvangsten/uitgaven 2020 

De begroting 2020 is opgesteld op basis van de uitkomsten 2019. De uitkomst 2020 wijkt af van de 

begroting, doordat het jaar anders verliep dan voorzien. Vanwege de Covid-19- pandemie zijn vanaf 

15 maart geen fysieke diensten meer gehouden en werden de wekelijkse overdenkingen alleen 

digitaal aangeboden. Uitzondering was de algemene jaarvergadering/bijeenkomst in augustus waarin 

om verschillende redenen werd besloten tot opheffing van PG Bethel Den Haag per ultimo 2020. De 

huur van het Geuzenhonk werd opgezegd en de bijdragen van de leden/ontvangsten stopten. In lijn 

met de missie van PG Bethel Den Haag werd besloten tot extra donaties aan de zendingsdoelen. 

Verder werd besloten de gelden die na afsluiting van het boekjaar zouden overblijven te reserveren 

voor een reüniebijeenkomst. Deze zal in de toekomst plaatsvinden als de coronamaatregelen dit 

toestaan. 

• Ontvangsten: 

Tienden en giften: Kwamen vooral via de bank binnen. De giften zijn verhoogd met door 

sprekers afgestane vergoeding (kasboekingen). 

Offerande: Voor de offerandes werd wekelijks tijdens de fysieke 

zondagsdiensten gecollecteerd. Na 15 maart kwamen nog enkele 

bedragen via bankoverschrijvingen binnen. 

Zending alg.: Op de eerste zondag van de maanden januari, februari en maart 

werd een extra collecte gehouden, ten behoeve van het zendingsdoel 

voor dat kwartaal. Na 15 maart kwamen nog enkele bedragen via 

bankoverschrijvingen binnen. 

Blijde Boodschap: Contactblad 

 

• Uitgaven: 

Tienden: 10% van de ontvangen tienden wordt afgedragen aan de BFN. 

Offerande: 10% van de ontvangen offerande wordt afgedragen aan de BFN. 

Giften: 10% van de ontvangen giften wordt afgedragen aan de BFN. 

Bankkosten: Door de bank in rekening gebrachte administratiekosten. 

Zending algemeen: 

De ‘algemene’ zendingsdoelen 2020 waren vooraf in de ALV bepaald, als onderdeel van een 

serie die in 2019 was gestart.  

Geen fysieke diensten betekende ongelijke/geen zendingsontvangsten. Daarom werd 
besloten elk doel van 2020 hetzelfde bedrag te geven (vanuit de ontvangen 
zendingsbijdragen en de algemene middelen). Daarnaast kreeg de hele serie zendingsdoelen 
(dus ook de doelen uit 2019) een extra donatie, met als motivatie de visie van de Gemeente 
‘Draag elkanders lasten’. Het nieuw aangebracht zendingsdoel, 4GivenFoundation, kreeg een 
eenmalige donatie. Zr. Saline Mamahit kreeg voor haar kinderwerk in Roemenië naast de 
vaste maandelijkse bijdrage eenmalig een extra donatie uit de algemene middelen. 
 
De zendingsuitgaven waren daarmee als volgt: 
St. Licht in de Duisternis  € 500,00 

St. Hart voor de Oogst/Myanmar € 500,00 

schoolproject Gambia   € 500,00 
St. Restore his Workers   € 500,00 
St. Halin    € 300,00 
St. Spanje Zending   € 300,00 
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St. Kinderen van India   € 300,00 
4GivenFoundation   € 300,00 

 kinderwerk Roemenië/zr. S.Mamahit € 850,00 
 

Huur: ‘Het Geuzenhonk’ en de ruimte voor de afsluitende vergadering 

Sprekers: Sprekers krijgen een vergoeding en een reiskostenvergoeding 
Muziekgroep: Reparatie instrumenten en aanschaf snaren, muziekboeken 
Voorganger: Vaste onkostenvergoeding ad € 250 p/m 
Repro/Porto: M.n. drukwerk en porto Blijde Boodschap en inktcartridges voor 

wekelijkse nieuwsbrieven en overdenkingen 
Catering: Koffie/thee na de dienst; viering Chr. Feestdagen en de afsluitende 

vergadering 
R&A: Representatie en Attenties, bij ziekte, verjaardag, overlijden etc. 

V&B: Vasten en Bidden; driedaagse ‘bezinningsperiode’ in november op 

locatie elders; deze ging in het verslagjaar niet door  

 

 

De ontvangsten en uitgaven leidden tot de volgende saldi: 

 

 2020 2019 

Beginsaldo   

Zakelijke rekening 813,25 3.379,06 

Zakelijke Spaarrekening  10.086,26 10.081,22 

Kas 741,89 0,00 

Saldo per 1 januari 11.641,40 13.460,28 

Eindsaldo   

Zakelijke rekening 68,03 813,25 

Zakelijke Spaarrekening 3.320,00 10.086,26 

Kas 0 741,89 

Reservering (saldo deb/cred)  -479,16 -9,48 

Saldo per 31 december na reservering 3.388,03 11.641,40 

Toename saldo +/Afname saldo- -8.253,37 -1.818,88 

 

 


