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New Hope Christian Church is een migrantenkerk in Deventer (Colmschate). 

De christenen komen vanuit verschillende plaatsen in Nederland.  

De missie van de NHCC  is de evangelisatie, het woord van God brengen  bij 

ongelovigen en  het woord bij gelovigen verdiepen.  

God heeft ons gaven gegeven  en die willen wij gebruiken om samen een lichaam 

van Christus  te  bouwen zoals in de bijbel staat:  

‘Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus; Tot wij allen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis 

van den Zoon Gods, tot en volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid 

van Christus.’ Efez. 4,12-13. 

Daarnaast zijn er activiteiten binnen en buiten NHCC: kinderen onderwijzen, 

maatschappelijke hulp verlenen in allerlei noodsituaties, organisaties en individuen 

financieel ondersteunen.  

De erediensten vinden elke zondag plaats. Na de dienst is er de gelegenheid om 

samen een kopje koffie te delen.  

Dit zijn onze gegevens: 

Bezoekersadres:  

Holterweg 106, 
7429 AH 
Deventer 

info@nhcc.nl 
secretariat@nhcc.nl  

KVK no:62060902 

Rekeningnummer: NL 66INGB 0006682132 
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In dit verslag geven wij een overzicht van onze inkomsten en uitgaven over het jaar 

2020 

 

Inkomsten  EUR Uitgaven  EUR  

Bijdrage christenen 7.138,07 Eredienst  3.190,00 

Contante storting  5.518,67 Onkosten Bisschop  1.850,00 

Projecten 620,00 Onkosten koor  1.950,00 

Restitutie 62,13 Projecten  3.649,00 

opname 
spaarrekening  4.507,50 Consumptie 497,21 

Andere 1.150,00 Bankkosten  201,27 

    
Vergoeding 
transport  3.093,50 

    Website  90,00 

    
Storting  
spaarrekening  3.750,00 

    Andere 2.015,10 

        

Totaal  18.996,37 Totaal 20.286,08 

 

Inkomsten: 

De inkomsten bestaan uit de collecten en periodieke bijdragen die door de leden of 

vrienden per bank worden  overgemaakt.   

Het geld dat wij contant hebben ontvangen  hebben wij op ons rekeningnummer 

gestort. 

Wij hebben ook geld opgehaald voor een project in D.R. Congo, een christen die het 

moeilijk had en de aanschaf van een professionele camera. In D.R. Congo hebben 

wij vluchtelingen uit Minembwe geholpen. Ze zijn voor massamoord gevlucht en 

verblijven in vluchtelingenkampen in andere steden van D.R. Congo. 

In de inkomsten hebben wij ook restituties van betalingen die niet goed waren 

gedaan vermeld. 

Geld dat opgenomen  is vanuit onze spaarrekening is ook vermeld. 

Er zijn ook eenmalige giften /bijdragen voor de leden, vrienden of gasten of leden die 

een lening terug betalen, dat is te vinden onder ‘andere’. 
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Uitgaven: 

Onder ‘eredienst’ valt de huur van de zalen die wij gebruiken voor onze diensten op 

zondag en opslag van de muziekinstrumenten. 

De communicatie en vervoerskosten   van de bisschop worden maandelijks vergoed.  

Voor het koor krijgen de instrumentenspelers maandelijks een vergoeding, het gaat 

over de pianisten en drummers. 

Vorige jaar hebben wij een project in D.R. Congo ondersteund en een christen 

geholpen. 

Voor de kerk hebben wij een professionele camera gekocht voor onze communicatie. 

Wij plaatsen regelmatig foto’s van onze diensten op onze facebook pagina. In deze 

periode van Corona volgen de christenen die niet aanwezig kunnen zijn de dienst via 

onze youtube kanaal.  

De kosten voor de aanschaf van koffie , thee en water voor de christenen is terug te 

vinden onder consumptie. 

Voor ons rekeningnummer maken wij  elke maand kosten, de bankkosten.  

NHCC  betaalt NS abonnementen voor de mensen die het moeilijk hebben en toch 

de  diensten willen bijwonen. Dat zijn meestal mensen die nog in een 

asielzoekerscentrum  wonen. 

Voor de communicatie naar buiten toe, gebruiken wij www.nhcc.nl, daarvoor maken 

wij kosten voor onze website. 

Onder andere zijn uitgaven zoals incidentele kosten voor onze activiteiten : 

overnachtingen van een evangelist, kosten voor de kinderdiensten ,etc. of een lening 

die wij aan de leden geven in het geval van nood. 

http://www.nhcc.nl/

