Stichting Perzische kerk Kores
RSIN
(fiscaal nummer Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
8151.32.104
Postadres:
Postbus 37
3840 AA Harderwijk
Bezoekadres:
Diensten elke 2e en 4e zondag van de maand:
Eben Haezerkerk, Zonnedauw 8, 7322 EC Apeldoorn (14:30u)
➔ Op afspraak kan er op andere dagen op een andere locatie een afspraak gemaakt worden.
➔ Ivm covid-19 zijn de diensten tijdelijk tweewekelijks op zaterdag, aanmelden is
noodzakelijk vanwege maximum aantal bezoekers
Beschrijving en doelstelling van de Perzische kerk Kores / Hoofdlijnen beleidsplan:
(Visie Koreskerk)
• De Koreskerk is een kerk die mensen wint, herstelt, discipelen maakt en uitzendt.
• De diaconale arm van de Koreskerk legt een sterke nadruk op het helpen van
verworpenen, armen en mensen in nood.
• De Koreskerk is een kerk met een diepe overtuiging dat ze eerst zelf van God moet
ontvangen om vervolgens dat te kunnen uitdelen. Met een missionaire opdracht voor het
vormen van bijeenkomsten waarin herstel plaatsvindt en vervolgens mensen worden
getraind om door te geven wat ze hebben ontvangen. (In Nederland en uiteindelijk in
Iran!)
Koning Kores is een leiderstype die God gehoorzaamde en door Hem gebruikt werd; hij heeft
de tempel herbouwd en rijkdom en leven in vrijheid door gegeven. (Jesaja 44:28 – 45:1,2,3
en Ezra 1: 1-7)
Doelgroepen van de Koreskerk:
1. armen, verworpenen, mensen in nood (Jes. 57:15)
2. Farsi sprekende mensen, Iraniërs, Afghanen, moslims.
Structurele doelen:
1. diaconale arm
2. bijeenkomsten
3. evangelisatie
4. herderlijke arm
5. training
6. verzorg
Contactpersonen bestuur
Dhr M Mohammad Amini (voorzitter)
Mw C Mohammad Amini – Rikken (secretaris)
Dhr P. Peddromy (penningmeester, samen met C. Mohammad Amini)
Dhr M. Darvish
Mw S. Kazemi – Galedaripoor
Dhr M. Golshanzadeh
Beloningsbeleid van bestuur, directie en personeel:
Er zijn geen betaalde functies binnen Stg Perzische kerk Kores. De kerk heeft
3 telefoonabonnementen, er is een werkkas voor de voorganger van € 350 per maand voor
reiskosten, hulp aan mensen in nood, eten na de diensten. Er zijn geen structurele
vergoedingen, alleen vergoeding van uitgaven die voor de kerk gedaan zijn.

Financiële verantwoording inkomsten en uitgaven 2020
Staat van baten en lasten
1. Werkkas Masoud
2. Ontvangen giften
3. Ontvangen vergoedingen
4. Ontvangen collectes
5. Apparatuur
6. Kosten: telefoon verzekering enz
7. Hulp Koreskerk Turkije
8. Hulp aan kerkleden (excl. werkkas)
9. Kosten diensten (excl. werkkas)
10. Evangelisatie (excl. werkkas)
11. Reservering/spaargeld
12. Startweekend Giethoorn

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
3.600
8.833
1.475
4.450
400
1.777
4.200
117
3.266
445
-130

2020
€ 3.150
€ 8.997
€ 460
€ 2.044
€ 730
€ 1.482
€ 5.500
€ 537
€ 1.179
€ 601
€ -1.128
€ 1.335

Stand 1-1
Stand 31-12
Inkomsten
Uitgaven

€ 4.605
€ 5.506
€ 14.758
€ 13.805

€ 5.506
€ 2.356
€ 11.501
€ 14.514

Verslag activiteiten 2020
In 2020 zijn we gestart met elke 2e en 4e zondag een kerkdienst in Apeldoorn. En de maandelijkse
Bijbelstudie voor de Farsi-sprekende leden van de Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in BrüggenBracht, Duitsland. De diensten in Apeldoorn worden live uitgezonden en zijn terug te zien via
Facebook, YouTube, Telegram. Elke zondagochtend is er een online kerkdienst gehouden in eerste
instantie met onze groep in Turkije: Yalova, Denizli en Cankiri en vanaf de lockdown met meer
kerkleden.
Op 21 maart 2020 zouden we ons jaarlijkse Norooz-feest houden voor 100 personen, maar dit was
uiteindelijk de eerste gecancelde dienst ivm Covid-19. We hebben daarna pas op 10 oktober 2020 weer
een eerste ‘live-dienst’ kunnen houden in Apeldoorn met 30 bezoekers. Op zaterdag in plaats van
zondag, maar fijn dat het mogelijk was. Met voorafgaand aan die eerste dienst eind september een
startweekend in Giethoorn, een conferentie met 30 kerkleden. Uiteindelijk stopten de live diensten
vanaf 19 december 2020 opnieuw vanwege de 2e lockdown.
Direct vanaf de eerste lockdown hebben we onze online Bijbelstudies uitgebreid tot 4x per week. Ook
hebben we met Norooz en Kerst via onze kerkleden die in een asielzoekerscentrum verblijven daar
eten en fruit uitgedeeld.
Kerkleden in Groot-Brittannië hebben begin 2020 het nasynchroniseren van de Alpha-cursus video`s in
Farsi afgerond. Onze kerkleden vinden de nagesynchroniseerde video`s erg toegankelijk, meer dan de
ondertitelde versies. Ook zijn we verder gegaan met het maken van nieuwe liederen en bijbehorende
clips, ook door onze leden in Turkije.
Eind 2020 hebben we onze online kerkdienst omgezet naar Zoom, zodat veel meer mensen deel
kunnen nemen. Ook deze diensten worden opgenomen zodat ze ook op een later moment nog bekeken
kunnen worden. ook de online Bijbelstudies vinden nu plaats via Zoom.
De hulp voor de Koreskerk in Turkije wordt besteed voor Evangelisatie, huur van 2
samenkomstruimtes, hulp aan individuele kerkleden, bijvoorbeeld bij ziekte. M.n. omdat zij
vluchtelingen zijn, maar geen ondersteuning krijgen. Een deel van het online werk wordt
gecoördineerd door kerkleden in Turkije.

