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Standaardformulier 
publicatieplicht 
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)

Heaven Designed Life 

6 6 9 8 2 3 3 2

De Brauwweg 60 

0 6 3 4 1 0 6 7 0 0

office@hd-life.org

Heaven Designed Life (hd-life.org)

8 5 6 7 8 0 7 1 6

Nederland

1

Senior Leader
Senior Leader & Assistant Treasurer
1 Elders
1 Elder & Secretary
2 Leader & Youth Pastor
1 Leader
1 Treasurer
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?

REACH - EMPOWER & EQUIP

The vision of HD-Life as a church is to spread the gospel of Jesus Christ to the world.
We want to REACH those who are lost, seeking and desire to life God’s intended
purpose and plan for their life. We want to EMPOWER & EQUIP every believer for the
work of the ministry. To life out the GOD given gifts, potential and purposes for their life
in alignment with God’s Kingdom standard and values. Furthermore, we want to
produce skillful leaders capable of influencing their environment and the world with
Kingdom biblical principles.

JESUS GENERATION – TRANSFORMING THE NATION

The mission of HD-Life as a church is to raise a JESUS GENERATION by strategically
equipping the people. We equip them by having weekly teachings, seminars, ministries
schools, marketplace forums and conferences. We focus on spiritual family and
community according to Psalm 68, ‘God sets the lonely in Families’.

The call of God in Mathew 28:19-21 is to TRANSFORMING NATIONS through taking
the gospel of Jesus Christ and disciple Nations to the Glory of God. We send teams
from our local church into our community and different countries to carry out the
message of Jesus Christ through outreaches and providing humanitarian support.

RAISING A JESUS GENERATION TO TRANSFORM THE NATIONS

Heaven Designed Life has its own bank account where they receive their donations.
The church income is 100% donated through financial gifs by the church members and
visitors.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

From the income, among other things, activity expenses are spent. In addition,
personnel and building costs are spent and other costs necessary to achieve the goals
above described. Any surplus is set aside for future spending.

Open

The church remuneration policy is not set forth in a collective labor agreement (CAO)
but is determined by the board. The board does not receive any type of expense
allowances or (voluntary) fees. Remuneration is received only for executive positions.

Weekly Sunday service
Weekly discipleship teachings
Once per month Prayer gathering (zoom or building)
Once per month Leadership Impartation
Once per month Youth Group gathering
Once per month Connect groups
Woman Ministries (gatherings through the year)
Men's Ministries (gatherings through the year)
Conferences (one or twice a year)
Community Outreach (gatherings through the year)
Nation's day (once a year)

Open
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

57.977

2021 2020 2022

4.075

62.052

2.931

27.565

25.047

12.085

5.496

73.124

-11.072

57.749

419

58.168

1.250

28.165

11.531

6.237

47.183

10.985

0

0

0

From April 2020, many of our physical gatherings has been suspended, this, due to the
effects and measurements of the corona virus. Most of our activities continued in a
modified way, mostly via Livestreams using ZOOM / Facebook, just to mention a few.
This has been postively received by our church members and online visitors. Our
church members continue to support us financialy in 2020 and we experience an
increase in our savings.
At the end of 2020 (nov), we found a new building. In the first half of 2021, we use the
savings of 2020 to renovate our building. This was the perfect timing since there was
no gatherings. As a result of the renovation, we have seen a increase in our outomes
and a decrease in our savings.

In 2022, we expect the members to continue donating with their finances and expected
that the income/ savings will increase again.

Open


