ANBI
KERKGENOOTSCHAP BEIT SHILOACH
Beit Shiloach is een Messiaanse Joodse Gemeente, waar Messiaanse Joden en
Christenen samen de G'd van Israël aanbidden.
IBAN: NL73 INGB 0003 382 648
RSIN/fiscaal nummer: 819614671
Postadres: Postbus 23689, 1100 ED Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer: 06-83028447
Adres samenkomsten: Charity’s House (De Kandelaar)
Bijlmerdreef 1239, 1103 TX Amsterdam
E-mailadres: congregation@beitshiloach.nl
Website: www.beitshiloach.nl

Beit Shiloach is aangesloten
bij de IAMCS ( International Alliance of
Messianic Congregations & Synagogues - Internationale Alliantie
van Messiasbelijdende Gemeenten en Synagogen).
Adres: P.O. Box 1570 Havertown, PA 19083, USA
Website: http://www.iamcs.org/
Visie: Het Messiaanse Jodendom is een herstel beweging. Daarom is
onze visie: Tikkoen (herstel).
Doelstelling volgens de statuten:
• Samen leren om Jesjoea als onze Rabbijn te volgen.
• Jesjoea de Messias aan Joodse mensen bekend te maken.
• Een gemeente te zijn waar Joodse mensen samen met anderen de G’d
van Israël kunnen aanbidden.

Actueel beleidsplan en activiteiten:
• Het leren maken en onderwijzen van talmidiem (Tora- leerlingen) van
Rabbi Jesjoea de Messias.
• Messiaanse Joden en gelovigen uit de volkeren de ruimte geven om te
leren, vanuit hun eigen identiteit de G’d van Israël en Jesjoea de Messias
te aanbidden.
• Messiaanse Joden en gelovigen uit de volkeren een plaats geven waar zij
hun Messiaanse geloof als Joods geloof kunnen belijden.
• Het vieren van de wekelijkse Sjabbat en de Bijbelse/Joodse feesten: het
houden van samenkomsten volgens Joodse tradities (zoals: Barachoe,
Sjema en andere gebeden uit de Sidoer; wij volgen de parasjot
hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Het hebben van
Messiasbelijdende-Joodse lofprijs, aanbidding en dans.
BEET JELADIEM (kinderwerk)
Beet Jeladiem betekent: ‘huis voor de kinderen’. Het is onze kindersamenkomst
waar de kinderen tijdens een groot deel van de dienst bij elkaar zijn.
SHILOACH CHAVOEROT (huisgroepen)
Chavoera is Hebreeuws voor: 'groep', 'gezelschap' of 'vriendenkring'. In Joodse
kringen wordt hiermee een plaatselijke gemeenschap aangeduid waar gezinnen
en anderen samenkomen voor sociaal contact, studie en viering van de Joodse
feesten. In onze gemeente is 'chavoera' een andere benaming voor ‘huisgroep’.
BEET MIDRASJ (Huis van Studie)
Het hebben van een Beet Midrasj waar we samen verschillende studies doen.
TSEDAKA (Liefdadigheid)
Het helpen van andere Messiaanse Joodse instellingen.
MOADIEM (Feesten)
In onze gemeente vieren wij de Bijbelse moadiem (vastgestelde tijden) en de
Joodse feesten, zoals: de Sjabbat, Pesach, Sjavoeot, Rosj haSjana, Jom Kippoer
en Soekot. Maar ook Poeriem en Chanoeka.

GELDMIDDELEN:
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen van de leden,
erfstellingen, legaten, giften en overige baten.
Zakelijk Bestuur:
Het zakelijk bestuur is alleen belast met de zakelijke aangelegenheden van de
gemeente en bestaat uit tenminste drie personen, te weten: een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, secretaris en
penningmeester hebben als rechtspersonen alleen stemrecht over financiële
en administratieve zaken. De voorganger zit altijd in het zakelijk bestuur en hij
of zijn vrouw zijn altijd een van deze drie rechtspersonen.
a) De voorzitter, secretaris of penningmeester worden op voordracht van
de oudsten in overleg met het zakelijk bestuur voorgedragen. Indien er
door de partners geen bezwaren worden ingebracht die gefundeerd zijn
op een Bijbelse grond, wordt deze aanstelling bevestigd. Voor alle
bestuurders geldt een proefperiode van één jaar, ingaande bij de
aanstelling.
b) Een lid van het zakelijk bestuur kan te allen tijde zijn functie neerleggen.
Voorts eindigt het lidmaatschap van het zakelijk bestuur door overlijden
of door ongevraagd ontslag.
c) Ongevraagd ontslag kan door oudsten in overleg met de
sjammasjiem/diakenen (indien er geen sjammasjiem zijn, dan de
partners) plaatsvinden, indien:
• op grond van de Bijbel de wandel van het betreffende lid
onbetamelijk wordt geacht;
• indien het betreffende lid in strijd handelt met de belangen van de
gemeente in haar geheel of van een of meer van haar leden in het
bijzonder
Honorarium en onkostenvergoeding
Onze sprekers/leraren krijgen een honorarium en reiskostenvergoeding.
Bepaalde werkers van de gemeente krijgen een onkostenvergoeding voor hun
gedane werkzaamheden. Zakelijk bestuurders krijgen geen beloning voor
uitvoering van de taken van het zakelijk bestuur.

BATEN EN LASTEN

2018

2017

Baten
1. Algemene ontvangsten
2. Ontvangsten voor Pesachviering
3. Conferentie
4. Particulieren

€

17.177,38
455,00
0,00
100,00

€

18.091,10
94,00
2.687,58
0,00

Totaal baten

€

17.732,38

€

20.872,68

1. Directe uitgaven voor diensten/feestdagen
€
(personeel/huisvesting/samenkomst/verzekering)
2. Indirecte interne uitgaven
(kantoor/bankrente & kosten)
3. Indirecte externe uitgaven
(Concert gift /Life4Israel/particulieren/IAMCS)
4. Afschrijvingen

19.240,46

€

19.881,75

Totaal lasten

€

21.522,71

Resultaat
(baten – lasten)

€

Lasten

-

1.468,60

1.547,58

413,65

484,64

400,00

477,00

3.790,33
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€
€ -

22.390,97
1.518,29

