
Notulen 2014 - St. Beheer Evangelie Gem. De Deur Rotterdam 
Datum : woensdag 26 februari 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
Januari 
. melding Sipkema over open schuifdeur vanaf buitenzijde garage naar binnen 
. gastpreek ps. Maleno zondag 05 januari / hotelboeking 
. contact Romeo voor (vroeg)boeken tickets voor a.s. zomerconferentie 
. formulieren ANBI periodieke giften 
. Wim bereidt presentatie jaarverslag voor 
. za 11 januari lezing Marvin over Hooligans 
. zondag 12 januari presentatie jaarverslag 2013 
. aanpassing gebruiksmelding 
. 18 januari discipelschapstraining 
. contact pastor (werk) situatie in Aruba 
. overboeking gedeeltelijke kosten pastor Suriname voor tickets winterconferentie, hij 
zal komen in de augustus zomer conferentie i.p.v. komende winterconferentie in 
februari 
. idem dito kosten tickets Suriname 
. in zomerconferentie zal ook Aruba overgehaald worden 
. inlichten Suriname babykerken tav september campagne tent>zaal, lokale dekking 
kosten, 
5~7 september met ps. E. Valk 
. verzoek pastor Suriname voor verblijfsverklaring Zwolle tijdens zomer conferentie 
. ingebruikname speciale parkeerkaart voor kerkbezoekers 
 
Februari 
. begin februari opwekkingsdiensten met ps. E. Jonkhout / hotel boeken 
. koppels Suriname 2 x pastorsechtpaar naar NL overhalen voor 
winterconferentie / hotels boeken voor periode vooraf 
. aankondiging overname Aruba kerk door Wim / John zal zijn functie in het bestuur 
overnemen – tevens contact voor Drukwerkdeal 
. Wim op Aruba 23~28 februari ivm werk en voorbereidingen 
. leges vergunningen evenementen Rtdam 2014 / Maurice 
. wijziging secretaris v. stichting bij KvK Rtdam – Wim > John 
  



Datum : woensdag 30 april 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), J. Hanley (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
Maart 
. lidmaatschapsbrief voor Wim ivm Aruba school voor kids 
. inkomensverklaring pastor Aruba 
. website hosting Aruba online 
. Sipkema kwestie telling aantal auto’s in garage … 
. huurverlenging aangegeven tot 30 april 2015 – contractswijziging incl. 
boeteclausules / 
verbouwingsplannen lijken te materialiseren 
 
April 
. Wim maakt jaarrekening 2013 en stuurt concept ter beoordeling/check 
. opwekkingsdiensten met ps. Scott Lamb 18~20 april 
. inkomensverklaring pastor Aruba 
. 14 april melding Sipkema poging tot inbraak 
  



Datum : zondag 29 juni 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), J. Hanley (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
Mei 
. Aanschaf reserve Crown 2x600W versterker 
. support Zwolle voor Suriname september campagne 
. contact pastor Aruba tickets boeken begin juli 
 
 
Juni 
. opwekkingsdiensten 6~9 junie met ps. A.Taylor / hotel boeken 
. 19 juni zal fam. Grootveld richting Aruba gaan, en kerk aldaar overnemen van 
Fam. Martinzoon 
. laatste weekend in hotel 
 
  



Datum : zondag 31 augustus 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), J. Hanley (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
Juli 
. hulp bij opstellen brieven naar onderwijs instelling DUO t.a.v. kerk lid 
. aanschaf Pearl drumstel ivm ver verouderde drumset met veel noodreparaties / 
Raoul 
. 06 juli terugkeer/ontvangst fam. Martiszoon in Rtdam kerk na pioneren in 
Aruba/Bonaire – 
paar maanden onder support 
. aanschaf gitaarstandaards met extra valbeveiliging voor gitaar 
. support kids voor kinderkamp in augustus 
. Pastor Suriname 2 jaar support voorbij, support kosten NL tot eind 2014 
 
Augustus 
. boeken hotels voor Surinaamse pastors – voor en na zomerconferentie 
. bestellen voorraad standaard folders babykerken Suriname bij Vuyk 
. overname drukwerkgebeuren door Arjan/Arian 
. aanvraag nieuwe bankpas voor John 
  



Datum : woensdag 29 oktober 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), J. Hanley (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
September 
. Suriname campagne; pastor van 4~12 september daar 
. pand Leger des Heils – Gerdesiaweg, contact eigenaars 
. opwekkingsdiensten met ps. K. Sullivan, eind vd maand / hotel boeken 
 
Oktober 
. chasen diverse panden 
. standaard folders Suriname verstuurd 
.Pastorsechtpaar is verhuisd en gesettled op Aruba 
. support babykerk Suriname Alfred 
. nieuwe zenders voor openen garage via Sipkema 
  



Datum : zondag 28 december 2014 
Locatie : kerk Jufferstraat 9 Rotterdam 
Aanwezigen : ps. F. Maduro (voorzitter), J. Hanley (secretaris), 
D. Usmany (pennningmeester/notulist) 
Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit 
vorige meeting niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 
 
November 
. chasen diverse panden 
. chasen diverse panden … 
. verlenging Donatus met 10 jaar 
. bruiloft kerk echtpaar in Eindhoven 
 
December 
. chasen diverse panden 
. kerstviering / musical kids 
. kerkrekening op Aruba geopend 
. procedure storten tienden Zwolle / Rotterdam voor Aruba 
. 13-15 dec opwekkingsdiensten met ps. O.Bobi 
. volledige aflossing schuld Rtdam 
. aanschaf conga’s voor zangdienst 


