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2019 was het jaar van ‘Expect

DoorBrekers-locaties. Door

twee huizen in Cambodja. Hiervoor

gekozen om een tweede jaar

minderjarigen en kwetsbare

the unexpected’ en waarin

middel van 53 verschillende

zijn in 2019 twee bouwteams naar

internship te doen, waarmee het

mensen hebben.

DoorBrekers een sterke focus

projecten, aangemeld en

Cambodja geweest. De totale

DoorBrekers internship-aanbod

heeft gelegd op het ontwikkelen

georganiseerd door bezoekers

missie-uitgaven van DoorBrekers

per september 2019 is uitgebreid

Organisatie

van campusteams om elke

van DoorBrekers, hebben 334

zijn toegenomen met 33,3%

naar een tweede jaar. Daarnaast

Per 1 juni 2019 is de Advisory

campus lokaal te versterken. Er

mensen zich deze dag ingezet.

zijn in september 12 mensen

Board uitgebreid met Ps Jeffrey

zijn veel getuigenissen geweest

Daarnaast heeft DoorBrekers

Leiderschapsontwikkeling

gestart met hun eerste jaar

Rachmat uit Jakarta.

hoe 2019 een jaar is geweest

in december 2019 opnieuw een

DoorBrekers heeft opnieuw

internship, waarvan drie fulltime

van onverwachte en verwachte

kerstpakkettenactie gehouden,

geïnvesteerd in het ontwikkelen

en negen parttime.

gebeurtenissen in de levens van

waarbij in totaal 1311 pakketten

van (potentiële) leiders.

DoorBrekers, zowel geestelijk,

zijn uitgedeeld. Daarvan zijn er

Daarbij is verder gebouwd

Versterken van

gestopt met het collecteren

emotioneel, lichamelijk,

311 weggegeven via de teams en

op twee belangrijke

ondernemerschap

tijdens de diensten, zijn de

relationeel als financieel.

connects en dankzij betrokken

initiatieven op het gebied van

Kingdom Builders heeft dit jaar,

giften in 2019 gestegen met

naast de Kingdom Builders

10%. De totale inkomsten

Connects en Business Breaks,

van DoorBrekers zijn met 11%

ondernemers nog eens 1000 aan

leiderschapsontwikkeling: LEAD

zowel mantelzorgers in de regio’s

en het Internshipprogramma4.

Op zondag 3 februari 2019 is de

van de DoorBrekers-locaties als

in november een Business Trip

gegroeid naar € 2.432.621 en

zesde campus van DoorBrekers

aan anderen in de community die

In 2019 is er twee keer LEAD

georganiseerd naar Jakarta, in

de uitgaven zijn gegroeid met

in Amsterdam van start gegaan

een hart onder de riem konden

gehouden. Ten opzichte van

samenwerking met Ps Jeffrey

8%, inclusief de toename aan

met wekelijkse meetings in de

gebruiken.

2018 is er een groei te zien

Rachmat van JPCC5. Naast

uitgaven aan Missions naar €

3

van 4% in het totaal aantal

connectie met invloedrijke

2.054.849. De huurinkomsten

Per zondag 19 mei is deze locatie

Missie-activiteiten

bezoekers. Daarvan is 65%

ondernemers in Indonesië zijn

zijn stabiel. Het nettoresultaat

verder gegaan met diensten

DoorBrekers heeft missie-

een regelmatige bezoeker

ondernemers en hun partners

van DoorBrekers is gegroeid met

op de zondagochtend, waarbij

activiteiten verder versterkt. In

van DoorBrekers en 35%

uitgedaagd in hun visie hoe men

60% en bedraagt € 272.113.

een groot deel van de dienst is

samenwerking met het AVC heeft

komt uit een andere kerk of

als ondernemer nog meer verschil

gestreamd vanuit Barneveld.

DoorBrekers opnieuw geïnvesteerd

is niet kerkelijk betrokken. In

kan maken door hun bedrijf.

We zijn dankbaar voor hoe

in voedsel voor vluchtelingen en

totaal waren dit jaar 67 kerken

medische hulp in oorlogsgebieden.

vertegenwoordigd. Wat nieuw

Verbeteren van interne

ontwikkeld in 2019 en kijken

Op zaterdag 13 juni 2019

In Cambodja is de samenwerking

was in 2019, is dat naast kerken

processen

vol verwachting uit naar een

heeft DoorBrekers een

met een Australische kerk2

uit Nederland, ook kerken uit

De processen en maatregelen

vruchtbaar 2020.

landelijke WeLovePeople-dag

voortgezet om hulp te verlenen

vier andere landen uit Europa

op het gebied van gegevens

georganiseerd om op een

aan jonge slachtoffers van ‘seks

vertegenwoordigd waren.

verwerking en privacy zijn in

praktische manier verschil te

trafficking’. Ook is er in 2019 geld

maken in de omgeving van alle

verzameld voor het bouwen van

Wij dromen van een gemeente waarin het gonst
van mensen die God zeven dagen in de week

DoorBrekers zich heeft

2019 verder ingebed binnen het
Voor het internshipprogramma

geheel van DoorBrekers. Ook

Peter Paauwe

hebben zes fulltime interns

is in het najaar van 2019 een

Voorzitter bestuur DoorBrekers

en 15 parttime interns in juni

aanzet gegeven om een gratis

2019 hun internship succesvol

Verklaring Omtrent Gedrag

afgerond. Daarvan hebben

aan te vragen voor teams die

vier parttime interns ervoor

een verantwoordelijkheid voor

gepassioneerd dienen. Een gemeente waar jong
en oud met groot plezier en in alle vrijheid de
ruimte krijgen hun volle potentieel van gaven en
talenten in te zetten voor God.

Namens het bestuur,

1

AVC staat voor ‘Actie voor de Vervolgde Christen en noodlijdende’. Meer info: www.avc-en.org.
Vanuit Citipointe Church in Brisbane is ‘SHE Rescue Home’ als opvanghuis opgezet in Cambodja. Meer

2

info: www.itsnotok.com/she-rescue-home-cambodia
3

LEAD is een dag vol high-quality input van ervaren leiders en trainers, zowel vanuit DoorBrekers als
vanuit haar (inter-)nationale netwerk voor iedereen die wil groeien in leiderschap.

4

Het Internship Programma richt zich op het ontwikkelen van mensen op persoonlijk, geestelijk en

5

De kerk van Ps Jeffrey Rachmat in Jakarta waar we nauw mee samenwerken.

leiderschap gebied door middel van onderwijs, praktijk en coaching.
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Community
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Sinds DoorBrekers in 2018 is

Nieuwe Campussen

Amsterdome op zondagmiddag.

4

Financiën

5

ACTIVITEITENVERSLAG
Diensten op zondag

bezoekers van DoorBrekers mee

Step.One

20:00 uur) en één in Barneveld

DoorBrekers heeft in 2019

te nemen in de visie voor de

Verspreid over alle DoorBrekers

(19:00 uur). Op dinsdag 24

in totaal 322 diensten

komende periode, zowel landelijk

locaties hebben zich in 2019 in

december 2019 werd dezelfde

gehouden, waarvan 291

als lokaal.

totaal 322 mensen aangemeld

kerstnachtdienst twee keer

voor Step.One, 183 mensen

gehouden in zowel Barneveld,
Amersfoort en Zeeland (19:00

zondagmiddagdiensten in de

Connectie

hebben dat jaar Step.One

Amsterdam locatie, 2 Goede

De mate van verbondenheid

afgerond, waarvan 172 mensen

Vrijdag diensten (in Barneveld en

bij mensen die DoorBrekers

zijn ingestroomd in DoorBrekers .

telden de kerstdiensten 7721

Zeeland) en op de zondagavond

bezoeken zien we in 2019 stabiel

Dat betekent dat 53% van het

bezoekers7.

3 Prayer & Worship Nights en 11

blijven ten opzichte van 2018.

aantal mensen dat met Step.

Holy Spirit Nights (waarvan 9

Het aantal volwassenen (18+) dat

One is gestart, daadwerkelijk

Social Media

in Barneveld en 2 in Zeeland).

betrokken is bij een Team en/of

betrokken is geraakt.

In 2019 is het gebruik van

Daarnaast waren er op

Connect, was in 2019 75%, een

zondagavond 5 Youth events

kleine verlaging ten opzichte van

Dopen

Via DoorBrekers YouTube

in Barneveld. Het totaal aantal

2018 (79%), maar nog steeds

DoorBrekers heeft dit jaar

resulteerde dit in 526 nieuwe

bezoekers van alle diensten in

driekwart van de bezoekers. Bij

19 doopdiensten gehouden,

volgers, 123,756 views en 19.8K

2019 is ten opzichte van 2018

tieners (12-17 jaar) is dit met een

verspreid over vijf locaties, waar

watch time. Het DoorBrekers

gegroeid met 3%.

percentage van 65% vrijwel gelijk

zich in totaal 167 mensen hebben

Worship kanaal trok 552 nieuwe

gebleven.

laten dopen. Dat is vrijwel gelijk

volgers, 181,660 views en 11.0K

aan vorig jaar (165).

watch time. Via Facebook kreeg
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Doordeweekse meetings

6

uur en 22:00 uur). In totaal
6

social media verder uitgebreid.

DoorBrekers heeft ook

Nieuwe doelgroep

doordeweekse meetings

In 2019 heeft DoorBrekers

Kerst

en 87 nieuwe volgers specifiek

gehad voor connectie, gebed,

in de locatie Barneveld een

DoorBrekers heeft in 2019

voor Diamonds.

bijbelstudie en input. In de

enorme groei gezien in het

verschillende kerstevents

eerste helft van 2019 gebeurde

bezoekersaantal vanuit

gehouden. De eerste, ‘Christmas

In 2019 zag DoorBrekers een

dat op woensdagavond in de

asielzoekerscentra (AZC’s).

Carols’, was op zaterdag 21

sterke groei in bezoekers van

even weken tijdens ‘Bidden &

Om dit te faciliteren heeft

december 2019 om 20:00 uur in

de onlinediensten via YouTube,

Bijbelstudie’ en de ‘TeamNight’

DoorBrekers geïnvesteerd in

Barneveld. Op zondagochtend

Facebook en DoorBrekers.tv.

en in de oneven weken via

busvervoer en vertaling. De

22 december 2019 was er een

Om dat goed te faciliteren is een

verschillende ‘Connects’. Per

eerste bus is ingezet voor het

‘Family Christmas’-dienst op

Team Online gestart, die gericht

september 2019 is ‘Bidden &

AZC in Wageningen op 19 april

elke DoorBrekers-locatie. De

is op het welkom heten en

Bijbelstudie’ verder gegaan

2019 en op 12 mei 2019 is dat

kerstperiode is afgesloten met

wegwijs maken van mensen die

in de vorm van maandelijkse

uitgebreid met busvervoer

11 kerstnachtdiensten, waarvan

de diensten online volgen.

‘Prayer & Worship Nights’ op

vanuit het AZC in Apeldoorn.

op zondag 22 december twee

zondagavond en de ‘TeamNight’

In totaal zijn er 70 busritten

in Zwolle (17:00 en 20:00 uur),

als zeswekelijkse functionele

geweest in 2019. Daarnaast is

twee in Amersfoort (17:00 uur en

meetings ieder met het eigen

het ‘Translation’-team uitgebreid

team op de woensdagavond.

met vertaalopties naar Farsi en

Daarnaast is op 13 november

incidenteel Arabisch. Ook is er in

2019 de eerste ‘Heart & Soul’

het najaar van 2019 gestart met

gehouden, bedoeld om

een Basics 1-connect in het Farsi.

DoorBrekers 567 nieuwe volgers

6

Ingestroomd in een Connect, Basics, Team of regelmatig aanwezig in de dienst.

7

Het gaat hierbij om totaalaantallen, geen unieke bezoekers.
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zondagochtenddiensten, 15

7

OVERZICHT EVENEMENTEN
JANUARI
11-13 jan		

Bidden & Vasten in de MNH en in de Zeelandhallen

20 jan		

Open Huis DoorBrekers Amersfoort

26 jan		

DoorBrekers LEAD met Dr Robi

26-27 jan

Dr Robi bij DoorBrekers

27 jan		

Diamonds Night met Dr Robi

FEBRUARI
3 feb		

Kick-off DoorBrekers Amsterdam

3 feb		

Connect zondag

10 feb		

Connect zondag

10 feb		

Dopen op alle locaties

28 feb-9 mrt

DoorBrekers bouwteam naar Cambodja

MAART
10 mrt		

Production XL meeting

17 mrt		

Friends & Family zondag

17 mrt		

Forever Young Roller Disco

21 mrt		

Business Break met Dr Robi

24 mrt		

DoorBrekers Date Night met Dr Robi

22-24 mrt

Love4Life weekend

APRIL
19 apr		

Goede Vrijdag dienst in de MNH en in de Zeelandhallen

21 apr		

Pasen en Dopen op alle locaties

8

12 mei		

Ps Andrew Kubala bij DoorBrekers

12 mei		

Healing Night met Ps Andrew Kubala

19 mei		

Launch DoorBrekers Amsterdam

26 mei		

Diamonds Night

JUNI
9 jun		

Ps Rob & Glenda Rufus bij DoorBrekers

15 jun		

WeLovePeople dag in alle DoorBrekers regio’s

29 jun		

Forever Young Fest

30 jun		

Zomerfeest DoorBrekers Drechtsteden

JULI
3 jul		

Connectleiderstraining DoorBrekers Zwolle

7 jul		Zomerfeest DoorBrekers Amersfoort, Amsterdam, Barneveld
en Zwolle
7 jul-25 aug

Summer Sundays op alle locaties

7 jul		

Dopen in DoorBrekers Amersfoort en Barneveld

14 jul		

Dopen in DoorBrekers Drechtsteden
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MEI

9

OVERZICHT EVENEMENTEN
AUGUSTUS
25 aug		

Zomerfeest en dopen in DoorBrekers Zeeland

25 aug		

Connectleiderstraining DoorBrekers Amersfoort en Barneveld

30 aug-1 sept

DoorBrekers Youth Summercamp

30 aug-8 sept

DoorBrekers bouwteam naar Cambodja

SEPTEMBER
1 sept		

Sacha Ernst bij DoorBrekers

1 sept		

Connect zondag

8 sept		

Connect zondag

8 sept		

Dopen op alle locaties

10 sept		

Start Internship, fulltime en parttime

14 sept		DoorBrekers LEAD met Ps Jeffrey Rachmat en het JPCC
Worship Team
15 sept		

Ps Jeffrey Rachmat bij DoorBrekers

15 sept 		

Worship Night met Sidney Mohede en het JPCC Worship Team

OKTOBER
4-5 okt		

Diamonds Conference met Ps Lisa Bevere

6 okt		

Ps Lisa Bevere bij DoorBrekers

13 okt		

Friends & Family zondag

23-30 okt

DoorBrekers reis naar Israël

10

1-2 nov		

Basics Bootcamp DoorBrekers Youth

7-18 nov

DoorBrekers reis naar Cambodja

10 nov		

Dopen op alle locaties

13 nov		

Heart & Soul

17 nov		

Ps Juan Mogi bij DoorBrekers

21-24 nov

Kingdom Builders Business trip naar Jakarta

29 nov		

DoorBrekers Teamparty

DECEMBER
6-18 dec

Kerstpakkettenactie

14 dec		

DoorBrekers-stand bij Candlelight in Barneveld

18 dec		

DoorBrekers-stand op de kerstmarkt in Amersfoort

21 dec		

Christmas Carols in de MNH

22 dec		

Family Christmas op alle locaties

22+24 dec

Elf kerstnachtdiensten
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NOVEMBER
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GECONSOLIDEERDE BALANS8
Per 31 december 2019

ACTIVA

31/12/2019

31/12/2018

			
Vaste activa			
Materiële vaste activa

411.667

539.144

Vastgoedbeleggingen

6.903.432

6.622.956

Financiële vaste activa

8.771

10.625

			
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

1.053

6.656

231.132

138.413

295.686

315.933

7.851.741

7.633.727

			
			
PASSIVA

31/12/2019

31/12/2018

			
Groepsvermogen
Langlopende schulden

3.330.776

3.719.380

4.018.141

529.472

284.810

7.851.741

7.633.727
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Kortlopende schulden

3.602.889

8

12

De cijfers in dit document betreffen de geconsolideerde (samengestelde) cijfers van al onze

entiteiten: Christengemeente DoorBrekers, Midden Nederland Meetings B.V., Stichting Kingdom
Builders en Stichting DoorBrekers Beheer.
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GECONSOLIDEERDE STAAT
VAN BATEN EN LASTEN
Over 2019
Werkelijk 2019

Begroting 2019

Werkelijk 2018

					
Baten

2.432.621

2.185.000

2.185.801

Lasten					
Personeelskosten

706.459

Afschrijvingen

324.794

310.000

301.152

Huisvestingskosten

269.225

276.000

277.416

Kantoorkosten

788.000

685.216

21.483

21.000

23.537

Algemene kosten

174.223

107.000

156.399

Samenkomsten

385.512

305.000

327.189

173.153

50.000

131.334

2.054.849

1.857.000

1.902.243

Uitgaven missions, community & care
Som der lasten

					
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

377.772

328.000

283.558

(105.659)

(103.000)

(114.175)

					
225.000

169.383
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272.113
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Netto groepsresultaat

14
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BEGROTING 2020
Baten

2.500.000

Lasten
Personeelskosten DoorBrekers

450.000

Personeelskosten Operations

375.000

Huisvestingskosten

275.000

Kantoorkosten

25.000

Algemene kosten

85.000

Samenkomsten

400.000

Uitgaven missions, community & care

150.000

Afschrijvingen

332.000

Totale lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

408.000
114.000

WAAR LEVENS WORDEN VERNIEUWD

294.000

WAAR LEVENS WORDEN VERNIEUWD

Netto groepsresultaat

2.092.000
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