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‘Sta op en pak het weer
op’: woorden die tijdens
de periode van Bidden
& Vasten in januari 2021
steeds naar voren kwamen
en richting hebben
gegeven voor 2021 om

‘Sta op… en pak het op!’

de kerk te bouwen en
onze visie verder te
ontwikkelen.
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CAMPUS

DIENSTEN
Net als vorig jaar werd 2021 voor

NIEUWE INITIATIEVEN

een groot deel gekenmerkt door

Vanwege de aanhoudende

lockdowns en andere corona-

lockdowns werden veel mensen

maatregelen. DoorBrekers was

op zichzelf teruggeworpen, ook

daarom voor een groot deel van

binnen DoorBrekers. Daarom heeft

het jaar nog steeds online kerk met

DoorBrekers bewust geïnvesteerd in

verschillende Kerk@Homes. Vanaf 11

alternatieve manieren om onderlinge

april is DoorBrekers ook weer gestart

verbondenheid en geestelijke groei

met fysieke diensten op zondag.

te blijven stimuleren. Daardoor

Allereerst in Barneveld (vanaf 11

zijn in 2021 ook verschillende

april), gevolgd door Zeeland (vanaf

nieuwe initiatieven ontwikkeld

6 juni) en vervolgens in Amsterdam,

voor specifieke doelgroepen.

Drechtsteden en Zwolle (vanaf 12

Zo is Diamonds in februari van

september). Vanwege geldende

start gegaan met podcasts voor

maatregelen waren er vaak beperkte

vrouwen. Voor tieners van 12-18 jaar

plaatsen beschikbaar en werd tot en

is in september SummerCamping

met september met ticketregistratie

georganiseerd: 24 uur kamperen

gewerkt.

met leeftijdgenoten van alle

MIDDEN
NEDERLAND

DoorBrekers-locaties. Voor de
LOCATIES

allerkleinsten is SuperKids Online na

Bij de herstart van fysieke diensten

de zomer uitgebreid met speciale

is in september besloten om campus

afleveringen voor kinderen van 0-3

Amersfoort en Barneveld samen

jaar.

te voegen tot één campus: Midden
Nederland. Hiermee wil DoorBrekers
een sterkere vuist maken in
het midden van het land. Deze
samenvoeging vroeg om een nieuwe
organisatiestructuur, waarvoor
in het najaar de basis is gelegd.
Voor andere DoorBrekers-locaties
waren er uitdagingen op het gebied
van huisvesting. Voor de campus
Amsterdam, Drechtsteden en Zwolle
resulteerde dit in een nieuwe locatie
voor de diensten.
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DIENSTEN OP ZONDAG
DoorBrekers heeft in 2021 in totaal 121 fysieke diensten gehouden, waarvan 116 diensten op
zondagochtend, 2 Holy Spirit Nights op zondagavond en 3 kerstnachtdiensten op 23 en 24
december.
Het aantal bezoekers van de diensten op zondagochtend varieerde op basis van geldende
corona-maatregelen en zaalcapaciteit. Dit aantal liep uiteen van 25-65 (Amsterdam), 45-80
(Drechtsteden), 100-850 (Midden Nederland), 40-165 (Zeeland) en 80-180 (Zwolle).
Tot en met Pasen is het aantal views van de online diensten op zondag vrijwel gelijk gebleven aan
vorig jaar. Met de gefaseerde start van fysieke diensten is er geleidelijk een lichte daling zichtbaar
van het aantal live views. Hetzelfde geldt voor SuperKids Online.
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MISSIEACTIVITEITEN

Net als ieder jaar investeert DoorBrekers bewust in het
vernieuwen van levens door middel van de zomer- en
eindejaarsgift. Zo is TBN Rusland dankzij de eindejaarsgift
van vorig jaar begonnen met het uitzenden van online
(na-gesynchroniseerde) DoorBrekers-preken in Russischsprekende gebieden.
Met de zomergift van dit jaar heeft DoorBrekers, naast
het versterken van elke DoorBrekers-campus, vooral
geïnvesteerd in missie-activiteiten binnen Nederland: Wild FM,
DoorBrekers Alpha en het ontwikkelen van Basics als extern
cursusmateriaal. Sinds 22 augustus heeft Wild FM via hun
radiostation elke zondag een DoorBrekers-dienst uitgezonden
en 28 korte DoorBrekers commercials per week. Daarnaast
is in het najaar een start gemaakt met het ontwikkelen van
Basics als externe cursus en DoorBrekers Alpha, waarmee
DoorBrekers mensen wil bereiken buiten de kerk die op zoek
zijn naar antwoorden op levens- en geloofsvragen.
Van de eindejaarsgift in 2021 is 10% naar ‘Keren Ahvah
Meshihit’ gegaan, een organisatie in Israël die zich door
middel van boeken, bijbels en jongerenconferenties inzet om
het Joodse volk Jezus Christus te laten zien als de beloofde
Messias. Met de kerstgift van de kerstnachtdiensten heeft
DoorBrekers dit jaar geïnvesteerd in ICF Cambodja voor het
uitdelen van schoolmateriaal en -uniformen aan kinderen die
na twee jaar lockdown weer naar school konden gaan.
Naast deze bijzondere giften is DoorBrekers doorlopend
betrokken bij hulpverleningsprojecten van Sacha Ernst en het
AVC-team in Syrië. In 2021 hebben we als DoorBrekers samen

100K
AAN AVC

100k gegeven aan het werk van AVC.
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FINANCIËN
Als DoorBrekers zijn we financieel gezond, ondanks de wereldwijde impact van de
coronacrisis, en daar zijn we enorm dankbaar voor. Er is voldoende buffer aan liquide
middelen, het totaalvermogen van DoorBrekers als groep1 is gegroeid met 639k, waarvan
290k is aangewend voor het aflossen van schuld. Het jaar 2021 heeft een positief resultaat
gegenereerd van 639k. Dit is 536k boven de originele begroting van 2021.
Dit jaar waren we grotendeels nog een online kerk en dankzij investeringen in de afgelopen
jaren konden we middels online diensten kwaliteit in de huiskamer en op mobiele devices
brengen. In 2021 zijn daarvoor geen verdere investeringen noodzakelijk geweest.
Vanwege de coronacrisis hadden we voor 2021 voorzichtig begroot, maar het financieel
draagvlak bleef, ondanks de crisis, onverminderd hoog. DoorBrekers heeft in totaal 2,2m
aan giften mogen ontvangen. De maandelijkse giften zijn gestegen met 12,6% en de
gestelde doelen voor de zomer- en eindejaarsgiften zijn met 481k ruimschoots gehaald.
De jaarlijkse zomer- en eindejaarsgiften zijn bedoeld voor verdere groei en strategische
investeringen van DoorBrekers. Dit jaar hebben we gekozen om een strategische
bestemmingsreserve van 500k te vormen voor grote potentiële investeringen in
gebouwen, techniek en nieuwe campussen. Daarnaast hebben we in 2021 in totaal ruim
205k geïnvesteerd in goede doelen, een stijging van 128k ten opzichte van vorig jaar.

2.2

MILJOEN

AAN GIFTEN

De verhuur van de Midden Nederland Hallen lag dit jaar, net als vorig jaar, nagenoeg
stil vanwege de overheidsmaatregelen. Dit is grotendeels opgevangen door de
compensatieregelingen TVL2 en NOW3.
Over het geheel staat DoorBrekers financieel zeer sterk en is het mogelijk te blijven
investeren in nieuwe ontwikkelingen. Daar zijn we enorm dankbaar voor en we verwachten
een verdere positieve ontwikkeling in 2022.

Namens het bestuur,

Peter Paauwe

Voorzitter bestuur DoorBrekers

Dit omvat de entiteiten Christengemeente DoorBrekers en Midden Nederland Meetings B.V.

1
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2

Tegemoetkoming Vaste Lasten

3

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
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CONNECTIE BINNEN DOORBREKERS

Een belangrijk verschil hierbij is dat de pakketten

Om nieuwe mensen te helpen geconnect te raken

niet alleen zijn uitgedeeld via Teams en Connects,

met DoorBrekers en mensen te helpen groeien in

maar ook door gezinnen uit DoorBrekers.

geloof, zijn Step.One en Basics online aangeboden,
in combinatie met een persoonlijke coach/host via

DOPEN

videocall of door fysiek 1-op-1 af te spreken. Ruim

In 2021 heeft DoorBrekers 11 doopevents

de helft van het aantal mensen die dit jaar Step.

gehouden verspreid over 4 locaties, waar in totaal

One heeft doorlopen is bij DoorBrekers ingestapt

32 mensen zich hebben laten dopen.

(74) en 118 mensen hebben een Basics-cyclus

CONNECTIE BINNEN
DOORBREKERS

afgerond.
SOCIAL MEDIA
Vanuit DoorBrekers Care is in februari een digitale

In 2021 zijn alle social media kanalen van

‘Health Check’ verzonden naar iedereen die bij

DoorBrekers gegroeid. Zo had het YouTubekanaal

DoorBrekers betrokken is om te horen hoe het

van DoorBrekers 547 nieuwe abonnees, bijna

gaat en hoe we kunnen ondersteunen. Op basis

200k views en meer dan 45k uur watch time. Het

van reacties is er vervolgcontact gelegd en waar

YouTube kanaal van DoorBrekers Worship trok

nodig verdere support ingezet.

157 nieuwe abonnees met ruim 80k views en ruim
4,5k uur watch time. Het SuperKids kanaal had 122

In het najaar is tijdens twee Family Sundays

nieuwe abonnees met meer dan 30k views en bijna

specifiek aandacht besteed aan het voorstellen

30k uur watch time.

van alle baby’s die in de corona-periode zijn
geboren (19 september) en alle stellen die in de

In totaal zijn dit jaar 5.200 preken van

corona-periode zijn getrouwd (28 november). Ook

DoorBrekers gedownload en 920 podcasts van

is in november voor alle stellen (verliefd, verloofd,

Diamonds.

getrouwd) een Date Night Box ontwikkeld, als
tool om met elkaar in gesprek te blijven over hun

Via Facebook kreeg DoorBrekers dit jaar

relatie. Hiervan zijn er 500 uitgedeeld. Deze Date

214 nieuwe volgers, DoorBrekers SuperKids

Night Box maakte deel uit van een prekenserie

18, DoorBrekers Worship 47 en DoorBrekers

over relaties, waaronder de preek ‘Jouw huwelijk is

Diamonds 55.

het evangelie’ en ‘De enige sleutel voor een sterk
huwelijk’.

Via Instagram waren er 347 nieuwe volgers voor
DoorBrekers, 105 voor DoorBrekers Diamonds,

COMMUNITY

30 voor DoorBrekers SuperKids, 107 voor

Het Paasweekend en zaterdag 12 juni stonden in

DoorBrekers Worship en 88 voor DoorBrekers

het teken van WeLovePeople, waarbij DoorBrekers

Youth.

mensen in hun omgeving ‘blij hebben gemaakt’
door belangeloos iets praktisch voor hen te
doen. Dit varieerde van bloemen uitdelen tot
klusjes doen. In december zijn bij de jaarlijkse
kerstpakkettenactie in totaal 456 kerstpakketten
uitgedeeld. Dat is ruim 36% meer dan vorig jaar.
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OVERZICHT EVENEMENTEN
JANUARI

JULI

7-10

Bidden & Vasten met Online meetings op 7+8+9 januari

4

Holy Spirit Night

10

Dopen

11

Dopen

31

Diamonds Night Online
SEPTEMBER

FEBRUARI

3-4

SummerCamping

12

Youth Online

12

Start fysieke diensten in Amsterdam, Drechtsteden en Zwolle

12-13

Love4Life weekend

12

LEAD sunday met Seow How via video

14

Paul de Jong via video bij DoorBrekers

19

Friends & Family

16

Opname eerste Diamonds Podcast

21

Paul de Jong via video bij DoorBrekers

MAART
7

Sacha Ernst via video bij DoorBrekers

APRIL

1-2

Diamonds Conference met Holly Wagner (via video) en Arleen Westerhof

3

Samenvoeging Campus Amersfoort en Barneveld tot Midden Nederland

17

Dopen

17

Alpha Startmeeting

17

Holy Spirit Night

31

Youth Night

2

Goede Vrijdag Online

4

Pasen met dopen

2-5

WeLovePeople Paasactie

NOVEMBER

11

Start fysieke diensten in Barneveld

14

Date Night in-a-box

25

Thanksgiving

28

Family Sunday

MEI
14

Youth Online

30

David de Vos bij DoorBrekers

DECEMBER

30

Diamonds Night Online

5

Heart & Soul Sunday

18-24

Kerstpakkettenactie

23-24

Kerstnachtdiensten

26

Family Christmas

JUNI

14

OKTOBER

6

Start fysieke diensten in Zeeland

12

WeLovePeople-dag

27

Heart & Soul Sunday
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KERST
DoorBrekers heeft dit jaar verschillende
kerstdiensten gehouden, waarvan 3
identieke kerstnachtdiensten in de
Midden Nederland Hallen op donderdag
23 december (20.00 uur) en vrijdag 24
december (19.00 uur en 22.00 uur). Deze
diensten trokken in totaal 1666 bezoekers,
verspreid over 3 diensten. Daarnaast
waren er ruim 3.300 live online views.
Zondag 26 december was er op alle
locaties een Family Christmas om 10.30
uur. In totaal trokken deze diensten 1111
bezoekers, verspreid over 5 locaties, en
930 live online views.
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GECONSOLIDEERDE BALANS

5

Per 31 december 2021
ACTIVA

31/12/2021

31/12/2020

			
Vaste activa			
Materiële vaste activa

231.825

329.114

Vastgoedbeleggingen

6.713.173

6.794.591

3.787

6.826

Financiële vaste activa

			
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

1.063

1.053

290.087

163.977

1.097.916

692.179

8.337.841

7.987.740

			
			
PASSIVA

31/12/2021

31/12/2020

Vermogen

4.103.541

3.964.425

Strategische bestemmingsreserve

500.000

0

		
Groepsvermogen

4.603.541

3.964.425

Langlopende schulden

3.096.109

3.544.618

638.191

478.697

8.337.841

7.987.740

Kortlopende schulden

5

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 2021
Werkelijk 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2020

					
Baten

2.325.222

1.913.000

2.013.886

Lasten					
Personeelskosten

599.847

710.000

615.392

Afschrijvingen

294.663

335.000

336.629

166.251

200.000

169.405

Kantoorkosten

20.341

30.000

23.890

Algemene kosten

94.455

80.000

136.959

Samenkomsten

216.324

260.000

195.336

Uitgaven missions, community & care

205.125

100.000

77.201

1.597.006

1.715.000

1.554.812

Huisvestingskosten

Som der lasten

					
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

728.216

198.000

459.074

(89.100)

(95.000)

(111.084)

					
Netto groepsresultaat

20

639.116

103.000

347.990
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BEGROTING 2022
Baten

2.300.000

Lasten
Personeelskosten DoorBrekers

525.000

Personeelskosten Operations

488.000

Huisvestingskosten

225.000

Kantoorkosten
Algemene kosten

134.000

Samenkomsten

227.000

Uitgaven missions, community & care

125.000

Afschrijvingen
Totale lasten

22

21.500

300.000
2.045.500

Bedrijfsresultaat

254.500

Financiële baten en lasten

-85.000

Netto groepsresultaat

169.500

23

2021

WAAR
LEVENS
WORDEN
VERNIEUWD

