
Rapport 2020 
 
Maatschappelijk Domein 
 
In januari 2020, JCF Kerk delegatie van drie mensen uit Ghana, Nigeria bezoeken 
aardbevingsgebied in Groningen. Ze bezoeken huizen van de slachtoffers en staan solidair 
met de mensen, in hun leed en pijn. Dit was een mooie ervaring, voor migranten uit 
Amsterdam, Groningen bezoeken en meeleven met de mensen daar.  
 
Als Theoloog des vaderlands, Dr. Samuel Lee was actief in de media, verscheen in 
verschillende kranten, tijdschriften.  
 
JCF Kerk samen met Samuel Lee, maakten de migranten Kerken meer zichtbaar en 
betrokken met de Nederlandse Samenleving.  
 
Meerdere malen in de Samuel Lee kwam op voor de rechten van de LHBT-gemeenschap, en 
minderheden. JCF Kerk deed mee met het bespreekbaar maken van racisme en deed een 
dag mee met een corona veilige demonstraties in Amsterdam tegen racisme.  
 
Dr. Samuel Lee werkten nauw samen met SKIN, Samen Kerk in Nederland en mede 
geïnspireerd van zijn blog over de migranten kerken, SOVAK en SKIN hebben samen een 
fonds opgericht Samen Kerk = Samen Sterk, waarmee ze de migranten kerken tijdens de 
corona crisis financieel steunden. Ook JCF Kerk heeft steun gekregen en is dankzij deze 
steun, en de steun van anderen, onterendere eigen leden -- de corona crisis in 2020 konden 
overleven.  
 
Dr. Samuel Lee, gaf twee boeken uit: Het Verlangen naar een Nieuwe Christendom 
(Kokboekencentrum) en De Bijbel in de Bijlmer (Nederlandse Bijbel Genootschap) 
 
In September (in de maand dat JCF wel open was), werd Samuel Lee benoemd tot de Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau.  
 
 
Kerkelijke domein 
 
JCF Kerk meegedaan met actie van PCC om de bewoners van de Bijlmer bewust maken van 
gevaren van corona en dat ze de regels van de overheid in acht moeten nemen. 
 
Van maart 2020 t/m Augustus 2020 de kerk ging vanwege corona sluiten, ook uit solidariteit 
met de rest van de samenleving. In oktober 2020, ging JCF-kerk weer dicht tot Juli 2021. Wel 
gingen alle diensten online en de pastorale zorg ging door de weeks gewoon door.  
 
JCF Kerk en Team van ouderlingen hebben zich ingezet voor degene die eenzaam zijn in de 
kerk, de jeugd gingen meehelpen met boodschappen doen voor de ouderen in de kerk. 
 
Velen hadden hun dierbaren verloren zowel in Nederland als in het buitenland, dominee Lee 
en zijn team waren altijd aanwezig om deze mensen te helpen en bijstaan.  



Tijdens de Corona crisis, JCF heeft Kerk meegedaan met actie van PCC om de bewoners van 
de Bijlmer bewust maken van gevaren van corona en dat ze de regels van de overheid in 
acht moeten nemen. 
 
Van maart 2020 t/m Augustus 2020 de kerk ging vanwege corona sluiten, ook uit solidariteit 
met de rest van de samenleving. In oktober 2020, ging JCF-kerk weer dicht tot Juli 2021. Wel 
gingen alle diensten online en de pastorale zorg ging door de weeks gewoon door.  
 
In 2020, is Tony Mark Asante genomineerd als tweede pastor van JCF, en al sinds 2018 ging 
hij in training. In 2021 wordt hij ingezegend als tweede pastor. Ook zijn er jonge mensen 
benoemd tot diakenen.  
 
 

Rapport 2019 
 
Maatschappelijk Domein 
 
Dominee Samuel Lee word in November benoemd tot Theoloog des Vaderlands, hij is de 
eerste Th.d.V. met een migratie achtergrond.  
 
In oktober reist dominee Lee naar de JCF kerken in Cyprus.  
 
In juli 2019, JCF viert jubileum, verschillende organisaties en vertegenwoordigers van kerken 
waren aanwezig. 
 
In mei 2019, spreekt dominee Lee of de finale conferentie van de nationale synode en op 
die dag JCF-kerk tekent een verbond van eenheid met andere kerken. Zoals ieder jaar JCF 
participeert in maatschappelijke dialogen betreft theologie, religie, mensen rechten. Dr. 
Samuel Lee, als theoloog en dominee neemt deel in debatten en gesprekken.  
 
Kerkelijke domein 
 
Stg. JCF heeft wereldwijd centers en kerken gevestigd in Cyprus, Lebanon, Filipijnen. 
Behalve Filipijnen andere centers en kerken zijn financieel onafhankelijk van JCF in 
Amsterdam, ze zijn wel een dochter organisatie van JCF. De centers/ kerken in de Filipijnen 
worden wel financieel gesteund van uit de Amsterdam. 
JCF Kerk traint jonge mensen voor leiderschap, en de planning is dat ze in 2020 actief in de 
kerk gaan optreden.  
 
 
 



Exploitatie 2018-2020: Jesus Christ Foundation
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2020 2019 2018

Donaties 75.650 79.241 84.739

Donaties christelijke instellingen en opleidingen 12.167 19.530 20.921
Directe uitgaven 12.167 19.530 20.921

Bruto salarissen 15.879 15.575 19.393
Tegemoetkoming loondomein (Wtl) -1.309 -1.309 0
Arbodienst 34 33 64
Ziekteverzuimverzekering 399 121 585
Kantinekosten 58 482 903
Tegemoetkoming i.v.m. Coronacrisis -1.569 0 0
Salarissen 13.492 14.902 20.945

Huur kerkgebouw 24.160 23.990 23.324
Huisvestingskosten 24.160 23.990 23.324

Kantoorbenodigdheden 1.014 538 1.167
Contributies/abonnementen 300 550 657
Porti 410 340 250
Telefoon en internet 1.054 1.599 1.778
Automatiseringskosten 4.458 2.623 1.208
Overige kantoorkosten 0 0 0
Kantoorkosten 7.236 5.650 5.060

Representatie 200 253 252
Relatiegeschenken 891 167 221
Reis- en verblijfkosten 7.929 9.025 8.567
Verkoopkosten 9.020 9.445 9.040

Accountantskosten 2.178 2.178 2.178
Algemene kosten 2.178 2.178 2.178

Bankrente en -kosten 633 1.242 1.145
Overige rentelasten 0 0 50
Financieringskosten 633 1.242 1.195

Winst 6.764 2.304 2.076

Totaal 75.650 75.650 79.241 79.241 84.739 84.739

Hierbij sturen wij u de exploitatie overzicht 2018 t/m 2020.

JCF is een Christelijke kerkgenootschap. Er wordt voornamelijk gewerkt door vrijwilligers.
Deze punten zullen in het jaarverslag duidelijk naar voren moeten worden gebracht.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Gerard Rijkhoff



Balans 2018-2020: Jesus Christ Foundation

Balans Balans Balans
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVA

Vaste Activa

Vlottende Activa

Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 0 0 0
0 0 0

Liquide middelen 3.002 7 7
3.002 7 7

Totaal Activa 3.002 7 7

PASSIVA

Eigen Vermogen

Kapitaal stichting 2.309 -4.455 -6.759
2.309 -4.455 -6.759

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 0 3.798 6.090
Belastingen en premies sociale verzekeringen 288 306 303
Overlopende passiva 405 358 373

693 4.462 6.766

Totaal Passiva 3.002 7 7


