
Onze gemeente is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
 
Naam ANBI 
LIFEHOUSE Amsterdam, hierna te noemen: de gemeente. 
De gemeente is op grond van haar statuut een kerkgenootschap.  
 
Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie 
gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463 
LIFEHOUSE Amsterdam zit in een aanvraag proces om een ANBI status op individuele basis 
voort te zetten. 
 
Algemene gegevens LIFEHOUSE Amsterdam 
Kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam 
Contact: info@lifehouse.nl of pastor@lifehouse.nl 
KvK-nummer: 65513495 
RSIN-nummer: 856 142 517 
 
Geschiedenis 
De kerk is in 1994 opgericht als Christengemeente van het Nieuwe Verbond Air Hidup. In 
deze periode heeft de kerk bijeenkomsten op 4 locaties gehad in Amsterdam-West. In 2015 
heeft de kerk zijn naam veranderd naar LIFEHOUSE Amsterdam. Tot 31 maart 2021 hebben 
we een gebouw gehad aan de Jan Rebelstraat 2 in Amsterdam-West. Door wissel van 
eigenaar, veranderde het bestemmingsplan en het einde van een 10-jarig contract. Vanaf 01 
april 2021 is LIFEHOUSE Amsterdam op zoek naar een nieuw onderkomen. We willen 
Amsterdam-West verlaten en richting Amsterdam - Zuid-as / Amstelveen verhuizen. 
 
Doelstelling 
We zijn op zoek naar een locatie die bijdraagt aan onze vernieuwde visie, om kerk en 
samenleving op een natuurlijke wijze bij elkaar te brengen. De daarbij horende kernwaarden 
zijn T.O.P. (Transparant - Open - Persoonlijk). We willen een TOP kerk zijn door een 
combinatie van een barista & kerk te creëren. We zoeken een toegankelijke, huiselijk, open 
en persoonlijke locatie, een plek waar men graag komt. 
 
Onze missie is: CONNECT levens aan Jezus. GROW als een familie. IMPACT elk leven. 
Onze visie is: Een Relevante lokale kerk, onmisbaar voor haar omgeving. 
 
Beleidsplan 
1. Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen door het houden van bijbel 
gefundeerde samenkomsten, en gebedsavonden. 
2. Kinderen in de zondagsschool kennis laten maken met de bijbel. 
3. Geloofsonderwijs aan jeugd en jongeren. 
4. Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen. 
5. Het verbinden van mens tussen kerk en maatschappij door evangelisatie in de omgeving. 
 
Samenstelling bestuur 
De leiding en het bestuur van de gemeente is naar bijbels patroon door het hoofd van de 
gemeente, Jezus Christus, in handen gegeven van de oudstenraad, bestaande uit voorganger 
en oudsten, eventueel aangevuld met daartoe aangestelde gemeenteleden. Het bestuur 
kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. Het voorzitterschap wordt 
bekleed door de voorganger. 
  



Dagelijks bestuur 
Dhr. T.R. Tan (voorganger) 
Dhr. Y.D.P.M. Roemers (secretaris) 
Dhr. J.F. van Dommelen (penningmeester) 
 
Beloningsbeleid 
De senior voorganger (oprichter van de gemeente) is parttime in dienst van de gemeente en 
daardoor vrijgesteld van ander werk. Hij ontvangt een salaris en betaald daarvoor de 
wettelijk verschuldigde inkomsten belasting. 
  
De oudsten zijn niet in dienst van de gemeente. Door hun werk in de gemeente hebben zij 
recht op een vrijwilligersvergoeding. In het belang van de gemeente kunnen zij van die 
vergoeding afzien. 
  
De gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen 
voor hun werk in de gemeente in principe geen vrijwilligersvergoeding. Indien nodig kan van 
deze regel in overleg met het bestuur worden afgeweken en kunnen ook vrijwilligers van die 
vergoeding afzien. 
  
Activiteiten 
De activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op de website van de gemeente en 
de social media site Facebook en Instagram. Voor leden die geen toegang tot internet 
hebben, worden de activiteiten na de zondagdiensten medegedeeld. 
  
Financiële verantwoording 
Onze gemeente krijgt geen subsidie van enige overheid en ook geen bijdrage uit een 
overkoepelend orgaan. De financiële middelen benodigd voor het bereiken van de 
doelstelling van de gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, collecten, giften, 
legaten en andere (externe) baten. Leden geven hun financiële steun aan de gemeente op 
basis van 2 Korintiërs 9:7 met als richtlijn Genesis 14:20 en Maleachi 3:10. Zij doen dit bij 
voorkeur in een vaste maandelijkse bijdrage en een dankoffer tijdens de wekelijkse 
zondagdienst. 
  
Verkorte staat van baten en lasten over de periode van 2018 tot en met 2020 waarbij de 
gemeente aangesloten is bij de VPE, is te vinden op de website van de VPE: 
https://www.vpe.nl/anbi/1346/lifehouse-amsterdam.html 
 
Vanaf 2021 staat de begroting en het financieel jaaroverzicht van LIFEHOUSE Amsterdam 
ook op de eigen website. 
 
Financieel jaaroverzicht: 
2019 - jaaroverzicht 
2020 - jaaroverzicht 
2021 - jaaroverzicht 
 
 
 


