
The Full Stature of Christ Church  Kasritme 2021

M
aand

Bate
n 2021

Last
en 2021

Feb 346,00 804,32€                                            

Mrt 363,35€                                  436,34€                                             

Apr 3.451,19€                              1.810,80€                                         

Mei 2.244,74€                             1.044,37€                                         

Juni 460,45€                                 2.077,74€                                          

Juli 1.017,31€                              1.650,00€                                         

Aug 387,63€                                  520,00€                                            

Sept 336,50€                                 125,00€                                             

Okt 1.012,50€                             150,00€                                             

Nov 2.866,27€                             3.688,00€                                         

Dec 1.297,03€                              1.479,00€                                         

Totaal 13.782,97 13.785,57

SO 5 jan 2022

Op 13 februari 2021 zijn we officieel gestart met de kerk TFSCC Lelystad. Er waren maar 4 leden, dus dat 
was niet genoeg om de kosten te dekken. 

De kerk heeft dit jaar 2 keer moeten verhuizen. Eerste adres Neringweg in Lelystad waarbij huur was 100 
euro per week inclusief gas, water en elektra. Daarnaast konden we dit gebouw alleen op de zondag 
gebruiken. De dagen en tijd die we door-de-week wilde hebben waren niet beschikbaar. 

Wegens geluidsoverlast en te weinig fellowhip momenten konden we niet in dit gebouw blijven.

In november zijn we voor de tweede keer verhuisd. 
Ons huidig adres is Koopmansstraat 130. De kosten zijn daardoor verdubbeld. Huur is 1000 euo (excl gas 
53,00, water en elektra 100 euro, servicekosten zijn 75,00 euro). 

Wegens de verhuizing en andere opstartkosten was het niet mogelijk voor de kerk om tiende te betalen 
vanaf juni. Deze kosten zullen in de toekomst nog verrekend worden. Daarnaast heeft KOM de kerk 3 keer 
moeten helpen met een gift om de maandelijke kosten te dekken.
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