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Algemeen 
 
- De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek, Kleinzand 167 - 8601 BG Sneek is een 

kerkgenootschap; website: www.filadelfiasneek.nl; Email: secretariaat@filadelfiasneek.nl 
 

- Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders: adviseur/voorzitter, secretaris, penningmeester 
 

- Het doel van het kerkgenootschap is om in woord en daad de mens in contact te 
brengen met Gods Woord door het houden van de zondagse en door-de-weekse 
activiteiten en in samenwerking met hulpverlenende organisaties te assisteren bij 
aanvragen om sociaal-maatschappelijke hulpverlening en in psychische nood 
verkerende personen. 
 

- De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is voortgekomen uit de huissamenkomsten van 
Jaap en Swaantje Kooij, die na hun vertrek naar Australië, de gemeente heeft 
overgedragen aan Hilbert Fransen, die tot zijn pensionering in januari 2007 voorganger 
is geweest. De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek maakt sindsdien gebruik van 
gastsprekers die minimaal 3 keer per jaar beschikbaar zijn voor de gemeente. 

 
 
Huidige situatie 
 

Het bestuur uit de volgende personen:  
Adviseur/voorzitter, secretaris, penningmeester. Uitbreiding naar 5 personen wordt 
nagestreeft.  

- De gemeente telt leden en (vaste) bezoekers.  
- Behalve de zondagse kerkdiensten is het gebouw open voor het publiek op de dinsdag, 

woensdag en vrijdag als inlooplocatie. 
- De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek maakt deel uit van het GebedsPlatform Sneek, 

een samenwerkingsverband van de diverse kerkgenootschappen in Sneek 
- De Filadelfia Pinkstergemeente Sneek beschikt over een website www.filadelfiasneek.nl 

en over de mailadressen secretariaat@filadelfiasneek.nl en redactie@filadelfiasneek.nl 
 
 

Doelstellingen 
 
- Het beleid van de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is er op gericht om zoveel mogelijk 

personen in de Gemeente Súdwest-Fryslân in contact te brengen met het geloof in de 
Here Jezus, indien men hiervoor open staat. In dat verband zijn de zondagse 
kerkdiensten toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociale status, etnische 
afkomst of geaardheid. 

- Naast het houden van de zondagse kerkdiensten, bemiddelt de Filadelfia 
Pinkstergemeente Sneek in de contacten tussen de officiële instanties c.q. 
hulpverlenende organisaties en hulpvragers. Sinds december 2015 is iedereen welkom 
op de inloopdagen op de dinsdag, woensdag en vrijdag. 

- Doordat de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek deel uitmaakt van het GebedsPlatform 
Sneek, worden de door de kerken georganiseerde acties mede gedragen door de 
gemeente. 

- Men overweegt speciale activiteiten te ondernemen op een woensdagmiddag voor de 
jongere kinderen. 

- Tijdens de jaarlijkse Sneekweek is het gebouw dagelijks open om bezoekers te 
informeren over geloofsvragen.  

 
Financieel 
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- De inkomsten van de gemeente bestaan uit periodieke (per bank overgemaakte) giften 
en wekelijkse collecten. Op de 1e en 3e zondag van de maand wordt tevens een 
zendingscollecte gehouden die bestemd is voor een door het bestuur aan te wijzen 
goede doel. 

- Aan de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is per 1.1.2014 een ANBI beschikking 
afgegeven onder dossiernummer 91.148. 

- Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester die zelfstandig bevoegd is tot een 
bepaald bedrag. Daarboven dient een bestuurslid fiat te verlenen. Jaarlijks wordt door 
de penningmeester een financieel verslag opgesteld, aan de Algemene 
Ledenvergadering gepresenteerd en op de website gepubliceerd.  

- Alle vrijwilligers in de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek zijn onbezoldigd; gemaakte 
kunnen worden gedeclareerd. 

- In het beheer van het vermogen wordt mede rekening gehouden met evt. onkosten die 
met het onderhoud van het eigen gebouw dienen te worden gemaakt.  

 
 


