
Rapport 2018 
 
Maatschappelijk Domein 
 
JCF steunt (morele) migranten huishoudelijke werkers, vooral mensen uit de Filipijnen zowel 
in Nederland als in de EU-landen, met name Cyprus en Spanje. Zoals afgelopen jaren in 
Spanje werken wij samen met andere lokale Christelijke instanties, ook met de Filipijnse 
Katholieke kerk en lokale pinkster kerken.  
 
JCF zet zich in voor de rechten van de Filipijnse huishoudelijke werkers: bij conflict 
bemiddeling met de werkgevers, morele steun, ook helpen het vinden van de juiste 
juridische oplossingen. In ernstige gevallen van b.v. aanranding, misbruik grijpt JCF-team, 
vooral het pastorale team in. Dit geldt zowel in Nederland als Cyprus of in Spanje. 
 
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 houd wekelijks dienst op 
zondagen. 
 
In 2018 hebben wij verschillende conferenties gehouden in Cyprus 
 

1. In 2018 JCF Amsterdam en Team vanuit Amsterdam heeft gezorgd voor Bijbelstudies 
voor kerkleden ieder woensdag avond 

2. JCF is lid van PCC (Pentecostal Council of Churches). PCC organiseert verschillende 
maatschappelijk relevante projecten bijvoorbeeld “Your Health is Your Wealth”. 
Zoals afgelopen jaren heeft JCF Kerk mee gedaan met Your Health is Your Wealth 

3. JCF heeft mee gedaan met conferenties van de Nationale Synode 
4. JCF heeft mee gedaan met verschillende projecten zoals deelnemen met 

jeugdprogramma van Nederlandse Bijbel Museum in Amsterdam 
 
Conferenties en Reizen 2018 
 

• JCF Team reist naar Barcelona om een vluchteling te helpen 
• Verder worden er regelmatig seminars en lezingen gegeven omtrent kerk en 

migratie, georganiseerd door verschillende organisaties in en buiten Nederland. 
• JCF heeft via Skype verschillende conferenties gehouden voor Christenen in 

Lebanon, Pakistan en andere landen in het Midden Oosten. (ivm vervolgde kerk) 
• Dr. Samuel Lee sprak op de Justice Conference 

https://www.youtube.com/watch?v=Au8-jJGwp4Y  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Au8-jJGwp4Y


 
 

Rapport 2016 – 2017 
 
Maatschappelijk Domein 
 
JCF steunt (morele) migranten huishoudelijke werkers, vooral mensen uit de Filipijnen zowel 
in Nederland als in de EU-landen, met name Cyprus en Spanje.  
 
JCF heeft in totaal 5 centers in Griekse Cyprus en twee in de Turkse gebied, van deze centers 
zijn 2 centers zijn ontstaan in de periode 2016 & 2017. Ook in Spanje werken wij samen met 
andere lokale Christelijke instanties, ook met de Filipijnse Katholieke kerk en lokale pinkster 
kerken.  
 
JCF zet zich in voor de rechten van de Filipijnse huishoudelijke werkers: bij conflict 
bemiddeling met de werkgevers, morele steun, ook helpen het vinden van de juiste 
juridische oplossingen. In ernstige gevallen van b.v. aanranding, misbruik grijpt JCF-team, 
vooral het pastorale team in. Dit geldt zowel in Nederland als Cyprus of in Spanje. 
 
JCF participeert in maatschappelijke dialogen betreft theologie, religie, mensen rechten. Dr. 
Samuel Lee, als theoloog en dominee neemt deel in debatten en gesprekken. Bijvoorbeeld 
in 2017 nam hij deel in de nacht van theologie, ook zijn er artikelen en interviews 
verschenen de kranten. 
 
Het verzorgen van seminars en lezingen omtrent vluchtelingenkwesties; bijvoorbeeld 
verscheidene malen gaf Dr. Samuel Lee lezingen voor stichting Gave, de Christelijke 
organisatie voor vluchtelingen. 
 
JCF organiseerde 2x maaltijden voor Syrische vluchtelingen in Lebanon. 
Dr. Samuel Lee gaf presenteerde een paper over de Filipino Christenen in Oktober 2017, in 
een International conferentie in Sok-Cho, Zuid-Korea.  
 
 
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. 
 
In 2016 en 2017, heeft JCF twee nieuwe Filipino centers/kerken bij gekregen in noordelijke 
gedeelte van Cyprus en er zijn plannen voor Istanbul in 2019. 
 
In 2016 en 2017 JCF Amsterdam en Team vanuit Amsterdam heeft gezorgd voor Bijbel 
onderwijs en theologie onderwijs voor mensen in de kerken en centers. De Bijbelse 
onderwijs is ook tevens maatschappelijk gericht en niet per-se theologisch of dogmatisch 
 



JCF is lid van PCC (Pentecostal Council of Churches). PCC organiseert verschillende 
maatschappelijk relevante projecten bijvoorbeeld “Your Health is Your Wealth”. 
 
In 2016, en 2017 ook in 2018 waarin PCC als kerken en organisaties samen werken met AMC 
en een week lang in Amsterdam zuidoost gratis medische test verrichten voor de inwoners. 
JCF-team nam actief deel in deze programma. 
 
JCF neemt deel in Nationale Synode! National Synode www.nationalesynode.nl is De 
Nationale Synode is een beweging die de eenheid onder christenen wil stimuleren.  
 
In 2018 en 2019 is een vierde bijeenkomst gepland, 400 jaar na de Nationale Synode van 
1618 en 1619. Dr. Samuel Lee van JCF is lid van de stuurgroep van national Synode. 
 
Conferenties en Reizen 2016-2017 
 
JCF Team reist ieder jaar naar de landen waar de dochter organisaties/kerken zijn gevestigd, 
maar ook naar de partner landen. In 2016 en 2017 volgende landen werden regelmatig 
bezocht: Cyprus, Filipijnen, Japan, Korea, Spanje, Frankrijk, Duitsland. 
 
Verder worden er regelmatig seminars en lezingen gegeven over kerk en migratie, 
georganiseerd door verschillende organisaties in en buiten Nederland. 
 
 
 

http://www.nationalesynode.nl/


Exploitatie 2015-2017: Jesus Christ Foundation
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2018 2017 2016

Donaties 84.739 91.072 91.842

Donaties christelijke instellingen en opleidingen 20.921 21.055 15.712
Directe uitgaven 20.921 21.055 15.712

Bruto salarissen 19.393 27.644 31.398
Arbodienst 64 200 175
Ziekteverzuimverzekering 585 225 0
Kantinekosten 903 334 177
Salarissen 20.945 28.403 31.750

Huur kerkgebouw 23.324 22.000 21.600
Huisvestingskosten 23.324 22.000 21.600

Kantoorbenodigdheden 1.167 1.748 1.380
Contributies/abonnementen 657 954 1.161
Porti 250 259 257
Telefoon en internet 1.778 1.760 1.718
Automatiseringskosten 1.208 258 1.168
Overige kantoorkosten 0 307 0
Kantoorkosten 5.060 5.286 5.684

Representatie 252 63 815
Relatiegeschenken 221 101 350
Reis- en verblijfkosten 8.567 9.968 12.626
Verkoopkosten 9.040 10.132 13.791

Accountantskosten 2.178 2.178 2.178
Algemene kosten 2.178 2.178 2.178

Bankrente en -kosten 1.145 1.569 1.547
Overige rentelasten 50 0 0
Financieringskosten 1.195 1.569 1.547

Winst 2.076 449 -420

Totaal 84.739 84.739 91.072 91.072 91.842 91.842

Geachte heer Oliai,

Hierbij sturen wij u de exploitatie overzicht 2016 t/m 2018.

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 2015-2017: Jesus Christ Foundation

Balans Balans Balans
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

ACTIVA

Vaste Activa

Vlottende Activa

Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 0 101 79
0 101 79

Liquide middelen 7 7 84
7 7 84

Totaal Activa 7 108 163

PASSIVA

Eigen Vermogen

Kapitaal stichting -6.759 -8.696 -9.145
-6.759 -8.696 -9.145

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 6.090 7.546 8.461
Belastingen en premies sociale verzkeringen 303 519 520
Overlopende passiva 373 739 327

6.766 8.804 9.308

Totaal Passiva 7 108 163


