
De antwoorden van Frank Pot, voorganger van de Firekerk, op onze vragen: 
 
Op welke wijze geeft u aandacht aan het geven van tienden binnen de kerk? 
FP: 'In lijn met het woord van God wordt er onderwijs gegeven over alle onderwerpen. Zo 
ook over financiën. Dit gebeurt één tot twee keer per jaar.' 
 
Wordt er in diensten meerdere keren opgeroepen om geld te geven? 
FP: 'Net zoals in alle protestante kerken van Nederland wordt er bij ons iedere zondag één 
offer (collecte) opgehaald.'  
 
Zijn er nog andere momenten waarop de Firekerk mensen oproept om geld te geven? 
FP: 'Als er extra diensten zijn met gastsprekers halen wij vaak een liefdesoffer voor de 
spreker op.' 
 
Kunt u bevestigen dat er sprake was van een plan om met kerkleden van de Firekerk in een 
commune te gaan wonen? 
FP: 'Het woord commune is bij ons nooit gevallen. Dat zit niet in ons vocabulaire. Wel 
hebben we als kerk, de bijbel lezend, gedroomd om met elkaar te zijn zoals de eerste kerk 
was en wat staat beschreven in het bijbelboek Handelingen. Wij bestaan nu bijna tien jaar 
als kerk en staan midden in de samenleving om het Licht van Jezus Christus te verspreiden 
in Rotterdam en Nederland. En we strekken ons nog steeds uit om net zo te zijn als de 
Eerste Gemeente. Zij toonden de liefde van Jezus door hun daden. Zij waren een hechte 
gemeenschap waar mensen naar elkaar omzagen zoals Jezus hen, maar ook ons vandaag 
de dag, leerde.' 
 
Is er een protocol vanuit de Firekerk voor vertrekkende leden? 
FP: 'Ja, dat hebben we. Het liefst gaan we goed uit elkaar, en als mensen weggaan is dat 
vaak ook zo. Er zijn ook mensen bij die weggaan zonder dat je weet waarom. Ik vind het 
echter niet juist om via de media in te gaan op hun moeiten, maar ik heb wel met hen te 
doen. Ze zijn altijd welkom om langs te komen om over hun problemen te praten. Sans 
prejudice.’ 
 
 
 


