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Inleiding
De stichting is opgericht bij akte op twintig november 1963. Sinds die tijd zijn de activiteiten
van de stichting, binnen het in de statuten gestelde doel, verder uitgebreid, o.a. door
uitzending van 3 zendelingen naar Brazilië en uitzending van een echtpaar naar Afrika.
In dit beleidsplan, dat opgesteld is voor de periode 2022-2025, komen de volgende punten aan
de orde:
- de werkzaamheden die Stichting Zending en Opwekking verricht
- de wijze waarop de stichting gelden verwerft
- het beheer van deze gelden
- de besteding van de gelden die aan de stichting zijn toevertrouwd

A. De werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting Zending en Opwekking zijn in de statuten van de
stichting vermeld in artikel 2: “Doel”.
Hier staat het volgende vermeld:
1. De stichting heeft ten doel:
a. De verkondiging van het volle evangelie, zowel in binnen- als buitenland, met
dien verstande dat de arbeid van de stichting in het binnenland zich onder
andere zal richten op het geven van praktische en geestelijke ondersteuning
vanuit het evangelie, aan mensen die daar behoefte aan hebben;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toerusten,
uitzenden en onderhouden van mensen die zich geheel beschikbaar stellen in dienst
van het volle evangelie; het verzamelen van de voor het doel benodigde gelden; het
verzorgen en begeleiden van (al dan niet tijdelijke) opvang van mensen in een
gezin; en voorts door alle wettige middelen, welke voor het doel van de stichting
bevorderlijk kunnen zijn.
3. Onder het volle evangelie, als bedoeld in lid 1 en 2, wordt verstaan: de volledige
boodschap van de Bijbel zoals Jezus Christus en later Zijn discipelen deze
predikten.
Dit doel ligt ten grondslag aan dit beleidsplan.
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Ad 1. a. De verkondiging van het volle evangelie.
In 1983 heeft de stichting de voormalige synagoge, thans het Broodhuis
genaamd, aan de Springweg in Utrecht kunnen kopen. Van hieruit kan, o.a.
tijdens de openbare samenkomsten op zondagmorgen, de verkondiging van het
volle evangelie geschieden. Het gebouw wordt tevens gebruikt voor o.a.
Bijbelstudies en kooroefeningen. Regelmatig komt er ook een jeugdgroep
samen.
In de komende jaren zullen er mogelijk weer jeugd- en muziekavonden
georganiseerd worden. Op afspraak worden er rondleidingen zowel aan groepen
als individueel verzorgd. Op deze manier kunnen meerdere mensen bereikt
worden.
De praktische hulp wordt zowel financieel als op andere wijze (opvang,
begeleiding e.d.) gegeven.
Ad 1.b. Het verrichten van alle verdere handelingen inzake het vorenstaande
Het Broodhuis zal ook de komende jaren in de zomerperiode op
zaterdagmiddag opengesteld zijn voor bezichtiging. Tevens is bijna elk jaar het
gebouw op Open Monumentendag voor bezichtiging toegankelijk.
In de periode van dit beleidsplan zal bekeken worden in hoeverre een
bezoek aan de zendelingen of van de zendelingen aan de thuisgemeente van
belang is.
Ad 2. Toerusten, uitzenden en ondersteunen van mensen
Ondersteuning van de zendelingen in Brazilië en Afrika gebeurt op diverse
wijzen. Enerzijds door regelmatig telefonisch en e-mail contact, anderzijds
door financiële ondersteuning.
Het streven is om eenmaal per jaar voor de gehele gemeente een (toerustings-)
weekend te organiseren. In voorgaande jaren heeft dit weekend plaatsgevonden
in Hengelo (Gld.).
Daarnaast worden er regelmatig voor speciale doelgroepen, zoals jongere
echtparen, jongvolwassenen en jeugd, weekends of midweken georganiseerd.
De openstelling van het Broodhuis voor bezichtiging, bijeenkomsten van o.a. de
gemeente Ruth en tijdens Open Monumentendag is mede afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent COVID-19.
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B. De wijze waarop de stichting gelden verwerft
- Onderdeel van de stichting is de evangelische gemeente Ruth. De trouwe
bezoekers van deze evangelische gemeente vormen een stabiele inkomstenbasis
voor de stichting.

C. Het beheer van deze gelden
Een deel van de giften wordt voor de lopende zaken gebruikt. Als blijkt dat niet alle
bedragen op dat moment direct nodig zijn, dan worden deze overgemaakt naar een
spaarrekening.
Bij de giften wordt in bijna alle gevallen concreet aangegeven voor welk doel deze
gift bestemd is. Deze aanwijzingen van de donateur worden nauwkeurig aangehouden.

D. De besteding van de gelden die aan de stichting zijn toevertrouwd
- Onderhoud Broodhuis/inventaris/rente/aflossing/stadsverwarming/elektriciteit
- bijdrage voor opvang van mensen
- kosten en porti
- zending buitenland
- zending binnenland
- ondersteuning armlastige gezinnen
- bijzondere diensten: bijv. doopdienst (huur zwembad)

Toekomstbeleid
Het beleid, zoals dat tot nu toe is gevoerd, behoeft geen wijzigingen.
Derhalve is dit beleidsplan gemaakt voor 4 jaar, t.w. 2022 t/m 2025.
Indien er tussentijds ingrijpende veranderingen zouden zijn, zal er een aanvulling op dit
beleidsplan gemaakt worden. Hierbij wordt altijd het doel voor ogen gehouden.

