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Doelstelling en Beleidsplan

Stichting Thuiskerk Deventer 

RSIN: 	 8197 66 458

Postadres: 	 Prinses Ireneweg 19, 7433DD Schalkhaar

Contact: 	 info@thuiskerkdeventer.nl

KvK-nummer: 	 08179538

Bankrekeningnr.: 	 NL31RABO0128322349


Doelstelling van de stichting: 

๏ Een Thuiskerk te zijn: een plaats waar mensen thuis kunnen komen bij God, zichzelf en 
elkaar, gebaseerd op de liefde, aanvaarding en vergeving zoals Jezus Christus die ons 
heeft voorgeleefd.


๏ In contact te komen met mensen om ons heen, hen in aanraking brengen met de liefde 
van Christus en hen een veilige omgeving te bieden om tot geloof in Christus en tot 
genezing van gebrokenheid te komen. 


๏ Ervoor open staan om samen met mensen met andere achtergronden de liefde van 
Christus proberen te verstaan. 


Beleidsplan 2019-2020 

Het bereiken van de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten wordt in de huidige 
beleidsperiode nagestreefd door de volgende activiteiten te organiseren:  

๏ Het houden van zondagse vieringen

๏ Het organiseren van een wekelijks gebedsuur, aan huis bij ‘thuiskerkers’

๏ Het organiseren van een maandelijkse open maaltijd in het jongerencentrum ‘The Mall’ 

waar tegen een beperkte vergoeding een driegangendiner en een goed gesprek worden 
aangeboden


๏ Het ondersteunen middels een gift ter grootte van 10% van onze inkomsten van een goed 
doel dat gerelateerd is aan de doelstellingen van onze Stichting.


De Thuiskerk Deventer kent geen lidmaatschap. Degenen die aan onze vieringen 
deelnemen worden hierna collectief aangeduid als ‘thuiskerkers’. De inkomsten van de 
thuiskerk Deventer bestaan uit vrijwillige bijdragen van de ‘thuiskerkers’. 

Het bestuur van de Stichting thuiskerk Deventer rapporteert over genoemde activiteiten 
en de financiële situatie van de Stichting op een (minimaal) jaarlijkse 
gemeentevergadering van de Thuiskerk Deventer. In die bijeenkomst of, indien daar 
aanleiding toe is, tussentijds kunnen de ‘thuiskerkers’ geraadpleegd worden over 
bijvoorbeeld de bestemming van de jaarlijkse gift van 10% van onze inkomsten.  

De laatste gemeentevergadering heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019. In die 
vergadering is besloten de maandelijkse open maaltijd te continueren, op basis van een 
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evaluatie van de commissie ‘Thuis aan Tafel’, ter gelegenheid van ons 12,5 jarig bestaan 
op 10 maart 2019 een feestelijke viering te organiseren en zijn de mogelijke 
bestemmingen voor de jaarlijkse gift geïnventariseerd. Een stemming over de 
uiteindelijke bestemming zal in maart of april 2019 plaatsvinden. Zo gauw het financieel 
overzicht over 2018 is opgesteld en gecontroleerd zal dit aan de ‘thuiskerkers’ via de mail 
beschikbaar worden gesteld.   

Bestuur: 

Het bestuur bestaat uit:

๏ Daniël Jonker, voorzitter, 

๏ Rob Kemper, penningmeester

๏ Wilma de Borst, secretaris


Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.



