STICHTING ‘HOUSE OF LIGHT MINISTRIES’
BELEIDSPLAN – 2022
WAT IS HET DOEL VAN DE STICHTING?
De stichting heeft als doel: de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad naar
het onfeilbare woord van God, de Bijbel, zodanig dat hoorders tot geloof komen in Jezus Christus de
Zoon van God. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
1. Het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord, zowel fysieke
bijeenkomsten als digitaal gefaciliteerde samenkomsten
2. Het geven van toerusting aan de gelovigen en overige belangstellenden in de meest brede zin
van het woord
3. Het geven van bijbels onderwijs op alle mogelijke manieren
4. Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de gemeente van Jezus Christus
5. Het uitgeven en verspreiden of het doen uitgeven en verspreiden van fysieke en digitale
informatie, zoals Bijbels, boeken, brochures, studies, digitale audio- en videoproducties en
ander evangelie materiaal.
6. Het verzorgen van radio, tv, en internetuitzendingen in binnen- en buitenland
7. Het exploiteren van een fysieke of internetwinkel
8. Evangelisatie en zending in binnen- en buitenland op alle mogelijke manieren en via alle
mogelijke mediakanalen
9. Het reëel hulp verlenen aan mensen in nood in binnen- en buitenland
10. Het nemen van initiatieven met betrekking tot planning, constructie en bouw van onroerend
goed ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting
11. Het beheren en exploiteren van onroerend goed ter ondersteuning van de doelstelling van de
stichting
12. Alle overige wettelijke mogelijkheden die aan het doel beantwoorden.
WAT DOET DE STICHTING?
Op zondagen houden wij kerkelijke bijeenkomsten. In onze visie willen we graag zichtbaar zien worden
dat iedereen die deelgenoot is van House of Light tot bloei komt. Hiermee bedoelen we dat iemand zijn
talenten ook kan inzetten binnen de gemeente en zich op veilige wijze daarin kan ontplooien.
Onze kerk telt naast diverse achtergronden en culturen velen die in de samenleving als kansarm
worden beschouw maar die in onze gemeente tot herstel en waardering komen.
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Omdat we een jonge kerk zijn is het vinden van de juiste persoon op de juiste plaats een voortdurende
uitdaging. Dat geldt ook voor het kinderwerk dat we aan het opbouwen zijn. Het kinderwerk is nu
opgesplitst in onder- en bovenbouw en daarnaast draait er een jongerengroep die eveneens op een
kruispunt beland is om op te delen in een afdeling apart voor tieners en apart voor jeugd.
In de regio’s rondom Dordrecht zijn inmiddels een achttal gebedshuizen opgezet en deze huizen zijn
een veilig toevluchtsoord voor betrokken deelgenoten van House of Light. Het samen bidden en zorgen
voor elkaar heeft menigeen door de coronacrisis heen geholpen. Deze ontmoetingen staan altijd borg
voor betrokkenheid, zorg en samenzijn.
House of Light voelt ook een missionaire verantwoordelijkheid in de stad en dat heeft zich ontwikkeld
tot een team dat wekelijks in het centrum van de stad actief is. Hier vinden hele goede contacten plaats
en bieden we in samenwerking met de andere kerken via de ‘markkraam’ op zaterdag een plaats van
hoop. Verder ondersteunen we het zendingswerk in met name Afrika: waaronder Kenia, Uganda en
Burundi. Wij streven ernaar om 10% van onze ontvangen giften en donaties “door te geven” aan
evangelisatie en missiewerk.
Onze visie is een thuis te zijn in een wereld waar verdriet, armoede, eenzaamheid en depressie steeds
meer de overhand lijken te krijgen. Hierin willen we graag een licht zijn dat helder schijnt en warmte
biedt.
Op termijn is het verlangen van de stichting om ons ook te richten op ondersteuning van organisaties in
andere arme delen van de wereld.
HOE WERFT DE STICHTING GELD?
De stichting is afhankelijk van vrijwillige giften, collectes en legaten. Veelal komen deze giften van de
mensen die onze bijeenkomsten bezoeken. Sponsoren kunnen ook stichtingen en bedrijven zijn.
HOE WORDT HET VERMOGEN VAN DE STICHTING BEHEERD EN BESTEED?
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Jaarlijks zal er een verantwoording
worden afgelegd door het publiceren van een financieel overzicht en een verslag van de uitgevoerde
activiteiten. De publicatie zal plaats vinden via een verwijzing op de website van de stichting.
Werkzaamheden van het bestuur zijn zonder beloning. Zij kunnen wel een vergoeding krijgen van
kosten die zij hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Vrijwilligers zullen hun werkzaamheden zonder
beloning verrichten maar kunnen wel een incidentele onkostenvergoeding ontvangen.
Bepaalde activiteiten in de bediening worden verricht voor een vergoeding, veelal op basis van
facturatie van geleverde diensten.
Verdere details rondom het beheer van de stichting zijn te vinden in de statuten welke zijn op te vragen
via de kamer van koophandel (KVK 77932668en RSIN 861203495).
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WIE ZIT IN HET BESTUUR VAN DE STICHTING?
Het bestuur bestaat uit drie bestuurders. Op dit moment zijn dat:
1. Bert de Haan - voorzitter
2. Gerard van Amerongen - secretaris
3. Vincent van Geerestein - penningmeester
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