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Inleiding
De stichting houdt zich bezig met onderwijs geven vanuit de bijbel. Mensen
toerusten om discipelen te worden zoals in het boek Handelingen wordt
gedaan. Genezing en bevrijding geven opdat de mensen hun talenten en
bedieningen kunnen uitvoeren.
De komende jaren zullen er zendingsreizen zijn naar
Suriname/Indonesië. Hier zijn verschillende deuren geopend voor meer
samenwerking en toerusting in diverse gemeenten. In Paramaribo de
gemeente Eagle Wings, Yeshu Meshi en in Nickerie de gemeente Huis
des Heren.

1.

Missie/visie
Bij het beschrijven van de missie van de stichting, speelt verlenen
van steun aan de mensen een grote rol. De stichting fungeert dan
ook als een "oase". Door gedegen onderwijs begrijpen wij meer hoe
wij in elkaar zitten. Dit onderwijs versterkt onze geest; is de geest
gezond dan volgt het lichaam. De balans tussen geest, ziel en
lichaam is erg belangrijk voor het functioneren van de mens. De
mensen komen en ontvangen de zegen van dit onderwijs. Zo zijn er
mensen die versterkt weer verder gaan. Andere broeders/zusters
blijven om zich te voegen als medearbeiders ter versterking in het
Lichaam van Christus.

1.2

Doelstelling

Het functioneren als deel van de Universele Gemeente van Jezus Christus,
zoals genoemd in 1 Cor 3:10-23 in het Nieuwe Testament van de Bijbel.
10Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig
bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt.
Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 11Want een ander
fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand
leggen. 12Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver,
kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13ieders werk zal aan het licht
komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
14Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon
ontvangen, 15maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade
lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

1.3

Strategie
Bestudering en verkondiging van de 'volle raad Gods', zoals vermeld in
Handelingen 20:27-28. De stichting tracht dit doel te bereiken door
vorming van de deelnemers in het geven van bijbelonderricht, de
beoefening der geestesgaven en bedieningen, counseling en bevrijding
en alles wat de dienstbaarheid aan de naaste in de ruimste zin kan
bevorderen.
Het verlenen van steun aan anderen, opbouwen van gelovigen,
karaktervorming van mensen, waarbij het Woord van God als
leidraad wordt gehanteerd. Wij belijden en wandelen zoals vermeld
in Matteüs 28:18-19, de opdracht van het zendingsbevel.

2.

Huidige situatie
We streven naar discipelschap zoals het in het boek Handelingen wordt
vermeld. Wij onderwijzen dit principe. Wij leren de mensen te bewegen door
de Heilige Geest. Wij geven mensen raad en daar hoort ook geestelijke
counseling bij.

2.1

Activiteiten van de organisatie
We denken niet aan ons zelf maar denken aan het Koninkrijk van God
en bemoedigen elkaar en geven/nemen geen aanstoot aan elkaar. Zo
hebben wij onze naaste lief als ons zelf.
Elke zondag en donderdag zijn er samenkomsten.
Counseling
Zendingsreis

2.2

Voorbeeld van activiteiten
Op donderdag en zondag zijn er samenkomsten. Deze zijn heel
divers er wordt onderricht gegeven, gebeden, o.a. voor genezing en
bevrijding; er zijn getuigenissen waardoor wij elkaar versterken.
Counseling zal persoonlijk geschieden. Gepaard gaand met
gebed en bevrijding.
Op zendingsreis helpen wij de gemeenten door onderwijzing, bevrijding,
counseling en bidden voor genezing.
Helaas was het niet mogelijk vanwege corona om Suriname te
bezoeken.

3.

Bestuur

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen financiële vergoeding voor hun
werkzaamheden. Beloningsbeleid wordt bepaald door de
bestuursleden.
Voorzitter:

mevr. E.C. Reisner-Gasper

Secretaresse:

mevr. M.E. Wielhouwer-Kreijzer

Penningmeester: mevr. E.C.M. Reisner-Ram

De functie van de bestuurders:
Mevrouw E.C. Reisner-Gasper treedt op als voorzitter en uitvoerend
bestuurder. Mevrouw M.E. Wielhouwer-Kreijzer is bestuurlijk secretaresse en treedt op als vice-voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter, Mevrouw E.C.M. Reisner-Ram is penningmeester en gastvrouw.

3.1 Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Alle activiteiten van de gemeente worden uitgevoerd door
vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen anders
dan gemaakte onkosten voor benodigde materialen, consumpties
of vervoer.

4.

Financiën

Vermogen van de stichting:
Het vermogen bestaat uit liquide middelen, een gedeelte staat op een
betaalrekening en een ander deel op een spaarrekening. Het
vermogen dat uit giften van donateurs bijeengebracht is, is niet
bovenmate en voldoende om de continuïteit van de stichting te
garanderen.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting en mag
niet gebruikt worden voor het aankopen van effecten e.d.; dit staat op
een rentedragende rekening.
De secretaresse en de penningmeester zijn gemachtigd uitgaven te
doen. Wel is de bevoegdheid beperkt voor wat betreft de besteding
hiervan.
Er is apparatuur, zoals Laptop, printers, beamer en geluidsinstallatie.
Verder zijn er Bijbelstudie materialen (DVD's, CD's, boeken).
Werving van gelden:
De stichting heeft een trouwe vriendenkring die gelooft in het geven
van giften op basis van vrijwilligheid. Wij streven naar het leven zoals
beschreven wordt in het boek Handelingen. De donaties dienen te
worden gebruikt om het werk van de stichting in stand te houden en
alle kosten te betalen.

Financiëel verslag over 2020:
Staat van baten en lasten – Stichting Boom des Levens
BATEN
Giften/Donaties
Collectes

€
24282,00
3160,00

Cassettes/CD/DVD

563,00

Boeken

162,50

Rente
Overige
Totaal

7,57
235,00
28410,07

LASTEN
Projecten
Giften

6935,20

Sprekers

1750,00

Consumptie

2448,57

Stichtingkosten

3378,75

Huur Gebouw

5000,00

Cassettes/CD/DVD

381,85

Boeken

250,57

Bankkosten

180,33

Overige

4003,56

Totaal

24328,83

Saldo

4081,24

BALANS

31-12-20

Activa
Liquide middelen

33096,87

Totaal

33096,87

Passiva
Eigen vermogen
Saldo boekjaar
Totaal

29015,63
4081,24
33096,87

