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Beschrijving en doel Stichting Bijbelse Waarheid
De doelstelling van Stichting Bijbelse Waarheid is het bekend maken van de boodschap van de
Bijbel, door het organiseren van wekelijkse samenkomsten waar het Woord van God, de
Bijbelse boodschap, centraal staat. Deze samenkomsten op zondagochtend zijn voor iedereen
vrij toegankelijk. De Stichting beschouwt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.
De Stichting organiseert daarnaast nog andere activiteiten om de boodschap van de Bijbel
bekend te maken, die uit de wekelijkse samenkomsten voortkomen, hiermee verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is opgericht op 3 december 2007 en staat bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder nummer 08166588.
Wat doet de Stichting Bijbelse Waarheid?
De stichting organiseert allerlei activiteiten en gelegenheden voor belangstellenden om het
Woord van God bekend te maken, door:
- het organiseren van wekelijkse samenkomsten om uit de Bijbel voor te lezen, een lezing of
toespraak ten gehore te brengen met betrekking tot een Bijbels onderwerp of thema en
door gezamenlijk geestelijke liederen te zingen. Zowel voor- als na de dienst wordt gratis
koffie en thee aangeboden en is er ruimte voor persoonlijke ontmoeting.
- het organiseren van een wekelijkse kinderdienst;
- het organiseren van een tweewekelijkse bijbelstudie-avond
- het organiseren van een jaarlijkse kerstsamenkomst;
- het organiseren van incidentele doopdiensten;
- het organiseren van een jaarlijks jeugdweekend;
- het maken van audio-opnames van de wekelijkse lezingen;
- het actualiseren van een eigen website: http://www.bijbelsewaarheid.nl

Beleid
Het beleid van de stichting is erop gericht om de wekelijkse samenkomsten en de overige
activiteiten te organiseren voor iedereen met een oprechte belangstelling voor de Bijbelse
Waarheid.

Activiteiten van de Stichting
De activiteiten van de stichting voorzien duidelijk in een behoefte.
Veel kerken en gemeenten bereiken de maatschappij niet meer met de Bijbelse boodschap.
Bezoekersaantallen lopen terug. Velen blijven echter wel op zoek naar verdieping en
verbreding van de Bijbelse waarheid. Bezoekers vinden verdieping van hun geloofsleven en
verbreding van hun Bijbelkennis in de activiteiten van de Stichting.
De stichting ziet het dan ook als een Bijbelse opdracht om genoemde activiteiten te
organiseren. Hierdoor blijft er voor belangstellenden een mogelijkheid beschikbaar om in alle
vrijheid kennis te nemen van de Bijbelse Waarheid, het Woord van God, de Bijbel.
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De zondagse samenkomst:
De kern van de activiteiten betreft de wekelijkse samenkomst op de zondagochtend. Hiervoor
wordt een jaaragenda opgesteld en verschillende sprekers worden vooraf ingepland. Op de
website is de jaarplanning verwerkt en raadpleegbaar in de Agenda. Zie:
https://www.bijbelsewaarheid.nl/agenda.html
Kinderdienst:
Tijdens de wekelijkse samenkomst op zondagochtend is er een mogelijkheid voor kinderen
om deel te nemen aan de kinderdienst.
Bijbelstudie:
Verder is er tweewekelijks intensievere en diepgaande Bijbelstudie mogelijk.
Jeugdweekend:
Voor de jeugd wordt er jaarlijks een studieweekend georganiseerd.
Kerstbijeenkomst:
Eens per jaar wordt een kerstbijeenkomst georganiseerd die ook voor publiek toegankelijk is.
Doopdiensten:
Incidenteel wordt er bij een of meerdere aanmeldingen een doopdienst georganiseerd.
Alle samenkomsten voor zowel de volwassenen, als voor de jeugd en de kinderen, hebben in
essentie dezelfde strekking, namelijk kennis delen over en van het onfeilbare Woord Gods
zoals dat in de Bijbel tot ons komt.
De Bijbelse boodschap nemen wij serieus. Daarom wordt er opgeroepen te luisteren naar wat
God door de Bijbel tot ons zegt en de consequenties daarvan te aanvaarden.
Publiciteit
De lezingen uit de wekelijkse samenkomsten worden in digitaal audioformat (Mp3)
opgenomen en in dezelfde vorm gepubliceerd op de eigen website:
https://www.bijbelsewaarheid.nl/toespraken.html
De aanvangstijden van de zondagdiensten worden in regionale media bekend gemaakt.
Kosten
De gemaakte kosten voor de te organiseren activiteiten worden vanuit de stichting
gefinancierd. Deze kosten zijn:
- Huisvestingkosten (zaalhuur) t.b.v. de zondagsdienst en de kinderdienst
- Aanschaf/onderhoud huishoudelijke apparatuur
- Catering (koffie, thee e.d.)
- Aanschaf/onderhoud audio- en opnameapparatuur
- Aanschaf/onderhoud muziekinstrument (keyboard) en geluidsversterking
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De organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en
het komende jaar voor te bereiden. Daarbij komen inhoudelijke, organisatorische en financiële
aspecten aan de orde. Noch bestuursleden noch eventuele vrijwilligers ontvangen een
financiële vergoeding of beloning voor hun vrijwillig aangeboden diensten.

Financiën van de stichting
De stichting werft geen leden en heeft een ANBI-status.
Het is niet mogelijk om een lidmaatschap met de stichting aan te gaan. De stichting is
daardoor volledig afhankelijk van giften. Op de website en in de samenkomsten wordt hier op
gewezen. Zie: https://www.bijbelsewaarheid.nl/anbi-status.html
Tijdens de samenkomsten wordt gecollecteerd. De stichting heeft een betaalrekening bij de
Rabobank. Hierop worden de vrije giften gestort. De beschikbare financiële middelen worden
uitsluitend aangewend om alle activiteiten te bekostigen teneinde de gestelde doelstellingen
van de stichting te realiseren.
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding of beloning voor hun diensten. De uit
te nodigen sprekers ontvangen een reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per gereden kilometer.
Jaarlijks wordt een balans en een verlies- en winstrekening opgesteld. Deze wordt op de
website van de Bijbelse Waarheid jaarlijks gepubliceerd en is openbaar. Zie:
https://www.bijbelsewaarheid.nl/anbi-status.html
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