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INLEIDING
Kerken in Zwijndrecht (KiZ) is een samenwerkingsverband tussen diverse
kerkgemeenschappen in de gemeente Zwijndrecht. Juridisch gezien is Kerken in Zwijndrecht
een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder “Stichting Kerken in
Zwijndrecht”.
Naam en zetel
• De officiele naam van de stichting luidt: “Stichting Kerken in Zwijndrecht”;
• Zij is gevestigd in Zwijndrecht;
• De stichting is opgericht op 25 september 2019.

Grondslag
De leden van Kerken in Zwijndrecht, voorheen de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie
Zwijndrecht, zijn afgevaardigden van verschillende kerken en gemeenten en eventueel leden
op persoonlijke titel. Zij belijden een enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij gaan uit van
het gezag van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God in alle zaken van geloof en leven. Zij
vertrouwen dat zij in antwoord op het gebed Gods zegen op het evangelisatiewerk mogen
verwachten.
Interkerkelijk
Hieronder verstaan wij: wij identificeren ons met allen die de Heer Jezus Christus van harte
liefhebben. Minder fundamentele geloofszaken mogen geen aanleiding zijn tot discussie en
scheiding. In Christus leren we elkaar te aanvaarden als broeders en zusters. Wij zien onze
gezamenlijke eenheid-in-Christus in de zegen die wij zelf ervaren en aan elkaar door mogen
geven. Van ieder lid van stichting Kerken in Zwijndrecht wordt verwacht dat hij of zij het
interkerkelijke karakter respecteert en, om de onderlinge eenheid te bewaren, geen aanstoot
geeft vanwege een persoonlijke zienswijze.
Opdracht
Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die samen het lichaam van Christus
vormen en waarvan Hij het hoofd is, en die krachtens Zijn bevel geroepen zijn om God in de
wereld te eren en te dienen, Zijn waarheid te verkondigen en te verdedigen.
Bronnen
Het Woord, de Bijbel, en een actief gebedsleven zijn nodig om onze taak te kunnen vervullen.
Biddend om Gods wijsheid werpt Hij licht op de wegen die wij mogen gaan en vormt Hij ons
om tot bruikbare instrumenten.

DOELSTELLING
Stichting Kerken in Zwijndrecht stelt zich ten doel het Evangelie van
Jezus Christus bekend te maken aan iedere bewoner van Zwijndrecht,
in samenwerking met evangelisatiecommissies en leden vanuit
de kerken en gemeenten.
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ACTIVITEITEN
Verschillende commissies met een verantwoordelijke kartrekker om onderstaande activiteiten
vorm te geven:
A.

KinderKerstEvent

B.

Winkelcentra acties rond Kerst en Pasen

C.

Prayer Station team

D.

Interkerkelijke Gebedsweek en maandelijks zaterdaggebed

E.

Nacht van Gebed

F.

Alpha-cursussen

G.

Koningsdag braderieactie

H.

Passion4Kids

I.

Meekijken met The Passion

J.

Scholenactie

K.

Nieuw plekken creëren of meewerken waar evangelie gebracht kan worden op nieuwe
manieren… Bijv. landelijke Klusdag. Nadenken over nieuwe plannen die aansluiten bij
de behoeften die er zijn in de gemeente Zwijndrecht.
-

Contact met sleutelfiguren in de wijken.
Contact met Stichting Jong, Pak aan en gemeente Zwijndrecht.
(Verborgen) Armoede situaties verbeteren.
Eenzaamheid verminderen.

Vast agendapunt: Uitwisseling info van verschillende evangelisatie projecten in diverse
gemeenten/kerken van Zwijndrecht.
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FINANCIËN
Stichting Kerken in Zwijndrecht heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden
ingezet om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. De inkomsten van stichting
Kerken in Zwijndrecht bestaan volledig uit giften, voor de realisatie van doelstellingen en
activiteiten is de stichting afhankelijk van deze giften. Het opbouwen van vermogen staat niet
centraal bij stichting Kerken in Zwijndrecht; de middelen worden direct aangewend voor de
doelen van de stichting.
Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting opgesteld van alle inkomsten en uitgaven. De
definitieve begroting wordt samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld
door het bestuur. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste jaarverslag volgt na
afloop van het jaar 2020 (zie statuten, artikel 16).
Beloningsbeleid
De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. (zie statuten; artikel 5 lid 12 en artikel 7 lid 4)

ORGANISATIE
De eindverantwoordelijkheid voor alle zaken op financieel en materieel gebied van de
stichting ligt in de handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit Annet van Willigen
(voorzitter), Christiaan Nijsink (secretaris) en Maarten Verboom (penningmeester).

PUBLICATIEPLICHT
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:
http://www.kerkeninzwijndrecht.nl/over-ons/publicaties/
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