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Stichting Back to Jerusalem Nederland
Ondersteuning ondergrondse Chinese zendelingen

Missie en doelstelling
Back to Jerusalem Nederland wil Nederlandse christenen een mogelijkheid bieden om geestelijk en
praktisch betrokken te zijn bij de BTJ zendingsbeweging. Zij wil het werk steunen dat Chinese
broeders en zusters doen in moeilijk toegankelijke gebieden. Wij erkennen de visie, roeping en
unieke mogelijkheden die deze gelovigen hebben om in die gebieden te werken. We willen daarin
naast hen staan. Dat willen we doen door het verspreiden van kennis over deze zendingsbeweging,
het stimuleren van gebed en het bijeenbrengen van middelen voor het werk van deze Chinese
zendelingen.
Kernwaarden zijn;
Gebed, zendingsgerichtheid en dienstbaarheid
Grondslag
Leidend voor het werk is de Bijbel, het Woord van God en speciaal daarin de oproep om op weg te
gaan en aan alle volken het Evangelie te verkondigen. In deze opdracht willen we de Chinese
zendelingen ondersteunen bij het opzetten van projecten in genoemde landen.
Aanleiding
Back to Jerusalem is een zendingsbeweging die ontstaan is in China. Het doel is Chinese gelovigen
als zendelingen uit te zenden naar de volkeren die zich bevinden tussen China en Jeruzalem. De
Chinese christenen zien het als een roeping van God voor de Chinese kerk. Ze willen in al die
landen, steden en bevolkingsgroepen tussen China en Jeruzalem gemeenschapen van gelovigen
vormen.
Samenwerking
De stichting werkt zoveel mogelijk samen met de internationale organisatie die Back to Jerusalem
heet. De middelen die zij bijeen brengt worden via deze internationale organisatie op de plek van
bestemming gebracht.
Werving middelen
De stichting werft middelen en fondsen door onder andere:
•
giften van instanties, bedrijven, kerken
•
giften van particulieren
PR en communicatie
De stichting werkt aan PR en communicatie door:
•
het geven van presentaties
•
het geven van interviews
•
het schrijven van artikelen
•
het vertalen, uitgeven en distribueren van boeken
•
het opbouwen van een achterban
Bestuur en beheer
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Dhr. K. de Jong (voorzitter)

-

Mw. H. Drost (secretaris, penningmeester)
Mw. F. van Wendel

De stichting beheert haar vermogen op verantwoorde wijze. Jaarlijks zal verantwoording aan
betrokkenen afgelegd worden. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert en
beschikt over de daartoe benodigde kwaliteiten en ervaring.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt derhalve geen (financiële) beloningen, eventueel wel een
vergoeding voor gemaakte posten, zoals reiskosten. De kosten van het werven van geld en de
beheerskosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen.
Afgezien van noodzakelijke overheadkosten, die we zo laag mogelijk willen houden, wordt het
vermogen aangewend ten behoeve van het werk van de Chinese zendelingen.
Een extern administratiekantoor oefent periodiek controle uit over het financiële beheer van de
stichting.

