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1 Introductie 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 2Edify. Het plan geeft inzicht in de 
doelstellingen en activiteiten van de stichting over de periode 2022 tot en met 2024. 

1.1 Algemeen 
Statutaire naam:  Stichting 2Edify 
RSIN / fiscaal nummer:  860289473 
KvK-nummer:   75456222 
ANBI-status:   ja 

1.2 Contactgegevens 
Postadres:   Vliedbergweg 14a, 5251 RP Vlijmen 
Bezoekadres:   Vliedbergweg 14a, 5251 RP Vlijmen 
Telefoonnummer:  06 - 22232126 
E-mailadres:   info@2edify.nl 
Website:   www.2edify.nl 
IBAN:    NL72 INGB 0006 7993 94 

1.3 Bestuur 
E. Lambooij    
A. van Kuik - Colijn  (Secretaris) 
M. St.Jago   (Penningmeester) 
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2 Visie, Missie en Aanpak 

2.1 Visie 

...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus...  Ef.4:12 

Het bovenstaande citaat uit de Bijbel vormt het uitgangspunt voor de visie van 2Edify. 
Het lichaam van Christus is de Kerk, de Gemeente. In al haar activiteiten wil 2Edify 
meewerken aan het opbouwen van dit lichaam.  

Onze stellige overtuiging is dat goed, verantwoord, Bijbels onderwijs hierbij essentieel 
is. Hierdoor ontstaan gezonde volgelingen van Christus, met als gevolg: gezonde, op Christus 
gerichte kerkgemeenschappen. Onze visie, kort weergegeven: 

Gezond Bijbels Onderwijs,  
Gezonde Gemeenteleden, 
Gezonde Gemeenten. 

2.2 Missie 
Vanuit deze visie is de missie van 2Edify:  

het bevorderen van gezond Bijbels onderwijs, zodat gemeenteleden tot werken van 
dienstbaarheid komen, waardoor de Gemeente opgebouwd wordt 

Het uitgangspunt hierbij is de woordelijke inspiratie door God van de 66 boeken van de 
Bijbel (zowel het Oude als het Nieuwe Testament). De Heilige Geest gebruikte hierbij 
mensen om de woorden van God neer te schrijven. Deze schrijvers behielden hierbij hun 
eigen persoonlijkheid en literaire stijl. Hierdoor is de Bijbel volledig van Goddelijke 
oorsprong, en tevens door mensen geschreven. Vanwege de Goddelijk oorsprong geloven 
wij dat de originele geschriften zonder fouten zijn. 

Verder is de Bijbel als het Woord van God, de enige gezagsbron voor ons geloof en de 
praktijk van het leven als christen. De Bijbel is onfeilbaar en genoegzaam. 

De inspiratie van de Bijbel is strict genomen alleen van toepassing op de originele 
geschriften. Door Gods voorzienigheid kunnen we er echter zeker van zijn dat de tekst van 
deze originele geschriften betrouwbaar samen te stellen is op basis van de vele beschikbare 
manuscripten. Door het ontbreken van de originele geschriften wordt geen enkel essentieel 
element van het christelijk geloof aangetast. 

 
Wij volgen hierin "The Chicago Statement On Biblical Inerrancy" zoals opgesteld door de 
International Council on Biblical Inerrancy, in oktober 1978 te Chicago. Een kopie hiervan is 
te vinden via https://library.dts.edu/Pages/TL/Special/ICBI_1.pdf. 
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2.3 Aanpak 
Vanuit de gestelde visie en missie zal de stichting de volgende activiteiten (doen) 

ontwikkelen: 
 

1) het faciliteren van Bijbels onderwijs door: 
a) het organiseren en geven van lezingen, studies en cursussen 
b) het (doen) vertalen, uitgeven en verspreiden van boeken en cursusmateriaal 

2) het ondersteunen van (inter)nationale kerkwerkers en toekomstige kerkwerkers, 
door: 
a) het vormen van thuisfrontcommissies voor het werven en op de hoogte houden 

van vrienden en supporters voor het opbouwen van financiële- en 
gebedsondersteuning 

b) het verstrekken van opleidingsmogelijkheden en tegemoetkoming in reis- en 
verblijfskosten 

3) het assisteren van en samenwerken met kerkelijke gemeenten en organisaties op 
gebieden die overeenkomen met de gestelde visie en missie. Bijvoorbeeld door 
gemeente-stichtend en gemeente-opbouwend werk. 

2.4 Doelgroep 
De stichting zal haar activiteiten ten dienste stellen aan kerken, organisaties en 

personen die kunnen instemmen met de visie en missie van stichting 2Edify. De focus zal 
daarbij vooral gericht zijn op het zuiden van Nederland, de provincies Brabant, Limburg en 
Zeeland. Dit gezien het feit dat in Midden- en Noord-Nederland reeds diverse kerkelijke 
organisaties actief zijn. Het werkterrein van de stichting is echter niet geografisch beperkt, 
zodat er ook nationale en internationale projecten ondersteund kunnen worden.  

 
 

3 Beleid 2022-2024 

3.1 Ondersteuning van Logos Waalwijk 
Per januari 2020 is door stichting 2Edify in Waalwijk een nieuwe kerkelijke 

gemeenschap opgericht (Logos Waalwijk). In eerste instantie door het houden van 2 
samenkomsten per maand op zondag en 2 bijbelstudie-avonden per maand op woensdag. 
Vanaf september 2020 zijn de zondag-ochtend samenkomsten overgegaan naar wekelijkse 
samenkomsten.  

In 2022 worden door 2Edify de Geloofsbelijdenis en Kerkstatuten voor Logos Waalwijk 
opgesteld, met vervolgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen 
van de ANBI status.  

Het doel is om in 2023 van Logos Waalwijk een zelfstandig kerkgenootschap te maken 
met een Raad van Oudsten als Bestuur en ingeschreven gemeenteleden. Vanaf dat moment 
gaat Logos Waalwijk los van stichting 2Edify verder. 
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3.2 Het faciliteren van Bijbels onderwijs 
In de afgelopen periode zijn door de stichting lezingen, preken, boeken, cursussen en 

trainingen aangeboden aan andere kerken, groepen en individuen. Deze activiteiten zullen in 
de huidige periode gecontinueerd worden. 

3.3 Vertalen van boeken 
In de afgelopen periode is het boek "Church Elders" vertaald, dat in het najaar van 

2022 uitgegeven zal worden. Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van "The Thriving 
Church" met als doelstelling om dit in 2023 uit te geven.  

3.4 Het verstrekken van opleidingsmogelijkheden 
Betrokken kerkwerkers en cursusleiders kunnen een aanvraag indienen voor 

(bij)scholing. Vanuit de stichting kan financieel bijgedragen worden in de opleidingskosten 
en eventuele tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten.  

3.5 Samenvatting doelstellingen 2022-2024 
• verzelfstandigen van Logos Waalwijk 
• per jaar een boek vertalen 
• continueren en verder uitbouwen van het aanbod preken en onderwijs 
 
 

4 Financiën 

4.1 Werving van gelden 
Stichting 2Edify ontvangt haar inkomsten door vrijwillige giften van particulieren, 

kerken, bedrijven en organisaties. Bovendien zal onderzocht worden in hoeverre de stichting 
in aanmerking komt voor subsidies. Lezingen, preken, cursussen en trainingen zullen 
kostenloos aangeboden worden aan kerken en cursisten.  

4.2 Besteding van het vermogen 
De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. In 

de tweede plaats kunnen de inkomsten aangewend worden om andere stichtingen of 
initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde 
buffer aanhouden die in de jaarlijkse begroting zal worden opgenomen, om tegenvallende 
inkomsten op te kunnen vangen. Tevens zal in de begroting een reservering worden 
opgenomen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 
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4.3 Bestemming liquidatiesaldo 
Bij liquidatie van de stichting zal het positieve saldo gedoneerd worden aan stichting 

Stichting Operatie Mobilisatie, Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41126815. 
 

 

5 Bestuur 

Stichting 2Edify heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten 
inclusief het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen waaronder 
een secretaris en een penningmeester. 

5.1 Activiteiten 
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. 

Hiervan worden notulen opgemaakt. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur 
worden onder andere de volgende activiteiten verricht: 
 

1) het opzetten en begeleiden van projecten 
2) het selecteren van bestemmingsdoeleinden 

5.2 Financieel beleid 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij 

horen zijn onder meer: 
 

1) jaarlijks een begroting opstellen 
2) jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren 
3) beheren van de gelden 
4) besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen 

5.3 Vergoedingen bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 
 

 


