
BELEIDSPLAN	SHOFAR	CHRISTIAN	CHURCH	(NEDERLAND)	

INLEIDING	
Shofar	Chris<an	Church	(kortweg	Shofar)	is	in	1992	gestart	door	Fred	en	Lucille	May	in	
Stellenbosch,	Zuid	Afrika.		
Vandaar	uit	zijn	er	verschillende	gemeente	ges<cht	in	Zuid	Afrika,	Namibia,	London	en	nu	
ook	in	Utrecht	(Nederland).		
Juridisch	gezien	is	Shofar	Chris<an	Church	(Nederland)	in	Utrecht	(kortweg	Shofar	Utrecht)	
een	kerkgenootschap	dat	staat	ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	‘Shofar	
Chris<an	Church	(Nederland)’	en	heeZ	aanzoek	gedaan	voor	een	ANBI-verklaring	(een	
Algemeen	Nut	Beogende	Instelling).		
	
WIE	ZIJN	WIJ	ALS	GEMEENTE	
Shofar	Utrecht	is	een	kerk	die	volken	en	genera<es	in	de	regio	Utrecht	wil	bereiken	door	
discipel	vorming,	leiderschap	ontwikkeling	en	gemeentes<ch<ng.		
Dit	is	een	boodschap	die	we	op	zondag	en	ook	doordeweeks	uit	dragen.	Alhoewel	de	Shofar	
Utrecht	een	zelfstandige	en<teit	heeZ	maakt	het	deel	uit	van	de	Intena<onal	Kerk	Shofar	
Chris<an	Church	wat	een	verzameling	van	alle	Na<onale	Kerken	van	de	Shofar	Chris<an	
Churches	wereldwijd	is	met	het	hoofdkantoor	in	Zuid	Afrika	(www.shofaronline.org).	
Zelfstandig	houdt	in	dat	Shofar	Utrecht	financieel	en	bestuurlijk	ona^ankelijk	is.	Shofar	
Utrecht	onderschrijZ	de	visie	van	Shofar.		
Dit	beleidsplan	wordt	gebruikt	als	agenda	op	de	jaarlijkse	gemeente	vergadering	en	zal	
indien	nodig	worden	aangepast.	
	
NAAM	EN	ZETEL		
1.	De	officiële	naam	van	de	gemeente	luidt:	“Shofar	Chris<an	Church	(Nederland)”	en	is	
geves<gd	te	Utrecht.		
2.	De	gemeente	is	een	kerkgenootschap	en	bezit	rechtspersoonlijkheid	in	de	zin	van	ar<kel	2	
van	Boek	2	van	het	Burgerlijk	Wetboek	en	is	zodanig	erkend	naar	Nederlands	recht.	
3.	De	gemeente	is	ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	en	het	KvK	nummer	is	
64147337.	Het	RSIN	is	855542263.	
4.	Ons	bezoek	adres	is	Nieuwe	Kerk,	Bollenhofsestraat	138a,	3572VT	Utrecht.	
5.	Ons	postadres	is	Slotlaan	238b,	3701GV	Zeist.				
	
DOELSTELLING	STATUTAIRE	DOELSTELLING		
Onze	doelstelling	is	de	visie	die	God	ons	als	familie	kerk	gegeven	heeZ.	Het	is	om	volken	en	
genera<es	te	bereiken	door	discipel	vorming,	leiderschap	ontwikkeling	en	
gemeentes<ch<ng.		
	
STRATEGIE	ACTIVITEITEN		
De	Kerk	heeZ	de	volgende	specifieke	doeleinden:	

• Het	voeren	van	een	kerk	onder	het	hoofd	van	onze	Heere	Jezus	Christus	en	onder	de	
leiding	van	de	Heilige	Geest	in	overeenstemming	met	de	geboden	en	de	bepalingen	
uiteengezet	in	de	Heilige	Bijbel.	

• Het	vaststellen	van	regelma<ge	religieuze	geestelijkheden	voor	de	broederschap	van	
haar	leden.	

• Het	vaststellen	van	kindergeestelijkheden,	jeugdgeestelijkheden	en	andere	specifieke	



geestelijkheden	 binnen	 de	 Kerk	 voor	 de	 religieuze	 instruc<e	 van	 de	 kinderen	 en	
jongeren	en	andere	specifieke	geestelijkheidsgroepen.	

• Het	 verspreiden	 van	 het	 Evangelie	 door	 middel	 van	 religieuze	 diensten,	 seminars,	
kampen,	 conferen<es,	 kruistochten,	 radio,	 televisie,	 audio-	 en	 video-opnames	 en	
andere	elektronische	media,	vaststelling	van	kerkliteratuur	en	dergelijke.	

• Het	 verschaffen	 van	 voedsel,	 kleding	 en	 overige	 noodzakelijkheden	 aan	 de	
kansarmen	en	het	werven	van	fondsen	ter	bevordering	van	dit	doel.	

• Het	ondersteunen	van	missionair	en	missionair	gerelateerd	werk.	

• Het	 opzelen	 van	 andere	 geestelijkheden	 noodzakelijk	 ter	 realisa<e	 van	 de	
doelstellingen	van	de	Kerk.	

• Het	 bevorderen	 en	 aanmoedigen	 van	 samenwerking	 met	 andere	 vergelijkbare	
organisa<es	/	geestelijkheden.	

GRONDSLAG		
Shofar	Utrecht	erkent	de	SchriZen	van	het	Oude	en	Nieuwe	Testament,	in	hun	
oorspronklijke	tekst,	volledig	door	God	geïnspireerd	en	accepteren	het	als	de	hoogste	en	de	
uiteindelijke	autoriteit	voor	geloof	en	leven.	
	
FINANCIËN	AFWEZIGHEID	WINSTOOGMERK	
Shofar	Utrecht	wordt	opgezet	en	handelt	uitsluitend	voor	religieuze,	charita<eve,	
educa<eve,	filantropische	en	liefdadige	doeleinden	en	op	een	niet	winstgevende	basis.	Alle	
financiële	middelen	worden	ingezet	om	de	doelstelling	van	het	kerkgenootschap	te	
verwezenlijken.		
	
WERVING	EN	BEHEER	VAN	GELDEN		
Shofar	Utrecht	verwerZ	haar	inkomen	door	giZen	en	dona<es	van	par<culieren	en	
bedrijven,	welke	aan	de	kerk	zijn	verbonden.	Hiertoe	worden	op	de	zondagse	bijeenkomsten	
collecten	gehouden.	Tevens	worden	er	ac<viteiten	georganiseerd	waar	een	bijdrage	wordt	
gevraagd	van	de	deelnemers	als	tegemoetkoming	van	de	gemaakte	kosten.		
	
BEHEER	VAN	VERMOGEN		
Shofar	Utrecht	heeZ	niet	als	oogmerk	om	vermogen	op	te	bouwen.	Alle	gelden	worden	
direct	aangewend	aan	de	doelen	van	Shofar	Utrecht.	
	
BESTEDINGSBELEID		
Het	bestuur	maakt	jaarlijks	een	begro<ng	van	alle	inkomsten	en	uitgaven.	Dit	wordt	samen	
met	het	jaarverslag	van	het	voorgaande	jaar	bij	de	gemeente	vergadering	voorgelegd.	
Het	boekjaar	is	van	1	januari	tot	31	december.		
	
ORGANISATIE	BESTUUR	EN	ADVIESRAAD		
De	gemeente	heeZ	een	bestuur	dat	de	eindverantwoordelijkheid	draagt	voor	alle	financiële	



en	materiële	zaken	van	de	gemeente.	Het	bestuur	bestaat	uit	Derk	Jan	van	der	Veen	
(voorziler),	Robert	Vink	(penningmeester),	Anja	Vink	(toeziend	oudste)	en	Renee	van	der	
Veen	(leidende	oudste).	Het	bestuur	ontvangt	geen	honorarium	voor	haar	bestuurlijke	
taken.	
Wanneer	dat	nodig	is,	legt	het	bestuur	verantwoording	af	aan	de	streek	bestuurder	van	
Shofar.		
	
DAGELIJKSE	LEIDING		
De	dagelijkse	leiding	van	Shofar	Utrecht	is	in	handen	van	de	Senior	Pastor	Derk	Jan	van	der	
Veen	en	Pastor	Renee	van	der	Veen.	
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