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Stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk 
  
 
 

Activiteitenverslag 2018 
  
 
 
 
Dit verslag is feitelijk een praktische uitwerking van de statuten, zoals die heeft 
plaatsgevonden in het jaar 2018.  
Het omvat een overzicht van de doelstellingen, werkwijzen en activiteiten van voornoemde 
stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.  
 
 
 
Namens het bestuur van de stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk, 
 
De voorzitter,    De secretaris,    De penningmeester 
M. Tüzun    E. Schoonenberg   H.W. Luimes 
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1. Het profiel en de rechtsvorm van de stichting  
De stichting Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk is een zogeheten ANBI-stichting en is opgericht 
voor onbepaalde tijd. 
Statutair is zij gevestigd te Rijssen. 
K.v.K. nummer: 67521207 
RSIN: 857047292  
 

2. De doelstelling  
In de ruimste zin van het woord stelt zij zich tot doel: 

- de verspreiding van de Bijbelse boodschap, zowel naar jonggelovigen toe als door 
hen naar anderen toe; 

- het bevorderen van evangelisatie in de ruimste zin van het woord, zowel als van 
geloofsopbouwende activiteiten in binnen- en buitenland, o.a. door het organiseren 
van christelijke jeugdkampen, jongerenweekenden, Bijbelstudieseminars en 
conferenties, zowel als zendingsreizen; 

- alles wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

 
 

3. Het actuele beleid 
In het actuele beleid staan de volgende onderdelen centraal:  

- Organiseren van jaarlijkse tienerkampen; zie www.komtienerkampen.nl 
- Het organiseren van bijbelstudiedagen, seminars en conferenties, primair in 

Nederland; zie www.christelijkjeugdwerk.nl 
- Het ontvangen, beheren en inzetten van gelden die door derden (personen dan wel 

Christelijke gemeenten) ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de in 
de statuten genoemde doelstellingen. 
 
 

4 De werkzaamheden 
De werkzaamheden van de Stichting zijn 
gericht op de uitvoering van de 
doelstellingen:  
 

4.1 Het onderhouden van contacten 
met jeugdwerkers, sprekers voor 
Bijbelstudies, accommodaties e.d., 
teneinde de activiteiten praktisch 
vorm te kunnen geven. 
 

4.2 Waar nodig het drukken van 
evangelisatiemateriaal, kinder- en 
jeugdboeken en opbouwende 
lectuur om het werk te faciliteren. 
 

4.3 Het organiseren van zendingsreizen voor groepen (jong-) gelovigen, primair naar 
Curaçao, en waar nodig ook naar andere bestemmingen. 
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In het jaar 2018 konden concreet plaatsvinden: 
 

- In februari vond een groepsreis naar 
Curaçao plaats ter bemoediging van de 
kleine groep gelovigen aldaar, zowel als 
voor evangelisatie. 

- Een gezinsseminar te Delden, 
paasweekend. 

- In augustus vonden jongens- zowel als 
meisjeskampen plaats op de Langenberg 
te Rijssen. 

- In november kon opnieuw de 
Bijbelstudieconferentie worden gehouden 
in Delden. 

- Daarnaast konden enkele kortere bezoeken door een individuele broeder 
plaatsvinden op Curaçao. 

- Boeken die onder de ‘vlag’ van christelijkjeugdwerk zijn uitgegeven door UhWdW: 
o Leven voor de geboorte 
o God beloont moeders 
o Ik ben mama én gelukkig 
o Diverse jeugdboeken: 

▪ 3 titels van Heidi Ulrich 
▪ 4 titels van Bettina Kettschau 
▪ Christina Roy: Palko 

 
 

5 Financiële middelen 
 
Door Gods genade werden voldoende fondsen worden verkregen door giften van personen 
of Christelijke gemeenten die het werk en de doelstellingen van de Stichting een warm hart 
toedragen. 
 
De penningmeester heeft verslag uitgebracht van zijn beheer, een dienst waarin hij door 
andere bestuursleden en externe personen is ondersteund. 
 

6 Bestuur 
Dankbaar kunnen we vaststellen dat we samen in harmonie dit bestuurlijke werk voor God 
hebben mogen doen, ten dienste van jonggelovigen die bemoediging en hulp nodig hebben 
en de activiteiten die de stichting ontplooit zeer blijken te waarderen. 
 
 
 

 


