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DOELSTELLING	EN	MISSIEVERKLARING	

Het	 kerkgenootschap	 heeft	 als	 doel	 het	 verhogen	 van	 God	 de	 Vader	 door	

invulling	te	geven	aan	de	opdracht	die	Jezus	Christus	aan	Zijn	volgelingen	gaf.		

Mattheus	 28:19	 “Ga	dus	op	weg	en	maak	alle	volken	 tot	mijn	 leerlingen,	door	

hen	 te	dopen	 in	de	naam	van	de	Vader,	 de	Zoon	en	de	Heilige	Geest,	 en	hun	 te	

leren	dat	ze	zich	moeten	houden	aan	alles	wat	Ik	jullie	opgedragen	heb.”	

Deze	 doelstelling	 is	 nader	 omschreven	 in	 de	 missieverklaring	 van	 Victory	

Outreach	International.	
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MISSIEVERKLARING	VICTORY	OUTREACH	INTERNATIONAL	

Victory	Outreach	is	een	internationale	kerk,	geroepen	tot	de	taak	van	het	evangeliseren	en	

discipelen	maken	onder	de	meest	gekwetsten	van	de	wereld,	met	de	boodschap,	de	hoop	en	

het	plan	van	Jezus	Christus.	Deze	roeping	houdt	in:	het	stichten	en	ontwikkelen	van	kerken,	

herstelcentra	 en	 trainingscentra	 in	 strategisch	 gelegen	 steden	 wereldwijd.	 Victory	

Outreach	 inspireert	 mensen	 en	 wekt	 een	 verlangen	 op	 hun	 potentieel	 optimaal	 te	

ontwikkelen,	 met	 uiteindelijke	 bestemming:	 een	 leven	 in	 waardigheid	 en	 geborgenheid.	

Victory	Outreach	werkt	samen	met	anderen	die	zich	tot	ditzelfde	doel	geroepen	weten	om	

de	taak	die	voor	ons	ligt	te	voleindigen.	

	

De	missieverklaring	van	Victory	Outreach	Internationaal	willen	wij	op	lokaal	niveau	ten	

uitvoer	brengen.	In	het	bijzonder	zal	onze	kerk	zich	richten	op	de	verschillende	steden	

in	regio	Rijnmond.	Wij	hebben	een	 lokale	missieverklaring	opgesteld	om	een	duidelijk	

beeld	 te	 geven	 van	 onze	 kerk.	 Wij	 willen	 dit	 gebruiken	 als	 basis	 om	 een	 cultuur	 te	

creëren	die	de	Godgegeven	missie	ondersteunt.	

	

MISSIEVERKLARING	VAN	ONZE	LOKALE	KERK	

Victory	Outreach	Rotterdam	West	is	een	thuishaven	waar	iedereen	deel	kan	worden	van	de	

geestelijke	familie.	Het	is	ons	verlangen	dat	elke	nieuwkomer	zich	thuis	voelt,	dat	er	zorg	is	

voor	 elkaar	 en	 mensen	 elkaar	 versterken.	 Wij	 zijn	 een	 visie	 gedreven	 kerk	 waar	 God	

voelbaar	aanwezig	is	en	Zijn	stem	wordt	verstaan.	Als	kerk	creëren	wij	ruimte	voor	gaven	

en	talenten,	zodat	het	plan	van	God	voor	ieder	persoonlijk	in	vervulling	zal	gaan.	Wij	zijn	

gericht	op	de	 toekomst	 en	hebben	daarom	aandacht	 voor	de	 jonge	generatie.	Wij	willen	

hen	betrekken	en	toerusten	zodat	zij	al	op	jonge	leeftijd	leren	leven	voor	Jezus.	Alles	wat	we	

doen	willen	wij	doen	tot	eer	van	God,	daarom	zijn	we	een	kerk	waar	kwaliteit	hoog	in	het	

vaandel	staat.		
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BELEIDSPLAN	

Het	beleid	van	de	kerk	 is	om	te	voldoen	aan	de	missieverklaring	van	Victory	Outreach	

International.	 De	 verschillende	 elementen	 die	 zijn	 opgenomen	 in	 onze	 huismissie	

vormen	de	grondslag	voor	onze	visie	en	ons	beleid.	Om	koers	te	behouden	worden	er	elk	

jaar	 kwartaaldoelen	 opgesteld	 die	 met	 het	 bestuur	 en	 het	 leiderschap	 worden	

geëvalueerd	en	waar	nodig	bijgesteld.	

	

Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	alle	materiele,	personele	en	financiële	zaken.	Om	

alle	 activiteiten,	 de	 huisvesting,	 en	 andere	 bijkomende	 posten	 te	 bekostigen,	 worden	

middelen	 bijeengebracht	 uit	 vrijwillige	 bijdragen	 van	 de	 kerkleden,	 de	 wekelijkse	

collecte	 en	 fondsen.	 De	 penningmeester	 beheert	 deze	 financiële	 middelen	 en	 is	

verantwoordelijk	 voor	 de	 betaling	 van	 de	 vaste	 lasten	 behorende	 bij	 de	 kerkelijk	

exploitatie.	 Alle	 andere	 uitgaven	 worden	 eerst	 door	 het	 voltallig	 bestuur	 beoordeeld	

alvorens	er	een	beslissing	wordt	genomen.	Aan	het	einde	van	het	kalenderjaar	worden	

de	jaarcijfers	opgemaakt.	Deze	cijfers	zullen	worden	gebruikt	als	basis	voor	de	begroting	

van	het	volgende	kalenderjaar.	Zowel	het	financieel	jaarverslag	als	de	begroting	worden	

op	de	website	geplaatst.	

	

BESTUURSSAMENSTELLING	

Het	 kerkgenootschap	 heeft	 een	 driehoofdig	 bestuur	 in	 de	 functies	 van:	 voorzitter,	

secretaris	en	penningmeester.	

	

BELONINGSBELEID	

Het	 bestuur	 krijgt	 geen	 vergoeding	 en	 er	 is	 momenteel	 geen	 personeel	 in	 dienst.	

Reiskosten	en	andere	verplichte	onkosten	ten	behoeve	van	de	organisatie	worden	wel	

vergoed.	Verder	hanteren	wij	 de	 “statement	of	 financial	 stewardship”	 vastgelegd	door	

Victory	Outreach	International.	
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VERSLAG	VAN	ACTIVITEITEN	2018	

Een	 belangrijke	 stap	 die	 we	 begin	 2018	 hebben	 genomen,	 is	 het	 aanstellen	 van	 een	

leiderschapsteam.	Ieder	lid	van	het	team	is	verantwoordelijk	voor	een	bediening	binnen	

de	kerkgemeenschap.	Om	de	twee	weken	komen	we	samen	met	dit	team	voor	training	

en	 het	 bespreken	 van	 organisatorische	 zaken.	 Deze	 stap	 heeft	 ons	 als	 kerk	 sterker	

gemaakt	en	het	eigenaarschap	vergroot.	Ook	 is	er	een	administratief	 team	geformeerd	

om	de	organisatie	van	onze	kerkactiviteiten	te	ondersteunen	en	te	verbeteren.	

	

Onze	aandacht	is	voornamelijk	uitgegaan	om	de	bestaande	activiteiten	te	versterken	en	

in	kwaliteit	te	verbeteren.	Dit	hebben	we	voornamelijk	gedaan	door	het	aanstellen	van	

leiderschap,	meer	mensen	te	betrekken	in	de	verschillende	bedieningen	en	wekelijks	te	

evalueren.		

	

Wij	hebben	veel	aandacht	geschonken	aan	gebed.	Elke	woensdagavond	organiseerde	wij	

gebedsavonden	 en	 een	 aantal	 keer	 hadden	we	 drie	 dagen	 van	 bidden	 en	 vasten.	 Het	

resultaat	 hiervan	 was	 dat	 de	 waarde	 van	 gebed	 een	 onderdeel	 is	 geworden	 van	 de	

cultuur	in	onze	kerk.	

	

Onze	aandacht	en	focus	werd	helaas	verstoord,	doordat	wij	in	oktober	te	horen	kregen	

dat	wij	per	1	januari	2019	een	andere	locatie	moesten	betrekken.	De	reden	hiervoor	was	

dat	 de	 verhuurder	 niet	 de	 eigenaar	 bleek	 te	 zijn,	 maar	 de	 gemeente	 Rotterdam.	 Dit	

bracht	ons	als	kerk	in	een	onzekere	en	spannende	periode.		Wij	moesten	nu	in	korte	tijd	

opzoek	naar	een	andere	locatie.	Na	vele	gesloten	deuren	vonden	wij	half	december	een	

mogelijkheid	 om	 onze	 samenkomsten	 te	 organiseren	 in	 de	 Heilige	 Hart	 Kerk	 te	

Schiedam.	Op	6	januari	2019	hebben	wij	onze	laatste	dienst	gehad	aan	de	Keileweg	en	

hebben	een	maand	de	tijd	genomen	om	te	verhuizen.	Onze	eerste	officiële	dienst	was	op	

2	februari	2019	in	het	nieuwe	gebouw.		
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STRATEGIE	EN	VISIE	2019	

Alle	 ontwikkelingsdoelen	 die	 we	 in	 2018	 hebben	 gesteld	 willen	 we	 doorzetten	 in	 de	

nieuwe	situatie.	De	belangrijkste	focus	is	om	onze	basisactiviteiten	voort	te	zetten	in	het	

nieuwe	gebouw.	

	

DOELSTELLINGEN:	

o Het	 organiseren	 van	 onze	 zondagdiensten	 waarbij	 alle	 bedieningen	 goed	

georganiseerd	en	met	kwaliteit	te	werk	gaan;	

o Ontwikkeling,	positionering	en	organisatie	van	leiderschap;	

o Versterking	van	het	administratief	team;	

o Systeem	ontwikkelen	voor	het	registreren	en	verbinden	van	kerkleden;	

o Het	organiseren	van	jongerenactiviteiten	met	discipelschapsdoeleinden;	

o Mogelijkheden	onderzoeken	om	te	starten	met	een	discipelschapshuis.	

	

VISIE	VOOR	RIJNMOND:	

o Verschillende	mensen	uitdagen	en	toerusten	om	een	life-group	te	beginnen;	

o Evangelisatie-strategie	ontwikkelen	voor	de	wijk	waar	we	als	kerk	zijn	gevestigd;	

o Een	personenbus	aanschaffen	om	mensen	met	beperkte	vervoersmogelijkheden	

te	kunnen	transporteren	naar	de	nieuwe	kerklocatie.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


