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Naam
Stichting De Schaapskooi in Ouderkerk aan den IJssel
RSIN
856981631
Rekeningnummer NL77 INGB 0007 6553 29
Postadres
Wildertkade 2
2953 CN Ouderkerk aan den IJssel
Doelstelling
De stichting heeft als doel de opdracht van Jezus Christus
gestalte te geven en ten uitvoer te brengen zoals dat staat
omschreven in de Bijbel en meer in het bijzonder in Mattheüs
28:18-20. De stichting verlangt naar het oprichten en
ontplooien van alle activiteiten in de ruimste zin van het woord,
in woord en daad, immaterieel en materieel. De stichting
verlangt veiligheid te bieden aan gelovigen en ongelovigen
binnen gemeente verband. De stichting verlangt een
kweekvijver te zijn voor talent. De stichting verlangt een
thuisbasis te zijn voor werkers in de wijngaard.
Beleid
De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
• Het houden van samenkomsten op zondag
• Het houden van bidstonden door de week
en/of op zondag
• Het verlenen van pastoraat binnen en buiten de
eigen gemeente
• Het organiseren van evangelisatieactiviteiten
• Het toerusten en platform bieden van sprekers en
arbeiders in de wijngaard
• Het onderhouden van contacten met andere stichtingen
en personen die hetzelfde doel nastreven en voor zover
dit nuttig en/of wenselijk is
• Het stimuleren en ondersteunen van personen die willen
komen tot oprichting van schaapskooien in andere
plaatsen en/of landen
• Het verrichten van alle verdere activiteiten en
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beloningsbeleid

Er is geen beloning voor bestuurders of medewerkers.
Eventuele vergoedingen zijn altijd voor gemaakte kosten.

Financiële
verantwoording

2020
4.318

2021
5.295

6.123

3.456

150
280

155
60

Kosten Prekensite

196

57

Aanvulling op Giften

110

260

Activiteiten
(BBQ, Markten enz.)

-

Kinderevangelisatie

87

Inkomsten voor de gemeente
Giften (bank en collecte):
Uitgaven van de gemeente:
Kosten eredienst
(huur, middelen, catering):
Bankkosten
Kosten stichting (website):

Promotiemateriaal
Gekregen om door te geven en
doorgegeven:
Bijbelse leskisten van Margriet
Wijland
Stichting Open Doors
Cresner na Palavra
(Christelijke Scholen in Portugal)
Stichting Gevangenenzorg
Nederland
Stichting Christenen voor Israël
voor Aleh
Stichting the Foundation
MAF
Trans World Radio
Stichting Schreeuw om Leven
Israël en de Bijbel
Nieuwe zangbundel
Gave.nl
St. De Schaapskooi Hardinxveld
ondersteuning voorganger
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