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1. INLEIDING
Het beleidsplan 2015-2019 is te lezen als een kadernotitie voor Ichtus waarin op hoofdlijnen wordt
aangegeven wat het beleid voor de komende jaren zal zijn. Maar heel veel zaken zullen de komende
jaren nog verder moeten worden uitgewerkt.
Hoofdstuk 2 over de identiteit van Ichtus is wat betreft de geloofsbelijdenis overgenomen van het
huishoudelijk reglement in artikel 1.
Hoofdstuk 3 over de missie & visie van Ichtus is overgenomen van de visie 2017.
Hoofdstuk 4 over inspirerende vieringen is overgenomen van de visie op lofprijs & aanbidding en zal
nog verder uitgewerkt worden door de taakveldleiders.
Hoofdstuk 5 over ‘ontmoet Jezus’ avonden is overgenomen van de opzet zoals deze in 2015 is
vastgesteld door de raad en vervolgens ingevoerd binnen Ichtus.
Hoofdstuk 6 over vrijheid en herstel betreft een werkwijze die het vrijheid en herstel team Twente
hanteert en waarin Ichtus ook participeert.
Hoofdstuk 7 over Promiseland betreft een nieuwe lesmethode voor het kinderwerk dat het afgelopen
jaar binnen Ichtus is ingevoerd en verder uitgewerkt is in het handboek Promiseland.
Hoofdstuk 8 betreft een visie voor het jongerenwerk binnen Ichtus die in 2015 is ontwikkeld en de
komende tijd zal worden geïmplementeerd.
Hoofdstuk 9 betreft een nieuwe organisatiestructuur met 7 taakvelden die recent is ingevoerd binnen
Ichtus en de komende tijd verder zal worden uitgewerkt.
Hoofdstuk 10 betreft een meerjarenbegroting 2015-2019 met als basis een conservatief ingeschatte
groei van het aantal leden en vrienden bij Ichtus.
Hoofdstuk 11 betreft de samenwerking van Ichtus met andere organisaties zoals ABC, IJM,
Transformed en Compassion.
Hoofdstuk 12 betreft de formulering van nieuw beleid. De onlangs aangestelde taakveldleiders zijn
gevraagd om maximaal 3 speerpunten voor hun taakveld te formuleren. Daarnaast heeft de raad ook
zelf speerpunten aangedragen. Dit heeft geresulteerd in 12 speerpunten waarover de raad graag de
leden en vrienden van Ichtus wil raadplegen in de gemeentevergadering van 10 november 2015. Op
grond van deze raadpleging zal het beleidsplan worden bijgesteld en definitief worden vastgesteld
door de raad. Het aldus vastgestelde beleidsplan zal daarna gepubliceerd worden op de internetsite
van Ichtus.

Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.
Spreuken 11:14 (NBV)

3

2. IDENTITEIT
2.1 Geloofsbelijdenis
De gemeente Ichtus aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God.
Daarom gelooft zij (in) en belijdt zij:
1. De eenheid van God, die van eeuwigheid bestaat en zich openbaart in de persoon van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
2. De soevereiniteit van God de Vader in de schepping.
3. De Heer Jezus Christus, God de Zoon, die in het vlees gekomen is, die geboren is uit de maagd
Maria en die zonder zonde was, die wonderen heeft gedaan en nog steeds doet, die in de plaats
van de mens gestorven is voor de zonden van de hele wereld om zo verzoening te brengen tussen
God en de mens, die lichamelijk opgestaan is uit de dood en ten hemel is gevaren, en die
terugkomt op de wolken in macht en heerlijkheid.
4. De goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste
gezag in alle zaken van geloof en leven.
5. De zondigheid en schuld van de gevallen mens, waardoor deze de nabijheid van God mist, maar
ook de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus, de Zoon
van God en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem.
6. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, doet wedergeboren worden en
vanaf dat moment in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te
leiden en te werken voor de Heer Jezus Christus.
7. De lichamelijke opstanding van de doden; voor gelovigen tot onsterfelijkheid in de
tegenwoordigheid van God en voor hen die niet geloven tot het oordeel.
8. Dat de Heer Jezus Christus ons de opdracht heeft gegeven mensen tot zijn leerlingen te maken
door hen door onderdompeling op persoonlijk geloof en getuigenis te dopen in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat de Heer bevolen
heeft.
9. Dat God trouw is aan de beloften aan zijn verbondsvolk Israël. Door de geschiedenis en in de
toekomst gaat God zijn weg met het volk Israël, waarbij de gemeente mag delen in die beloften.
10. Dat Jezus terug zal keren om als Koning in heerlijkheid te heersen en dat er een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde zal komen, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

2.2 Opdracht en roeping
De gemeente erkent en aanvaardt het gebod (Mattheus 22:36-40 ) en de opdracht (Mattheus 28:1820) van de Here Jezus. De roeping van de gemeente is gebaseerd op het grote gebod en de grote
opdracht.

2.2.a. het grote gebod:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb
uw naaste lief als uzelf.

2.2.b. de grote opdracht:
Maak alle volken tot mijn leerlingen
Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Leert hen onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.
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2.2.c. de roeping:
Het grote gebod en de grote opdracht vormen samen de roeping voor de gemeente op de
volgende vijf terreinen (de zogenaamde vijfvoudige roeping):








aanbidding. Gods grootheid en almacht proclameren in geest en in waarheid (Joh.
4:24).
gemeenschap. Deel uit te maken van Gods gezin en elkaar te aanvaarden als broeder
en zuster in Christus: Zijn Gemeente waarvan Christus het Hoofd is. Te leren om Hem
en elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad.
discipelschap. Hem te volgen en geestelijk te groeien door de "oude mens af te
leggen" en de nieuwe mens aan te doen, en ook bereid te zijn om leed te verdragen
door rekening te houden met God, als navolgers van Christus.
bediening. Elkaar te dienen tot opbouw van het Lichaam van Christus door de
genadegaven en bedieningen die God ons geeft (Rom.12:3-8, Ef.4:11-16, 1 Kor.12).
evangelisatie en zending. In liefde en vrijmoedigheid elke gelegenheid ten nutte
makend, om de grote daden van Christus te verkondigen aan de verloren medemens.
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3 MISSIE & VISIE
Visie voor 2017
Ichtus wil een warme en stabiele gemeente in deze regio zijn,








waarin Jezus Christus centraal staat en Hij op enthousiaste en passievolle wijze aanbeden wordt
waar er zorg en betrokkenheid voor elkaar is
waar iedereen welkom is zoals hij is en de tijd krijgt om te groeien in zijn relatie met God
die midden in de samenleving staat en de samenleving wil dienen, zonder terug te willen
ontvangen
die een plaats is van gebed, bevrijding en de kracht van de Heilige Geest
waar Gods Woord de leidraad is voor ons leven en onze wandel in de dagelijkse praktijk
waar mensenlevens, huwelijken en relaties veranderen!

Dit willen wij bereiken door:







diensten te houden die aansluiten op de hedendaagse cultuur, waarin jong en oud zich thuis
kunnen voelen en aansprekend zijn voor niet gelovigen.
een gebouw te betrekken, dat meer dan 500 bezoekers kan huisvesten op zondagse diensten in de
omgeving Wierden-Rijssen.
een (bij)gebouw te betrekken, dat kan dienen als basis om de samenleving te dienen. Een plaats
waar mensen terecht kunnen voor gebed, herstel, bevrijding, counseling en praktische hulp
een (bij)gebouw te betrekken, waarin de jeugd een plek heeft om samen te komen
door te groeien tot één grote gemeente van minimaal 1500 leden alvorens nieuwe gemeenten te
stichten
sterke kinder- en tienerprogramma's te ontwikkelen tijdens de zondagse diensten

Onze missie is: Het eren van God door te groeien tot beelddragers van Jezus Christus. Dit willen we
laten doorklinken in alle aspecten van ons leven en onze gemeente.
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4 INSPIRERENDE VIERINGEN
Lofprijs en Aanbidding
Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is te zien dat in een samenkomst zang en muziek niet
weg te denken zijn. Muziek speelt een grote rol in samenkomsten; het is een middel, een expressie,
om God te eren. Allerlei emoties kunnen we uiten in muziek: blijdschap, enthousiasme, verdriet, pijn,
geloofsvertrouwen en ook overgave aan God. Daarnaast kunnen we in zang en muziek en uiting geven
aan de vrede en kracht die de Heer in ons leven wil geven. Zowel bij lofprijs als aanbidding is er sprake
van liederen die tot God gericht zijn. Dankbaarheid en eerbetoon worden hierbij uitgesproken en
benadrukken dat het om een persoonlijke relatie met God gaat. Je geeft uiting aan bijvoorbeeld Gods
schepping, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn eigenschappen etc. Het gaat bij lofprijs en aanbidding om je
hartsgesteldheid. God zoekt het hart van de aanbidder achter de zang en muziek (Johannes 4:23).
Bij lofprijs prijs je God en bezing je wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Het is een lofzang op Gods
goedheid. Je zou het kunnen zien als een rationele erkenning van Gods eigenschappen en dat je Hem
daarvoor prijst en dankt. Je zingt over Hem of proclameert Zijn goedheid.
Bij aanbidding is er veel meer sprake van het opzoeken van de intimiteit met God. Je uit je liefde voor
Hem, waardoor er geen afstand meer is en je juist heel dichtbij God komt. Een Hebreeuws woord voor
aanbidding is: 'barach'. De betekenis daarvan is 'zich neerbuigen, neerwerpen, ter aarde buigen'. Je
zingt daarbij vooral tot Hem waarbij je je liefde en gevoelens tot Hem uit. Mattheuüs 4:9-10 zegt: "De
Here uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen".
De belangrijkste aspecten van de visie van Ichtus op lofprijs en aanbidding zijn:
 Een eigentijdse stijl van lofprijs en aanbidding, rekening houdend met de verschillende generaties
in de gemeente
 Een Christocentrische zangdienst
 Vrijheid in de opbouw van de dienst: niet vast zitten aan een bepaalde vorm of liturgie
 Het tabernakelmodel als uitgangspunt voor de opbouw van de zangdiensten
Het tabernakelmodel (of tempelmodel) gaat er van uit dat het naderen van God in de Tabernakel
vergelijkbaar is met het naderen van God in lofprijs en aanbidding. Men naderde de Tabernakel of
Tempel eerst enthousiast met lofprijs. Voordat je God kon ontmoeten kwam je eerst in de voorhof.
Daarna ging je pas de Tabernakel binnen. Daar bevond je je eerst in het 'Heilige'. Daarachter was het
'Heilige der Heiligen', waar God woonde. Er waren dus verschillende stadia in de nadering van God. Op
dezelfde manier ontmoet je God in lofprijs en aanbidding. Eerst van een afstand, hetgeen tot uiting
komt in de lofprijs en dankzegging. Daarna past meer eerbied en intimiteit in de aanbidding, waarin
veel meer de gemeenschap, de intieme ontmoeting met God plaats vindt. Je ziel moet de tijd krijgen
om zich te richten op de aanwezigheid van God. Er hoort daarom een opbouw in de zangdienst te
zitten, beginnend met lofprijs en dankzegging. Daarna worden de rustige, intieme liederen van
aanbidding gezongen.
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5 ‘ONTMOET JEZUS’ AVONDEN
Doelstelling
Avonden waarin we de nadruk leggen op een ontmoeting met Jezus en de Heilige Geest de ruimte
geven om Jezus te openbaren.
Methode
Bezoekers worden uitgedaagd Jezus te ontmoeten in de lofprijs en aanbidding. Prediking legt de
nadruk op het verwachten van wat Jezus wil doen. Het avondmaal helpt de bezoekers hun focus te
leggen op niemand dan Jezus alleen en daagt ook uit om hier een stap in te nemen door hiervoor naar
voren te gaan, om vervolgens ook gebed te ontvangen. Dit alles in een goede flow tussen muziek
(aanbiddingsleider) en spreker.
Ministry
Het bidden voor mensen in deze setting wordt vaak ministry genoemd. "Ministry is een gebedsmodel
waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Het woord 'ministry' betekent letterlijk
'bediening'. Deze vertaling roept echter verschillende associaties op en geeft niet precies weer wat dit
gebedsmodel inhoudt. Vandaar dat we werken met een definitie: 'Bidden met mensen in de kracht
van de Heilige Geest'. In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met 'persoonlijk gebed',
'persoonlijke voorbede' of 'zegenend bidden'.
Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat
daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de
persoon die om gebed vraagt. In Engeland wordt gezegd: "Ministry is zegenen wat God aan het doen
is." De bidders bidden met een open hart en open handen (en open ogen!) in de verwachting dat de
Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Romeinen).
Avondmaal
Het avondmaal is een krachtig, door God gegeven instelling die ons als gelovigen verbindt met Jezus.
Door deel te nemen aan het avondmaal bevestigen we dat we geredde zondaren zijn die genade nodig
hebben. Het avondmaal bekrachtigt het nieuwe verbond in Jezus bloed, waardoor wij vergeving,
genezing en bevrijding mogen ontvangen. Dit is zeer krachtig. Dit past heel goed samen met het
persoonlijke gebed wat later ook ontvangen wordt deze avond. Het avondmaal en ministry gebed valt
zo in de sfeer van aanbidding, onder de doelstelling van de avond: Samen Jezus ontmoeten en het van
Hem verwachten.
Ziekenzalving
Over het zalven: Het is mogelijk dat mensen die dit willen, gezalfd kunnen worden. Iets wat hoort bij
het brengen van het Koninkrijk van God En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie
en genazen hen (Marc. 6:12). Dit werd destijds gedaan door de 12 leerlingen van Jezus. En we zien het
terug in de gemeente praktijk zoals die beschreven wordt in Jakobus 5 waar oudsten zalven.
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6 VRIJHEID EN HERSTEL
Doelstelling
Mensen die vastgelopen zijn helpen naar vrijheid in hun te krijgen op alle gebieden van hun leven,
door hen te brengen bij Jezus
Algemene werkwijze
Na een intakegesprek wordt gekeken of de persoon geholpen kan worden door het team van Vrijheid
en Herstel Twente. Indien dat zo is worden er gesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken ligt een
grote nadruk op de identiteit in Christus, stappen tot vrijheid en gebed. Door middel van het afnemen
van een questionnaire worden de gebieden in kaart gebracht waarvoor gebeden kan worden.
Doelgroep
Mensen die vastgelopen zijn en zelf hebben aangegeven gemotiveerd te zijn om in een langer traject
tijd en energie te willen steken in hun proces naar herstel.
Dit kunnen mensen binnen en buiten Ichtus zijn.
Concrete werkwijze
Tweewekelijkse counselings gesprekken plannen waarin het leven van de persoon wordt doorgelicht
en bij Jezus wordt gebracht.
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7 PROMISELAND
Missie
De missie van Promiseland is om gezinnen te ondersteunen in hun geloofsopvoeding zodat ouders het
kind kunnen begeleiden in hun relatie met God door Jezus Christus.
Visie
Het evangelie doorgeven aan de kinderen van Ichtus! Hierbij maken we gebruik van de 5 pijlers van de
bijgaande hand-illustratie:







Kindgericht = het evangelie vertellen op het niveau van de kinderen met de belofte dat het zaaien
van het Woord van God blijvend vrucht zal dragen;
Relevant = het evangelie verbinden met de leefwereld van de kinderen;
Plezier opent het hart van onze kinderen voor de Blijde Boodschap van God;
Door Persoonlijke Aandacht liefde en bemoediging te geven aan de kinderen;
Kinderwerkers die met vreugde God dienen: zij zullen van invloed zijn op de komende generatie
volgelingen van Jezus Christus.

Normen
Promiseland Ichtus heeft een tweetal normen opgesteld om de visie en missie te kaderen:



Bijbelse waarheden onderwijzen op een relevante, creatieve en kind georiënteerde manier;
Liefdevolle, Bijbelse gemeenschap voor te leven in de samenstelling van een kleine groep waarin
levens tot verandering kunnen komen en kinderen daarmee beelddrager van Jezus Christus
kunnen worden.

Waarden









We bieden onze kinderen veiligheid en geborgenheid op geestelijk, emotioneel en fysiek vlak;
We stimuleren dat onze kinderen zichzelf mogen zijn en met plezier kunnen leren;
We willen een voorbeeld zijn in hoe we praktisch leven met Jezus;
We willen overdragen wat het geloof persoonlijk voor ons betekent;
We streven naar een sfeer van eerlijkheid en openheid;
We stimuleren onderling respect bij onze kinderen en betrekken het hele gezin bij de
geloofsoverdracht;
We benaderen onze kinderen positief en belonen goed gedrag;
We laten de geloofsoverdracht aansluiten aan de ontwikkelingsfase van het kind.
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Geloofsontwikkeling
In de eerste twaalf levensjaren van een kind kunnen een drietal gebieden worden onderscheiden.
I.

Basisgeloof – fase 0. Leeftijd 0-4 jaar.
Het eerste belangrijke aspect in een mensenleven is de ontwikkeling van het gevoelsleven. In
deze periode is het belangrijk dat het jonge kind verhalen hoort over liefde, zorg, houden van.
In de verhalen die aan het jonge kind verteld worden, staat duidelijk het aspect centraal: Jezus
is mijn Vriend.

II.

Ongeordend geloof – fase 1. Leeftijd 4-8 jaar.
De invloed van volwassenen is heel belangrijk. Wat de ouder, leerkracht of kinderwerker zegt,
is waar. Het geweten begint zich te ontwikkelen vandaar dat een kind kan begrijpen dat het
Jezus nodig heeft als Verlosser.

III.

Geordend geloof – fase 2. Leeftijd 9-12 jaar.
In tegenstelling tot ongeordend geloof kan het kind nu de verhalen ordenen en er afstand van
nemen. Het groepsproces is in deze fase belangrijk. De ontwikkeling van het geweten is klaar
en het kind is in staat om keuzes te maken. Kinderen kunnen heel duidelijk het besluit nemen
om Jezus te volgen als hun Heer.
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8 VISIE JONGERENWERK
Ichtus heeft doelgericht jongerenwerk, waarbij alle jongeren zich welkom voelen, waarin Jezus
Christus centraal staat en Zijn Liefde en Kracht zichtbaar is. Een plek waar jongeren kunnen
ontwikkelen in hun gaven en talenten en groeien naar discipelen in het koninkrijk van God.
Steekwoorden:






Doelgericht
Laagdrempelig
Jezus Christus Centraal
Ontwikkeling (proces)
Discipelschap

Vijf doelen waaraan jongerenwerk zich kan reflecteren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Evangelisatie
Aanbidding
Gemeenschap
Discipelschap
Bediening

Terug te vinden Het Grote Gebod in Mattheus 22: 37-40
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met
heel uw verstand. (aanbidding) Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Gemeenschap en Bediening)
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
En De Grote opdracht: Mattheus 28:19-20
Ga er dan op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken (Evangelisatie)Doop hen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd.(Discipelschap) En
vergeet dit niet; Ik ben altijd bij u, tot aan het einde van de tijd
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Doel van Evangelisatie is het goede nieuws vertellen van Jezus Christus aan hen die nog geen
persoonlijke relatie met Hem hebben. Als jongeren groeien in hun geloof is het van belang dat zij leren
dat evangelisatie niet alleen hun verantwoordelijkheid is als gelovige, maar ook hun voorrecht. Een
voorbeeldfunctie vanuit de leiders is hierin een pre.
Doel van Aanbidding is Gods aanwezigheid vieren en Hem eren met onze levensstijl. Romeinen 12:1
‘Laat uw lichaam een levens offer zijn; heilig, zodat het een vreugde is voor God’. Aanbidding wordt op
verscheidene manier geuit, naast het zingen van lofliederen en aanbiddingsliederen ook door bidden,
het woord horen, geven, dopen, mediteren en aan het avondmaal deel nemen.
Doel van Gemeenschap is gekend worden, verzorgd en verantwoordelijk gehouden worden,
bemoedigd worden in hun geestelijke levensreis.
Doel van Discipelschap is groeien in geloof naar volwassenheid. Als leiders mag je zaadjes planten en
het geloof van de jongeren water geven.
Doel van Bediening is jongeren aanmoedigen om hun gaven te ontdekken en ze in praktijk te brengen
in bedieningen en zendingsmogelijkheden.
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9 BESTUUR EN ORGANISATIE
De statuten van Ichtus zijn vastgesteld op 11 maart 2006. Sinds deze tijd heeft Ichtus een periode van
onstuimige groei meegemaakt en in januari 2015 zijn we de grens van 300 leden en vrienden royaal
gepasseerd. Deze groei maakt het noodzakelijk om de organisatie van Ichtus aan te passen en het
leiderschap binnen de gemeente te versterken. Om die reden is een nieuwe organisatiestructuur voor
Ichtus ontwikkeld met zeven taakvelden en 2 stafafdelingen die er op hoofdlijnen als volgt uit ziet:
Taakvelden
 Vieringen
 Toerusting
 Pastoraat
 Kinderwerk
 Jeugdwerk
 Missie
 Facilitaire Dienst
Stafafdelingen
 Talentenplein
 Support

Gemeentevergadering

Raad van Oudsten

Talentenplein

Vieringen

Toerusting

Pastoraat

Support

Kinderwerk

Jeugdweerk

Missie

Facilitaire Dienst

Statuten en huishoudelijk reglement
Om deze organisatiewijziging te kunnen doorvoeren, is het noodzakelijk om de statuten en het
huishoudelijk reglement van Ichtus te wijzigen. Met dat doel voor ogen is een werkgroep
statutenwijziging ingesteld.
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10 FINANCIËN
Meerjarenbegroting Ichtus 2015-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

aantal leden en vrienden

307

325

350

407

447

491

huishoudens

176

ontvangsten per lid

542

600

619

629

635

650

166.384

195.000

216.700

256.000

284.000

319.000

44.622

5.000

0

0

0

-138.440

-163.500

-172.200

-175.000

-180.000

-185.000

Winst- verlies begroting
Ontvangsten
Ontvangst project begroting
Uitgaven
Extra huur Tabor

0 donaties geen leningen

0

-42.300

-56.000

-57.500

-59.000

-62.000

Afschrijvingen 5 jaar

-3.259

-16.200

-15.000

-16.200

-16.200

-16.200 afschr. Kosten geen uitgaven

Resultaat

69.307

-22.000

-26.500

7.300

28.800

55.800

Kasstroombegroting
Banksaldo begin jaar

144.254

203.757

130.957

117.457

138.957

181.957

Resultaat + Afschrijving

72.566

-5.800

-11.500

23.500

45.000

72.000

Ontvangen leningen

10.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000 leningen ontvangen/terugbetalen

Mut. Balans/Investeringen

-23.063

-65.000

0

0

0

-10.000

Banksaldo einde jaar

203.757

130.957

117.457

138.957

181.957

241.957

20.362

74.162

59.162

42.962

26.762

Prognose Balans
Huurdersinvestering
Overige vorderingen

10.562 verbouwing+inventaris-afschrijving

6.557

0

0

0

0

4.379

Liquide middelen

203.757

130.957

117.457

138.957

181.957

241.957

Totaal activa

230.676

205.119

176.619

181.919

208.719

256.898

Vermogen begin jaar

144.191

213.498

191.498

164.998

172.298

201.098

Resultaat
Eigen Vermogen eind jaar
Kortlopende schulden
Vreemd vermogen eind jaar
Totaal passiva

69.307

-22.000

-26.500

7.300

28.800

55.800

213.498

191.498

164.998

172.298

201.098

256.898

7.178

5.621

5.621

5.621

5.621

0

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

230.676

205.119

176.619

181.919

208.719

256.898
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Investering Tabor kerk berekening afschrijving
2015

Investering

100.000

75.000

50.000

Restwaarde 10%

-10.000

-7.500

-5.000

90.000

67.500

45.000

Afschrijving 5 jaar

18.000

5

13.500

5

9.000

5

Op basis van 10 jaar

Investering

100.000

75.000

50.000

Restwaarde

-10.000

-7.500

-5.000

90.000

67.500

45.000

Afschrijving 10 jaar

9.000 10

6.750

10

4.500

10
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11 SAMENWERKING
11.1 ABC (Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten
Ichtus is aangesloten bij de alliantie van baptisten- en CAMA gemeenten (ABC).
Missie ABC
We zien het als onze missie om alle aangesloten gemeenten aan te moedigen in het zichtbaar maken
van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te bouwen die elkaar
ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan zal groei zijn in diepte en aantal
tot eer van God.
MET WIE WE ONS VERBONDEN WETEN
Als Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten zijn we verbonden met anderen om samen sterk te
staan en nationaal en wereldwijd van betekenis te zijn.
Zending: Onze zendingsactiviteiten geven we vorm binnen CAMA-Zending http://www.camazending.nl
Alliance of World Fellowship: We zijn onderdeel van dit wereldwijde kerkgenootschap
http://www.awf.nu
Continentaal werken we binnen de Alliance samen met Europa en het Midden Oosten in: Emerald
http://www.emeraldonline.org
Evangelische Alliantie: Nationaal zijn we aangesloten bij dit platform om samen te groeien
http://www.ea.nl/
We zijn verbonden met Micha: www.michanederland.nl
Overheid: Richting de overheid zijn we verbonden met het Interkerkelijk Contact Overheidszaken
http://www.cioweb.nl
Binnen verschillende ABC-gemeenten worden ook zendelingen uitgezonden door: Operatie
Mobilisatie http://www.nl.om.org
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11.2 IJM (International Justice Mission)
Ichtus is partner van International Justice Mission (IJM).

11.3 Transformed
Ichtus ondersteunt Transformed.

Missionstatement Transformed
Stichting Transformed wil een invloedrijke, relevante en dynamische beweging zijn in Twente om
transformatie te bewerkstellingen in het leven van jongeren door de kracht van de Heilige Geest.
Alleen Jezus Christus kan herstel, waarde en bestemming in God de Vader geven.

11.4 Compassion
Ichtus sponsort twee kinderen van Compassion.
Via het kind sponsorprogramma bevrijdt Compassion kinderen van armoede, via lokale kerken. Ontdek
in een paar minuten hoe het werkt via de site www.compassion.nl.
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12 SPEERPUNTEN
12.1 Herijken visie Ichtus
Met de ingebruikname van de Taborkerk met ingang van 1 januari 2015 is een belangrijk deel van de
visie voor 2017 gerealiseerd. Via Promiseland is een nieuwe lesmethode voor het kinderwerk
ingevoerd. Voor het jongerenwerk is eveneens een visie ontwikkeld. De organisatiestructuur is
aangepast met 7 taakvelden. Om de opdracht en roeping van Ichtus zoals verwoord in hoofdstuk 2.2
goed uit te kunnen voeren en de toekomstige uitdagingen die daarmee samenhangen het hoofd te
kunnen bieden, is het nodig om de visie van Ichtus te herijken.

12.2 Dubbele diensten in de Taborkerk onderzoeken
De doorgaande groei maakt het waarschijnlijk nodig om in 2016 over te gaan naar dubbele diensten
in de Taborkerk. Het kinderwerk binnen Ichtus loopt op dit moment tegen grenzen aan en heeft op
korte termijn een oplossing voor het huisvestingsprobleem nodig om door te kunnen groeien. Daarom
zal onderzoek worden gedaan om binnen afzienbare tijd over te gaan op dubbele diensten en welke
personele organisatie daarvoor nodig is.

12.3 Instellen huisvestingscommissie
Op 1-1-2019 expireert de huurovereenkomst met de Hervormde kerk over het gebruik van de Taborkerk. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal het opzeggen van de huur uiterlijk 1-4-2018 dienen
plaats te vinden. Daarom krijgt een nieuwe huisvestingscommissie de opdracht om binnen een termijn
van twee jaar de toekomstige huisvesting in overeenstemming te brengen met de visie van Ichtus.

12.4 Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement ontwikkelen
De statuten en het huishoudelijk reglement van Ichtus zullen worden aangepast en ter besluitvorming
- conform artikel 13 van de huidige statuten - worden voorgelegd aan de ledenvergadering van Ichtus.

12.5 Onderwijsprogramma voor Persoonlijke Geestelijke Groei uitwerken
Het vormgeven van een Groei Programma, waarbinnen bestaande en nieuwe activiteiten op het
gebied van Bijbelonderwijs, Themastudie en Trainingen worden gebundeld en aangeboden

12.6 Visie op Discipelschap: radicale toewijding aan de relatie met Jezus
In de ‘grote opdracht’, Mattheus 28:18-20, geeft Jezus de opdracht om discipelen te maken.
Toegewijde leerlingen aan de relatie met Jezus maken het verschil binnen Ichtus! Het maken van
discipelen is een proces van persoonlijke geloofsoverdracht en geestelijke groei in een 1-op-1 relatie
of via een triade (groepje van 3 mensen). Het is de visie waarbij iedereen met een taak binnen Ichtus
werkt aan het overdragen van die taak aan iemand anders.

12.7 Duidelijkheid scheppen over pastorale vraagstukken binnen Ichtus
Binnen Ichtus is een groeiende behoefte ontstaan aan duidelijkheid over pastorale thema’s zoals :





De viering van het avondmaal
Huwelijk en samenwonen
Echtscheiden en hertrouwen
Homoseksualiteit
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12.8 Versterken van het pastorale team met herders
Herders zijn mannen en vrouwen met een hart en gave voor pastoraat, die door de raad zijn gevraagd
om hun gave in te zetten voor Ichtus. Deze herders worden opgeleid en ondersteund via mentoraat,
studie en training. Het huidige pastorale team is te klein om in al de pastorale behoeften te kunnen
voorzien en zal daarom worden versterkt.

12.9 Kringen, de gemeente in het klein, van betekenis laten zijn voor de wijk
Voor een groeiende gemeente zijn kringen van toenemend belang om iedereen deel te laten zijn van
een kleine gemeenschap waarin je elkaar goed leert kennen en men zorg draagt voor elkaar zoals
omschreven in Handelingen 2:43-47. De leiding van de kringen zal worden toegerust en het verlangen
is om het missionaire karakter van de kringen (betekenis voor de wijk) te versterken.

12.10 In de kringen leren omgaan met mensen die andere overtuigingen hebben
Vanuit de kringen nadenken hoe we om gaan met mensen die andere overtuigingen hebben. Dat
heeft alles te maken met weten je bent in Christus, zodat je de wereld ontspannen tegemoet kunt
treden. Hoort ook bij: hoe kwetsbaar durf je te zijn en hoe echt durf je te zijn? Kun je mensen om je
heen ontmoeten, ondanks andere meningen/overtuigingen? Daar in oefenen in de veilige omgeving
van de kringen.

12.11 Praktisch aan de slag gaan voor onze buurt en maatschappelijke thema’s zoals
vluchtelingen
Hoe gaan we praktisch aan de slag voor onze buurt, maatschappelijke thema’s als vluchtelingen. Hoe
kunnen we zichtbaar zijn en praktisch tot zegen zijn voor onze naaste?

12.12 Betrokkenheid versterken bij de huidige zendelingen en missionair werk
Betrokkenheid vanuit Ichtus bij de huidige zendelingen en het missionair werk vergroten (ook IJM,
Transformed, Compassion).

20

