Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur van Stichting Kerk2030 in haar
vergadering van 29 juni 2022 en in overeenstemming met de ANBI richtlijnen openbaar
gemaakt door middel van publicatie via de website www.kerk2030.nl/anbi
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Bestuursverslag

Verslag van de gang van zaken bij de Stichting Kerk2030 van 29-10-2020 tot en met 31-12-2021.
Ontstaan
Kerk2030 een kerkvernieuwingsbeweging van
plaatselijke kerken voor plaatselijke kerken.
Kerk2030 is gestart in september 2017 met een
24-uursconferentie met twintigers en dertigers
die op uitnodiging van een intiatiefgroep
nadachten over kerkzijn in 2030. De opbrengst
van deze conferentie waren de contouren van wat
we nu de zes praktijkvelden voor
kerkvernieuwing noemen. Deze praktijkvelden
zijn vervolgens van eind 2018 tot begin 2020
getoetst tijdens een Geloof-, Leer- en
OntWikkeltraject dat vormgegeven werd door
twaalf lokale kerken van Buitenpost tot Brunsum,
van Amersfoort tot Bergentheim. Vervolgens zijn
de herontdekte en in de praktijk getoetste
praktijkvelden van kerkzijn beschreven in de eerste publicatie van Kerk2030: ‘Geloven doe je samen’.
Deze publicatie is op 16 september 2020 via een webinar publiek gepresenteerd. Vervolgens is in de
periode december 2020 tot en met mei 2021 per praktijkveld een webinar gegeven. Deze zijn hier
terug te kijken. Ook in het seizoen 2021-2022 zijn per praktijkveld webinars georganiseerd.
Waarom
Nieuwe en oude generaties gelovigen zijn op zoek naar een kerk die werkt, een kerk die doet wat ze zegt,
een kerk die iets uitricht in levens van mensen, een plek waar God merkbaar aanwezig is. Het Evangelie
is radicaal en vraagt om daden en vruchten van een levend geloof in de opgestane Heer. De wereld mag
dat merken. Het Evangelie van Jezus Christus is levenwekkend, transformerend, wereld veranderend.
Christus is immers Koning en Zijn Koninkrijk is dichtbij. Hij is het hoofd van de gemeente, Zijn lichaam.
Hij redt ons hier en nu, en voor altijd! Christenen op aarde mogen die reddingsactie letterlijk
belichamen. Zij mogen leven vanuit verbondenheid met Christus, verlost, vernieuwd en vol vreugde. De
plaatselijke kerk kan hierin veel betekenen. Kom op lokale kerk, leef op de adem van Gods stem en laat
dat zien in je woorden en daden!
Wat
Naast de publicatie Geloven doe je samen heeft Kerk2030 in mei 2021 het boekje Kerk als oefenplaats
uitgegeven. In deze publicatie gaan we in op de betekenis van praktijken en praktijkvelden voor
kerkzijn. Ook worden in deze brochure onze theologische wortels toegelicht. In seizoen 2021-2022 volgt
de tweede webinarreeks over de zes praktijkvelden en start op 29 oktober 2021 het eerste Geloof-Leer
& OntWikkel (GLOW) traject. Vanaf juni 2021 bieden we samen ook Kerkmoment: een reeks
inspiratiemomenten voor het gesprek over kerkvernieuwing in jouw gemeente. Vanuit het verlangen
dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Bekijk de
modules op weetwatjegelooft.nl/kerk2030. Op uitnodiging van lokale kerken verzorgd Kerk2030
gemeenteavonden over kerkzijn en kerkdoen. Ten slotte de Academische Werkplaats; momenteel vindt
er binnen drie lokale kerken onder leiding van prof. dr. Hans Schaeffer handelingsonderzoek plaats.
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Doelstelling van de stichting
Stichting Kerk2030 - opgericht op 29 oktober 2020 - heeft de volgende doelstellingen
1. De Stichting heeft ten doel kerken (gemeenteleden en predikanten) toe te rusten tot oefenplaatsen
van Gods Koninkrijk die door God geïnspireerde praktijken hun omgeving in beweging zetten en al
hetgeen dat in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het organiseren van GLOW-trajecten (praktijk-trajecten) die aansluiten bij de kerkelijke
praktijken van lokaal kerkzijn.
b. Het begeleiden van lokale kerken bij het richten, inrichten en verrichten van een
reflectieve cultuur op kerkzijn vandaag.
c. Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar kerkzijn vandaag.
d. Het (door)ontwikkelen (actueel houden) van een cursus kerkzijn vandaag.
e. Het uitgeven van brochures en verzorgen van andere (digitale) uitingen over kerkzijn
vandaag.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De stichting beoogt het algemeen belang.
Bestuur en directie
De bestuurders in de afgelopen periode waren Jan Los (voorzitter), Joost Smit (secretaris), Piet Mars
(Penningmeester), Janneke Burger (lid), Roel Kuiper (lid) en Hans Schaeffer (lid). De directeur van
stichting Kerk2030 is Klaas Koelewijn. Tijdens de zomer van 2021 heeft Jan Los het voorzitterschap
overgedragen aan Joost Smit. Het rooster van aftreden luidt daarna als volgt:
Joost Smit, voorzitter
Roel Kuiper, voorzitter
Janneke Burger, lid
Hans Schaeffer, secretaris
Piet Mars, penningmeester
Roel Kuiper, voorzitter

aftredend 29 juni 2022
aantredend 29 juni 2022
aftredend 1 september 2022
aftredend 1 september 2023
aftredend 1 september 2024
aftredend 1 september 2025

Jaarrekening
De hierna opgenomen jaarrekening bevat:
- de balans per 31 december 2021
- de staat van baten en lasten over periode 29 oktober 2020 tot en met 31 december 2021
Maastricht, april 2022.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA

PASSIVA
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De inkomsten en uitgaven over 2021
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