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Verantwoording 

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Evafroditus voor de periode 2022 – 2027. Dit 

beleidsplan heeft als thema ‘liefdevol oog en open oor voor de inwoners van Alkmaar’. Het 

beleidsplan heeft als doel om nader kennis te maken met de doelstellingen van onze stichting 

en om stakeholders te informeren over onze plannen in de periode die voor ons ligt. 

 

Het thema van dit beleidsplan is ontleend aan de titel van een handboek pastoraat in de 

christelijke gemeente onder redactie van dr. H.C. van der Meulen. De auteur van dit handboek 

heeft de titel op zijn beurt weer ontleend aan een gedicht van Michel van der Plas, waarin 

deze het beeld van een goede pastor tekent. De eerste twee coupletten van dit gedicht luiden: 

 

De goede herder zit niet in de stal 

Tussen de schatten van zijn zekerheid 

En op de kussens van de wet. Hij weidt 

Zijn schapen en hij volgt ze in het dal. 

 

Hij leest ze niet uit de wetsrollen voor, 

Zetelend, door de open deur. Hij slaat 

Ze niet, met strenge stem en staf, hij gaat 

Ze na, liefdevol oog en open oor. 

 

Sinds enkele jaren is stichting Evafroditus actief in de stad Alkmaar. Het bestuur en het 

echtpaar dat voor de stichting werkt, staat momenteel op een kruispunt. Er dienen zich de 

komende jaren mogelijkheden aan om het werk van de stichting concreet handen en voeten 

te gaan geven vanuit een eigen locatie in de binnenstad van Alkmaar. Als onderdeel van een 

bezinning op de toekomst van de stichting is in het voorjaar van 2022 een opdracht 

geformuleerd om te komen tot een uitgebreid beleidsplan van de stichting. Daarvan is dit 

document het uiteindelijke resultaat geworden. De komende beleidsperiode is daarom een 

traject van een meerjarenplan enerzijds en de opzet van de organisatie anderzijds.  

Beleidsplan 2022 - 2027 

De focus van de komende beleidsperiode kan worden getypeerd als het ontplooien van 

activiteiten binnen de wijk. Het echtpaar Ras dat werkzaam is voor de stichting is door het 

bestuur aangesteld om de komende jaren het werk voor de stichting handen en voeten te 

gaan geven. Gezien de voortgang van de studie van Jan Ras zal dit er naar verwachting als 

volgt uit gaan zien in de komende beleidsperiode.  

 

September 2022   

Praktisch - Als gezin wonen we het eerste jaar op de eerste verdieping van het inloophuis. 

Het is nog niet duidelijk wat onze definitieve woonruimte wordt. We hopen binnen een twee 

jaar meer duidelijkheid te krijgen over de kosterswoning, tot dan zullen activiteiten alleen op 

de begane grond en in de consistorie/Lutherse kerk plaatsvinden.  

 

Allereerst is het van belang dat we de inrichting gaan bepalen van het inloophuis. Te denken 

valt aan een keuken en een andere inrichting van het zitgedeelte. Ook onze woonruimte op 

de eerste verdieping moet gerenoveerd worden.   
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September 2023  

We hopen in Alkmaar centrum te wonen en Jan start met MA in Amsterdam (PthU). Zijn 

studie loopt tot juli 2026 D.V. Studie en werk zullen in die periode naast elkaar een plek 

krijgen. Waarschijnlijk zullen dat twee collegedagen zijn.   
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Speerpunten van  Evafroditus 2022 - 2027 

In deze korte samenvatting treft u enkele speerpunten aan van het werk van Stichting 

Evafroditus voor de komende vijf jaren. Deze speerpunten worden in dit beleidsplan op 

onderdelen verder uitgewerkt. 

 
1. Evafroditus is een missionaire, reformatorische en professionele organisatie, dienend 

in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. De kernachtige missie van Evafroditus is om in 

verbondenheid met onze naaste in eenzame omstandigheden het realiseren van en 

het bevorderen van gemeenschapszin. Ook is er de wens om op gepaste wijze het 

Woord van God door te geven en zo nodig diaconale hulp te bieden.  

 

2. De kernwaarden die bij het werk van Evafroditus een belangrijke rol spelen zijn: 

a. Schriftuurlijk (Bijbelgetrouwe content) 

b. Contextueel (aansluiting in cultuur via inzet lokale partners) 

c. Schaalbaar (activiteiten af te stemmen op de behoeften van de wijk) 

d. Holistisch (hart, hoofd en handen) 

 

3. Evafroditus gebruikt de volgende speerpunten om haar missie te bereiken: 

a. Transparante en open houding in de buurt;    

b. Begin van gemeenschapsvorming via activiteiten;   

c. Relatie met de Lutherse gemeente verdiepen; 

d. Religieuze, maatschappelijke en sociale netwerken opbouwen;    

e. Zichtbaarheid in de wijk en media: positiebepaling   

 

4. Als Evafroditus willen we actief betrokken zijn in een viertal wijken van Alkmaar. In elk 

van deze wijken focussen we op de aanwezige doelgroep en stemmen daar onze 

activiteiten op af. 

 

5. Om deze missie mogelijk te maken wil Evafroditus meer bekendheid onder haar 

(reformatorische) achterban bereiken en blijven focussen op primaire ondersteuning 

door ondernemers, kerken en scholen. We willen gemeenteleden in kerkelijk 

Nederland inspireren en motiveren om betrokken te zijn in Gods Koninkrijk. 

 
6. Naast de focus op genoemde wijken waar Evafroditus actief is, wil zij ook bekend en 

beschikbaar zijn voor alle inwoners van Alkmaar. Door strategische samenwerking met 

andere missionaire organisaties en partners kan de reikwijdte van Evafroditus 

toenemen.  

 
7. Evafroditus wil uiteindelijk een gemeenschap of gemeente vormen van bezoekers die 

zich met elkaar verbonden weten en elkaar kunnen inspireren en ondersteunen met 

gebed en advies rondom het Woord van God. 

 

Op deze wijze wil Evafroditus in samenwerking met lokale partnerorganisaties, kerken en 

de Lutherse Gemeente haar missie blijvend gestalte geven. 
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Achtergrond en ontstaan van Evafroditus 

In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over de achtergrond van onze stichting en over het ontstaan 

daarvan. Ook willen we u duidelijk maken door welke drijfveren wij ons werk willen doen. 

Oprichting Evafroditus 

Stichting Evafroditus is in juli 2017 opgericht bij de notaris en tevens ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. De directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was de 

wens van een groep ondernemers die verbonden zijn aan Vivesta Groep te Ede om samen 

na te denken over het op christelijke wijze - in verbondenheid met onze naaste in eenzame 

omstandigheden – realiseren en bevorderen van gemeenschapszin. Ook was en is er nog 

steeds de wens om op gepaste wijze het Woord van God door te geven en zo nodig diaconale 

hulp te bieden.  

Alkmaar 

Een eerste initiatief deed zich voor in de plaats Alkmaar. Hier waren menskracht en financiën 

nodig op een evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente. Dit initiatief leidde tot 

oprichting van Stichting Evafroditus met als slogan Relatie & Evangelisatie.  

Naamgeving 

Evafroditus is afgeleidt van Epafroditus. Deze naam komt in de Bijbel voor in Filipenzen 2. Hij 

was een man die ter ondersteuning en bevordering van het evangelie werkzaam was. Zijn 

werk refereert aan het doel van de stichting.  

Grondslag en doelstelling 

De werkzaamheden van Stichting Evafroditus zijn vastgelegd in de grondslag en doelstelling 

van de stichting:  

a. Grondslag  

De stichting heeft de Bijbel als grondslag. In de Bijbel geeft onze Heere hen, die tot 

vrijheid geroepen zijn de opdracht elkaar te dienen in liefde en hen, die het goed van 

deze wereld hebben het hart te openen voor de naaste die gebrek hebben, en met de 

daad de christelijke barmhartigheid te betonen. De stichting en haar organen wensen 

daar inhoud aan te geven in verbondenheid met elkaar en de doelgroepen.  

 

b. Doelstelling  

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan diaconale- en evangelisatieprojecten om 

hiermee de levensomstandigheden van (eenzame) mensen te verbeteren en te 

veraangenamen. Dit doet ze door het creëren en bevorderen van gemeenschapszin 

en het bevorderen van relaties tussen mensen onderling, waarbij deze relaties worden 

verdiept en verduurzaamt door Gods Woord op gepaste wijze door te geven. Bij het 

bereiken van dit doel zal eventueel worden samengewerkt met lokale christelijke 

gemeenschappen.  

 

c. Projecten:  

1. Veldwerk: Het zoeken naar en vinden van de (eenzame) mens met zijn vragen. 
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2. Gemeenschapswerk: realiseren van ontmoetingen in een veilige omgeving. Deze 

ontmoetingen zijn een tweegesprek of in groepsverband. De ontmoetingen kunnen 

thuis of in een externe locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld een inloophuis.  

3. Bijstand: bijstaan in en veraangenamen van tijdelijke ‘alledaagse’ problemen. Hier 

wordt gedacht aan ‘een luisterend oor’, kleine huishoudelijke klusjes, onderwijs in 

de Nederlandse taal. 

4. Evangelisatie: doorgeven en voorleven van Gods Woord op een gepaste wijze. 

5. Duurzame relaties: aangaan en stimuleren van relaties in het algemeen. 

6. Algemeen: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting 

verstaat onder christelijke naaste mede christelijke organisaties en christelijke 

(kerk)gemeenschappen in of die duurzaam actief zijn in de leefomgeving van de 

doelgroep. De stichting probeert waar mogelijk en waar nodig in samenwerking 

met die christelijke gemeenten en organisaties haar doel te realiseren.  

Fondsenwerving 

De stichting werft geld via ondernemers en particulieren, die de stichting met hun advies, 

creativiteit, ondernemerszin en middelen steunen. Zij kunnen daarbij zo dicht mogelijk bij hun 

eigen kernkwaliteiten blijven. Primair doel is niet alleen bij kerkelijke gemeenten geld te 

werven, maar in de netwerken van de ondernemers of netwerken die voor ondernemers 

toegankelijk zijn. Verder werft Stichting Evafroditus door haar doelstelling en projecten 

kenbaar te maken via een website, social media, flyers en  presentaties, door het organiseren 

van muziekavonden met collecte en sponsordiners en door de projecten onder de aandacht 

te brengen van instellingen die soortgelijke activiteiten ontplooien. Zo wordt het project 

Alkmaar onder de aandacht gebracht van kerkelijke gemeenten en daaraan gelieerde 

organisaties in Nederland.  

Vermogensbeheer 

Stichting Evafroditus heeft een bankrekening en spaarrekening geopend bij Rabobank Ede. 

Op de bankrekening worden de giften, donaties en dergelijke gestort, en betalingen verricht. 

Dat rekeningnummer is zichtbaar in uitingen van Stichting Evafroditus zoals briefpapier en 

website. Het saldo van de bankrekening wordt laag gehouden, het overige vermogen wordt 

op de spaarrekening gestort. De baten komen, na aftrek van de kosten, ten goede aan de 

projecten die Stichting Evafroditus binnen haar doelstelling realiseert. Het beleggingsbeleid 

van Stichting Evafroditus is defensief en risicomijdend. De stichting bevindt zich in de 

aanvangsfase en heeft nog weinig vermogen. Om deze redenen belegt Stichting Evafroditus 

haar vermogen niet in deposito’s, beleggingsfondsen, aandelen en dergelijke.  

 

Stichting Evafroditus is opgericht om bij te dragen aan diaconale- en evangelisatie projecten 

om hiermee de levensomstandigheden van (eenzame) mensen te verbeteren en te 

veraangenamen. Dit doet ze door het creëren en bevorderen van gemeenschapszin en het 

bevorderen van relaties tussen mensen onderling, waarbij deze relaties worden verdiept en 

verduurzaamt door Gods Woord op gepaste wijze door te geven. Het vermogen wordt daaraan 

besteed.  
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Beloningsbeleid 

De bestuursleden van stichting Evafroditus ontvangen geen vergoeding voor verrichte 

werkzaamheden of gemaakte onkosten. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in. Doelstelling 

is om de inkomsten van de stichting direct in te zetten in het belang van diaconale projecten 

en het evangelisatiewerk. Jan Ras is sinds september 2020 in dienst als missionair werker 

(i.o.) en ontvangt een salarisvergoeding van 900 euro bruto per maand en daarnaast een 

reiskostenvergoeding. Verder bekostigt stichting Evafroditus de opleiding Theologie van Jan, 

waarin hij wordt opgeleid tot missionair werker. 

 

Onderstaand zijn de cijfers voor het afgesloten boekjaar 2021 opgenomen. 

 

Stichting Evafroditus - cijfers 2021  

   
Rekening W&V saldo Balans saldo 

Liquide middelen            42.994  

Onverdeeld resultaat 
 

         -
43.781  

Debiteuren   
Netto lonen   
Afdracht Loonheffing               -169  

Brutolonen         11.355   
Reiskosten           1.965   
Telefoonkosten personeel   
Studiekosten          5.630   
Rente en kosten bank             168   
Brandstofkosten   
Administratiekosten             114   
Reclame- en 
advertentiekosten 

         1.089  
 

Representatiekosten             181   
Giften             569   
Diverse kosten   

Ontvangen giften 
       -
20.116   

Resultaat dit boekjaar            -956                956  

   

               0                    0    
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Missie en uitgangspunten Evafroditus 

Lorum ipsum 

 
Missionaire bewogenheid  
De bewogenheid van Jezus voor een gebroken wereld drijft ons om Zijn liefde te delen met anderen. 
We geloven dat het goede nieuws van redding door geloof in Christus Jezus goed nieuws is voor 
ieder mens. We leggen ons erop toe dit goede nieuws als gelovigen uit te dragen aan een ieder die 
op onze weg komt. We forceren niet, zetten niemand onder druk, want geloof komt voort uit Gods 
Geest die in mensen werkt en niet wij. We zijn gastvrij. Het doorgeven van de liefde van Jezus krijgt 
vorm in woord en daad, in ons dagelijks leven en aanvullend ook in georganiseerde activiteiten.  

  
Verwachtingsvol gebed  
We willen ons toeleggen op intensief gebed, zowel individueel als gezamenlijk. In het gebed brengen 
we God dank en eer. Door gebed drukken we verwachtingsvol uit dat we uitzien naar wat de Here 
Jezus in ons en in de wijk en door ons zal doen. Gebed toont dat we groei in liefde en gemeentegroei 
niet van onszelf verwachten maar van onze machtige God. We stimuleren iedere betrokkene deel te 
nemen in een gebedskring en stimuleren en participeren in diverse gebedsinitiatieven.   

• idee: kort meditatief stiltemoment op werkdagen, eenieder kan de kerk binnenlopen 
en bidden/vragen om gebed. Het gebed voor de stad naar God – de verticale verbinding 
– stijgt op vanuit het centrum van de stad.. waar een kerk voor bedoeld is!   

  
Zorgzaam voor allen  
Onderlinge zorg en liefde is onze kracht. Waar liefde is voor elkaar is het veilig. We geloven dat 
onderlinge liefde nieuwe mensen naar Christus gemeente trekt. God is liefde. Zijn Zoon Jezus maakte 
liefde concreet zichtbaar door vol bewogenheid anderen te dienen en te helpen. We willen zijn 
liefde weerspiegelen en concreet maken onder elkaar en in de wijk.  
  
Waardering van verscheidenheid  
We geloven dat waardering van verscheidenheid van mensen, culturen en kerkelijke achtergronden 
recht doet aan de veelkleurigheid van God onze schepper. Graag werken we samen met andere 
kerken om elkaar sterker te maken. Het is ons verlangen om elke dag in het midden van de 
behoeftes van de wijk te staan. We leggen ons toe op onderling respect, waarbij we aanspreekbaar 
zijn op de Bijbel. We zijn persoonlijk aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland op 
gereformeerde grondslag.   
  
Bijbelgetrouw  
We geloven dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is. Daarin heeft God zich aan ons 
bekendgemaakt en ontdekken we wie Hij is en hoe wij met Hem mogen omgaan. We ontdekken dat 
de kernboodschap is dat wij mensen zonder Christus geen leven hebben in onszelf. Hij is de weg, de 
waarheid en het leven en de enige naam waardoor wij gered kunnen worden uit de dood en de 
zonde. Door het geloof worden we geliefde kinderen van God. Deze kernboodschap is onze houvast.  
  
Missionaire activiteiten  
Het belangrijkste missionaire middel is het geloofsleven van ons. Wij verlangen ernaar om in onze 
eigen omgeving zo christen te zijn dat het anderen aan het denken zet en openingen kan geven voor 
ontmoeting en (geloofs)gesprekken. Aanvullend daarop organiseren we activiteiten om het 
evangelie van Jezus bekend te maken. Per maand wordt een activiteitenprogramma opgesteld.  
  
We willen groeien in het gebruik maken van creatieve middelen om het evangelie door te geven. Het 
evangelie zoals Jezus dit verspreidde kenmerkte zich door lief te hebben, te zijn waar de mensen zijn 
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in nood, te investeren in mensen die ziek zijn en heling nodig hebben. Wij willen onder de leiding 
van Gods Geest in de voetsporen van Jezus gaan en het evangelie handen, voeten en woorden 
geven.  

 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten (2021) 

In dit gedeelte kunt u meer lezen over de activiteiten van Stichting Evafroditus. Het gaat hier 

om de concrete invulling binnen het afgelopen jaar 2021 van de eerder genoemde doelstelling 

van de stichting. Dit is gerangschikt onder de noemers sociaal, gezin, taal en sport.   

 

Sociaal 

 

• Er zijn eenzame mensen en ouderen bezocht. Elke week werd voor hen een maaltijd 

georganiseerd. Daar wordt altijd erg naar uitgekeken en van genoten.  

• Eén keer per maand wordt er een multiculturele avond georganiseerd. Dit bevordert 

de integratie en gemeenschapszin in de wijk.  

• We zijn een onderzoek gestart om eenzamen in de wijk te traceren en waar nodig en 

gewenst te ondersteunen. 

• De naailesgroep is uitgebreid.  

 

Gezin 

 

• Tweewekelijks worden kinderen en hun ouders begeleid met koken, bewegen en 

ontmoeten.  

 

Taal 

 

• Er werd wekelijks Nederlandse les gegeven aan anderstalige 

medelanders/vluchtelingen. Door beter Nederlands te spreken en te schrijven neemt 

hun zelfvertrouwen toe en kunnen deze mensen blijven participeren in onze 

samenleving.  

• Het project ‘taalmaatje’ is geintroduceerd. Dit houdt in dat mensen thuis worden 

bezocht en er taallessen worden gegeven aan medelanders en vluchtelingen. 

 

Sport 

 

• Tweewekelijks worden er sportactiviteiten georganiseerd. Het doel hiervan is om 

isolatie in de samenleving of daarin terugvallen te voorkomen. Daarnaast is het 

natuurlijk gezond! 

• In de zomervakantie wordt een ‘zomerweek’ vol verbindende activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud.  

 

 



 

  11 

Vooruitblik activiteiten (2022-2027) 

Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting waarmee we voor de komende jaren aan onze 

acitiviteiten gevolg willen geven en wat we met het sponsorgeld hopen te realiseren. Dit sluit 

grotendeels aan, en vormt een uitbreiding op onze activiteiten van de afgelopen jaren.    

 

Zoals eerder benoemd hoopt het echtpaar Ras aan ons veldwerk gevolg te geven. Dit bestaat 

onder andere uit een diaconaal project in de binnenstad van Alkmaar. Concreet bestaat dit 

project uit de volgende activiteiten: 

 

• Ondersteunen van de armen door wekelijkse aanbieding van een boodschappentas. 

• Verbinden van de eenzamen door organiseren van maaltijden. 

• Nederlandse les aan medelanders. 

• Inloophuis voor alle mensen uit Alkmaar. 

• Voor geïnteresseerden het organiseren van Bijbellezingen en Bijbelstudies.  

 

Wellicht zullen hier in de loop van de tijd nog activiteiten aan worden toegevoegd of wellicht 

worden gestopt. Alles is afhankelijk van de animo die hiervoor in de wijk is en blijft bestaan.  

 

 


