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Rivers of Life Bible Church 
(Of Stichting Powerline International Ministries) 

 

Beleidsplan – Stg. Powerline International Ministries 
Over de stichting 

Stichting Powerline International Ministries fungeert ook als de Rivers of Life Bible Church. 

We zijn in de eerste plaats een religieuze organisatie die op de Bijbel is gebaseerd en waarin 

gebed centraal staat. 

Onze onderwijzingen en ons gedrag worden geleid door het Woord van God (d.w.z. de 

Heilige Bijbel). Op basis van onze overtuigingen zetten we ons in om mensen uit het niets op 

te voeden tot volwassenheid in hun wandel met God. We proberen ook diverse diensten aan 

te bieden binnen onze gemeenschap, en deze worden samengevat als volg: 

• We houden erediensten op zondag voor de geestelijke voeding van mensen die 

verbonden zijn met onze organisatie. 

• We houden ook gebeds- en bijbelonderwijsdiensten op bepaal weekdagen (meestal op 

de vrijdagavond) om morele principes te onderwijzen die een goed en solide karakter in 

de mensen kan stellen. 

• Af en toe nemen we deel aan sociale outreach- en interventieprogramma's tengunst van 

zwakken en kwetsbaren in de samenleving. 

• We maken deel uit van andere grotere broederschappen (zoals de Pentecostal Council of 

Churches, SKIN-Samen Kerk in Nederland, Ambushment Council-Europe), die op een 

soortgelijk terrein bezig zijn. 

 

Onze strategie 

Onze activiteiten zijn op de hele Heilige Bijbel gebaseerd . Een tekst waar we inspiratie van 

uithalen staat echter in het boek Jesaja hoofdstuk 61 versus 1 t/m 3, kortom, bereik zoveel 

mogelijk mensen met het Goede Nieuws van het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen wij 

door middel van de volgende werkzaamheden: 

1. wekelijkse fysiek of online bijeenkomsten voor gemeenschap en gebed, 

2. 1. door de publicatie en distributie van gedrukte media voor onderwijs en outreach, 

3. 2. door de productie van radio- en televisie-afleveringen om bijbelse waarheden en 

principes te onderwijzen. 

4. 3. Organiseer tijdens seizoenen zoals in de zomer buitenactiviteiten zoals barbecue of 

kerst- of paasprogramma's voor onze gemeenschap en het grote publiek. 
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Al deze activiteiten zijn gratis aangeboden. Mensen die onze bijeenkomsten bezoeken mag 

als ze dat willen, giften doneren om onze werk te ondersteunen. DIt dragt bij aan betaling 

van de kosten van het organiseren van deze wekelijkse bijeenkomsten. 

 

 

 

 

Doelgroep 

Het werk van onze stichting richt zich op alle inwoners van onze vestigingsplaats binnen 

Nederland. We maken geen uitzondering op basis van leeftijd, raciale of etnische afkomst, 

omdat alle mensen het recht hebben om te profiteren van de boodschap, kracht en 

zegeningen van het evangelie. 

 

In de geest van het evangelie proberen we de zwakken, behoeftigen en kwetsbaren in de 

samenleving te ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken. 

 

Geen winstoogmerk 

De activiteiten van de stichting zijn geheel vrijwillig en liefdadig van aard, en alle 

evenementen zijn gratis. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Bij liquidatie zou het resterende saldo worden gedoneerd aan een andere organisatie die op 

een soortgelijk terrein als het onze opereert. 

Missie 

De missie van onze stichting wordt samengevat in de onderstaande stellingen: 

1. Het volledige evangelie prediken voor redding, verlossing, genezing en voorspoed van de 

totale mens. 

2. De armen en behoeftigen een hand geven, geen aalmoes. 

3. Om gebed, outreach en opwekking over de hele wereld te verspreiden. 

4. Om levens te veranderen door de kracht van het Woord en Gebed! 

 

Activiteiten van de Stichting 

Onze activiteiten zijn eerder in dit document genoemd, maar zullen als volgt worden 

uitgelicht: 

1. Het leiden van kerkbijeenkomsten, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. 
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2. Voeren van outreach-activiteiten uit die helpen om de boodschap van Jezus Christus te 

verkondigen zoals in de Heilige Bijbel. Dit neemt verschillende vormen aan; fysiek, online, 

digitaal en via gedrukte media. 

3. Elk seizoen organiseren we speciale publiekscampagnes in lijn met onze missie om het 

woord van God te verspreiden. 

4. We organiseren ook sociale buitenactiviteiten (zoals picknicks, barbecues) om contact te 

maken met onze buren en om sociale participatie en cohesie aan te moedigen. 

 

Toekomstige projecten 

Hier is een overzicht van onze toekomstige projecten: 

1. We willen activiteiten creëren en erin investeren die bijdragen aan de ontwikkeling van de 

mentale, intellectuele, spirituele en sociale vaardigheden van kinderen in onze buurten. In 

de grote steden zoals Amsterdam is er nog steeds een groot achterstand in de economic en 

vooruitzichten van kinderen en jongeren van allochtone afkomst. Door deze kwesties aan te 

pakken, zullen we werken aan het verminderen van deze ongelijkheden en het creëren van 

een betere toekomst voor deze jongeren. 

2. We willen ook naschoolse opvang voor basisschoolkinderen in onze wijken creëren en 

exploiteren. Dit is ook bedoeld om werkende ouders te ondersteunen die na een lange 

werkdag soms laat thuiskomen. 

3. We willen materiële en financiële steun blijven bieden aan onze outreach-missies in het 

buitenland (in India, Ghana en Nigeria), aan kansarme scholen en weeshuizen. 

 

Fondsenwerving 

Het geld dat we aan de stichting besteden is afkomstig van giften en donaties van mensen 

die regelmatig onze wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten bezoeken. Deze geschenken 

komen in de vorm van tienden, d.w.z. 10% van ons inkomen (gebaseerd op Maleachi 3:10 in 

de Bijbel) en andere vrijwillige giften (offers, gebaseerd op Leviticus 22:21). 

Hiermee betalen we de huur van vergaderlocaties en alle andere gerelateerde operationele 

kosten. 

De manier waarop de instelling geld inzamelt 

Zoals hierboven uitgelegd, zijn tienden en offergaven de belangrijkste inkomstenbronnen 

voor de stichting. We staan open voor incidentele donaties van sympathisanten en 

weldoeners. 

 

Beheer van activa 
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De stichting is in het bezit van een set muziekinstrumenten die in de loop der jaren waren 

aangeschaft vanaf 1998. Deze zijn inmiddels volledig afgeschreven. Vooralsnog staan deze 

grotendeels in opslag, nadat wij onze gezamenlijke bedrijfspand aan de Keienbergweg 39 te 

Amsterdam zijn kwijtgeraakt. Dat bedrijfspand fungeerd als kantoor- en vergaderlocatie, 

sinds 2004 voor ongeveer acht jaar. 

Verder zijn er geen andere activa beheerd, behalve een schenking van een oude, 

afgeschreven salonwagen die is in gebruik voor officieel doelen.. 

 

Beschrijving van het uitkeringsbeleid van de instelling 

Op dit moment ontvangt niemand een vergoeding van onze stichting. Het management of 

de bestuursleden zijn volledig vrijgesteld van financiële en elke andere vergoeding voor 

verrichte werkzaamheden. De rollen worden geheel op vrijwillige basis vervuld. Wel kunnen 

eventuele gemaakte kosten bij het verrichten van werkzaamheden voor de stichting worden 

vergoed. 

 

Financieel rapport 

De financiële rapportage (jaarrekening en balans) is te vinden onder het ANBI-gedeelte van 

deze website. 

 

Management 

De stichting wordt (momenteel) geleid door twee bestuurders, ds. Larry Dorkenoo en ds. 

Helen Dorkenoo. In het verleden was er een derde bestuur dat nu met pensioen is. Wij 

verwachten dat de functie van penningmeester op termijn zal worden ingevuld door een 

geschikte kandidaat. 

 

Hieronder vindt u de huidige stand van zaken in het bestuur van de stichting “Powerline 

International Ministries” 

LK Dorkenoo: Voorzitter 

 

HI Dorkenoo-Onwuzuruigbo: Secretaris 

 

(Momenteel niet ingevuld): Penningmeester 

 

 


