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1. Algemeen  

De stichting is opgericht op 4 juli 2007 en is statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 08161643  

  

Op 15 februari 2013 vond een statutenwijziging plaats waarbij de naam van de stichting werd 

gewijzigd in: Stichting XiE, Christus in Enschede.  

Grondslag en doel volgens de nieuwe statuten luiden als volgt:  

1. De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods gezaghebbende woord; het inspirerend uitgangspunt 

van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus waarin de 

mens wordt opgeroepen God en de medemens van harte te dienen.  

2. De stichting heeft ten doel (waarbij onder kerk dient te worden verstaan de plaatselijke 

kerkelijke gemeenschap):  

a. De kerken in Enschede te ondersteunen bij haar missionaire roeping om het evangelie van 

Jezus  

b. Christus aan de stad bekend te maken.  

c. De leden van de kerken in Enschede behulpzaam te zijn in hun verlangen om Gods liefde te 

laten zien en dit om te zetten in ideeën, hun ideeën in plannen en hun plannen in 

initiatieven.  

d. Kerk overstijgende initiatieven te verbinden, aan te jagen en te inspireren om het evangelie 

in de stad Enschede bekend te maken.   

  

2. Verantwoording en verslag activiteiten 2021 

Afgelopen jaar is er geen bijdrage aan de kerken gevraagd. De activiteiten bleven beperkt. 

Voornaamste doel was te komen tot een nieuwe missie en een nieuwe structuur. Vooralsnog 

spreken we hierbij over XiE 2.0   

 

Het bestuur heeft een stuurgroep ingesteld bestaande uit Jaap van Tilburg, Ben Noorman. 
Gerben van den Dool, Leendert van den Dool, Jan-Willem Meijer en Marieke Wolters. 
 

Opdracht 

De opdracht aan de stuurgroep is als volgt. 

 

Als bestuur van XiE hebben we, gesteund door onze klankbordgroep en de deelnemers aan de 

visiedag van 26 september, de ambitie uitgesproken te komen tot een netwerkorganisatie 

waarbinnen christenen, christelijke organisaties, christelijke ondernemers en kerken in Enschede, 

samen werken aan Jezus’ grote opdracht. Het streven was om deze organisatie rond de zomer 

2021 te lanceren, dit wordt verplaatst naar 2022. 

 

Aan de stuurgroep de vraag om onder verantwoordelijkheid van het bestuur van XiE, de lancering 

van deze organisatie voor te bereiden en te begeleiden. 

 

Drie onderdelen 

De opdracht bestaat uit 3 onderdelen. 
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Het plan 

Stel een plan op met daarin zaken als: 

 de doelstelling 

 de organisatie- en verantwoordelijkheden structuur 

 naamgeving 

 de communicatie 

 het ‘businessmodel’ 

Het plan beschrijft ook het proces op weg naar de netwerkorganisatie en wie wanneer betrokken 

wordt. 

 

De lancering 

Het begeleiden van de lancering van de netwerkorganisatie, inclusief de installatie van 

bestuursleden en de communicatie. 

Het streven hierbij is om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak onder de kerken, 

christelijke organisaties en ondernemers. Tijdens de visie-dag van 26 september is een 

inventarisatie gedaan van spelers die nu nog niet betrokken zijn. Vraag aan de stuurgroep is, om 

deze spelers waar mogelijk te betrekken. 

 

Aanstelling coördinator 

De werving en aanstelling van een betaalde coördinator rond de zomer ’21. Deze is nog niet 

gevonden, er wordt verder naar gezocht. 

 

Reikwijdte, rollen en verantwoordelijkheden 

Als bestuur hebben we nog geen beeld bij de rol die wij in de nieuwe netwerkorganisatie zullen 

spelen. Mogelijk ligt er een heel centrale rol voor XiE, maar anderzijds kan het ook zijn dat de 

stuurgroep met voorstellen komt om XiE op te heffen en tot een andere constructie te komen. 

Wij staan open voor de beste vorm om tot het uiteindelijke doel te komen.   

 

Als bestuur zijn we direct in de stuurgroep vertegenwoordigd. Op die manier zitten we dicht op 

het proces en kunnen we snel afstemmen en tot besluiten komen. 

Stichting XiE is op dit moment echter niet van het bestuur maar van de kerken. Het is belangrijk 

dat we als bestuur de kerken goed blijven informeren. De klankbordgroep is het eerste gremium 

waarbinnen we voornemens kunnen toetsen. 

Op momenten die om besluiten vragen, zullen we ook de deelnemende kerken rechtstreeks 

benaderen en om reactie vragen. Het is goed om daar in het proces rekening mee te houden. 

 

Extern advies 

Hans Luttik (Geloven in de stad – Haarlem) is bereid om ons de stuurgroep van advies te voorzien 

vanuit zijn ervaring met de netwerkorganisatie in Haarlem en met het opzetten van vergelijkbare 

constructies in andere steden.  

 

We vinden het daarom belangrijk dat we bij het hele traject afstemmen op God en bidden om Zijn 

leiding. 

 

Uitkomsten 

De stuurgroep heeft een visie en missie op papier gezet. 

 

De visie is ‘met heel de kerk heel de stad bereiden met het hele evangelie’ 
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De missie is:  

 

Verbinden 

Van christenen onderling,  

van Initiatieven en ideeën met de juiste mensen en talenten, 

van christen met hun stadsgenoten.  

Dat alles begint met verbinding met onze Opdrachtgever. We staan samen in zijn dienst en 

beroepen ons op zijn belofte. 

 

Aanjagen 

Met heilige onrust stimuleren en ondersteunen we de deelnemers om uit te stappen, om van 

idee tot plan te komen of om gewoon te doen. Waar nodig lopen we een tijdje mee om 

initiatieven te steunen.  

 

Inspireren 

Gods Geest is de Inspirator en het gebed voor ons een belangrijke motor. XiE reikt creatieve 

manieren aan om ons samen uit te strekken naar de mensen om ons heen. 

 

Daarnaast heeft de stuurgroep heeft een profiel opgesteld voor een coördinator. Op 30 

september is er een 2e visiedag geweest, dit was een goede bijeenkomst met ook weer nieuwe 

mensen. Er is onder de deelnemers vooral behoefte om iets te gaan doen met kerk in de buurt 

en een workshop voor jeugdleiders. 

 

Al bestuur hebben we vastgesteld welke rol XiE bij activiteiten kan speken. Daarbij zijn er twee 

opties hoe XiE ondersteunt: 

 

1. XiE ondersteunt een activiteit 

 In de communicatie wordt de activiteit door XiE aanbevolen.  

 We verbinden onze naam eraan maar niet als medeverantwoordelijke. 

 We stellen onze communicatiemiddelen en kanalen ter beschikking. 
 

2. XiE draagt volledige verantwoordelijkheid 

 In de communicatie wordt het gebracht als een activiteit van XiE. 

 We dragen volledige medeverantwoordelijkheid vanuit het bestuur. Er ligt een plan (inclusief 

de financiën) van de initiatiefnemers waar ons akkoord op komt. 

 Minstens één bestuurslid is bij de organisatie betrokken en tijdens de activiteit aanwezig. 

 

Betrokken 

Op één van bovenstaande manieren is XiE in 2021 betrokken geweest bij de volgende 

activiteiten. 

 

 Het Fort. Vanuit Heil des Volks is een project om generatiearmoede te doorbreken. Vanuit 

landelijk is er een subsidie om dit in de 10 armste steden in Nederland op te gaan zetten. Het 

is voor kinderen van 9-12 jaar, voor 3 jaar, 2x per week. De gezinnen worden aangedragen 

door de wijkcoaches, er is een intake met ouders. De kinderen worden mbv kindercoaches 

vaardigheden aangeleerd. Het Fort is gestart op de Wesselerbrink. Coördinator Is Gijs Pool. 
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 Go 053 is een stichting geworden, Gerben van den Dool is de trekker, er zijn een aantal 

kerken aangehaakt. 

 Het stadsgebed is opnieuw opgetuigd, er is een appgroep. Elke maandagochtend wordt er 

gebeden.  

 De Evangelisatietraining “Grote opdracht in kleine stappen’, heeft een aantal goed bezochte 

bijeenkomsten gehad. 

 
  

3. Overige activiteiten en ontwikkelingen  

Jobhulpmaatje  

Stichting XiE heeft oog voor de mensen in Enschede en wil hen die hulp nodig hebben graag 

opmerken en een helpende hand bieden. Een bijzonder kwetsbare groep zijn mensen in 

financiële problemen of mensen die in financiële problemen dreigen te raken. Stichting XiE wil 

hen graag helpen door het bieden van een luisterend oor en praktische ondersteuning. On die 

reden is vanuit XiE de stichting XiE helpt opgericht.  

 

Het bestuur van Xie helpt bestaat uit: 

Voorzitter – Leendert van den Dool 

Secretaris – Marieke Wolters 

Penningmeester – Arnoud Gelderman 

Portefeuillehouder jobhulpmaatje – Renate Almekinders 

Jaap Feijer (tijdelijk) 
De taken van de portefeuillehouder zijn contactpersoon zijn voor de coördinator, op de hoogte 

lijven van de stand van zaken en landelijk betrokken zijn. Het is goed om hier meteen te melden, 

dat Jaap Feijer heeft aangegeven slechts tijdelijk en met een beperkte rol in het bestuur zitting te 

nemen. Jaap v Tilburg is tijdelijk coördinator.  

 

Er is een nieuw rekeningnummer voor Jobhulpmaatje geopend en een nieuwe Dropbox 

aangemaakt. XiE heeft een bedrag van 1000 euro als gift gegeven incl de onkosten voor de 

notaris.  

 

4. Plannen voor 2022 

 

XiE 2.0  
Zoeken van coördinator 

Meer kerken die aan gaan haken 

Lancering netwerkorganisatie 

  

Social media  
We zullen Facebook actiever gebruiken om activiteiten te promoten die door kerken en 

organisaties worden bedacht. Doel daarvan is de verbinding tussen kerk(led)en te bevorderen.   

 

5. Financiën  

De jaarrekening over 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30-6-2022  

De inkomsten zijn €250,- 

De uitgaven bedroegen 1653,- Al met al is het exploitatieresultaat 1403,-   

Het saldo van onze rekening bedroeg op 31-12-2021 2610,76 
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Over het jaar 2022 is door het bestuur een begroting op hoofdlijnen opgesteld. Deze wordt 

gepresenteerd in het bijgevoegde exploitatieoverzicht.  

  

Ten slotte  

We zijn als bestuur dankbaar dat Stichting XiE voort kan bestaan en zien Gods leiding in datgene 

wat we in 2021 konden ondernemen en zijn vol goede moed over wat God ons in 2022 duidelijk 

zal maken.   

  

  

Namens het bestuur,   

  

Marieke Wolters secretaris   

 

 

 


