
 
ANBI-gegevens Stichting Kleine Kracht  
 
 
Naam, zetel en duur  
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Kleine Kracht. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sliedrecht. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  
 
Adres & Telefoon 
P.C. Hooftlaan 1  
3362 TV Sliedrecht  
 
Fiscaal nummer 
RSIN/Fiscaal nummer 8154.79.839  
 
Kamer van Koophandel 
Nummer KvK 41118645  
 
Doel  
Artikel 2 (statuten):  
De stichting heeft ten doel: in en vanuit de Evangelische Christengemeente Rehoboth het 
prediken van het evangelie van de Here Jezus Christus in de ruimste zin van het woord, het 
brengen van de Maranatha-boodschap, en het opwekken tot wakend en dienend 
verwachten van de wederkomst van de Here Jezus Christus.  
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:  
a) het organiseren van (zondagse) samenkomsten van de Evangelische Christengemeente 

Rehoboth, jeugd- en jongerenwerk, evangelisatiebijeenkomsten, lezingen, voordrachten 
en projecten;  

b) het verspreiden of helpen verspreiden van evangelische lectuur;  
c) het financieel steunen van (projecten ten behoeve van) zending en evangelisatie, 

waaronder begrepen daarmee verbonden personen;  
d) beheer van het pand “Rehoboth” gelegen aan de P.C. Hooftlaan 1 te Sliedrecht;  
e) samenwerking met naar de doelstelling verwante stichtingen;  
f) het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke aan bereiking van haar doel 

bevorderlijk zijn; 
g) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting bestaat uit voorzitter, secretaris, en penningmeester. 
 
Voorzitter  : dhr. A.H. de Jongh, Sliedrecht  
Secretaris  : dhr. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam 
Penningmeester : dhr. M. Koopman, Sliedrecht 



Beloning  
Artikel 4 (statuten):  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
 
Personeel  
Er is geen personeel in dienst. 
 
Uitgeoefende activiteiten  
a) het organiseren van (zondagse) samenkomsten van de Evangelische Christengemeente 

Rehoboth, jeugd- en jongerenwerk, evangelisatiebijeenkomsten, lezingen, voordrachten 
en projecten;  

b) het verspreiden of helpen verspreiden van het evangelie via lectuur, radio en websites;  
c) het financieel steunen van (projecten ten behoeve van) zending en evangelisatie, 

waaronder begrepen daarmee verbonden personen. 
 
Activiteiten 2022 
Op zondag: 
- 2 diensten: ’s morgens met spreker van buitenaf, en ’s avonds (avondmaal); 
- doopdiensten worden gehouden laatste zondag van de maand; 
- nevendiensten tijdens de ochtenddienst: creche, leeftijdsgebonden zondagscholen. 
 
Maandag t/m zaterdag: 
- Kringen/bidstonden. 
- Jonge tieners (10-12 jr) – op vrijdag.  
- Tieneravonden (13-15 jr) – op vrijdag.  
- Grote jeugd-avonden (15 jaar en ouder). 
- 1x per maand op maandagavond bijbelstudies over bepaalde onderwerpen. 
- 1x per maand op woensdagavond opbouwkring met specifieke onderwerpen. 
- Voor nieuwkomers is er een fundamentkring (1 keer jaar, meerdere avonden).  
- Voor de ouderen en zieken die de diensten niet kunnen bezoeken ervoor zorgen dat ze 

de zondagochtenddienst kunnen terugluisteren of -kijken.  
- Bijzondere samenkomsten (trouwen, begrafenissen, christelijke feestdagen). 
 
Evangeliseren: 
- Een aantal keer per jaar een dienst op zondagmiddag bij de dak en thuislozen in 

Dordrecht bij het Leger des Heils.  
- Folderen huis aan huis / Verspreiden evangelisatielectuur.  
- Persoonlijke gesprekken.  
- Verzorgen van radiouitzendingen op MerweRadio.  
- Beschikbaar stellen van preken via www.rehobothpreken.nl of via CD.  
- Organiseren van (jeugd)evangelisatiediensten. 
 
Zending:  
- Ondersteunen van de zendelingen op elk mogelijke manier. Contacten onderhouden.  
 
 
  



Onderhoud:  
- Beheren en onderhouden van het gebouw Rehoboth, P.C. Hooftlaan 1 te Sliedrecht 

hetgeen in eigendom is van Stichting Kleine Kracht. 
 
 
Beleidsplan  
Het werk van de stichting - artikel 2 (statuten)  
De stichting heeft ten doel: in en vanuit de Evangelische Christengemeente Rehoboth het 
prediken van het evangelie van de Here Jezus Christus in de ruimste zin van het woord, het 
brengen van de Maranatha-boodschap, en het opwekken tot wakend en dienend 
verwachten van de wederkomst van de Here Jezus Christus.  
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:  
a) het organiseren van (zondagse) samenkomsten van de Evangelische Christengemeente 

Rehoboth, jeugd- en jongerenwerk, evangelisatiebijeenkomsten, lezingen, voordrachten 
en projecten;  

b) het verspreiden of helpen verspreiden van evangelische lectuur;  
c) het financieel steunen van (projecten ten behoeve van) zending en evangelisatie, 

waaronder begrepen daarmee verbonden personen;  
d) beheer van het pand “Rehoboth” gelegen aan de P.C. Hooftlaan 1 te Sliedrecht;  
e) samenwerking met naar de doelstelling verwante stichtingen;  
f) het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke aan bereiking van haar doel 

bevorderlijk zijn; 
g) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Middelen/Geldwerving van de stichting - artikel 3 (statuten)  
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

a) bijdragen, giften en donaties;  
b) schenkingen, erfstellingen mits beneficiair aanvaard en legaten;  
c) alle andere verkrijgingen en baten.  

 
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het is 
toegestaan verkregen vermogen in stand te houden als dit door de erflater of schenker is 
bepaald.  

 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk   



 
 
Samenvatting van de staat van baten en lasten (2021 ter vergelijk) 
Financieel overzicht 01-01-2022 t/m 31-12-2022. 
 

 
 
  



 
 
Voorgenomen bestedingen 2023 (2022 ter vergelijk) 
 

 


