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Voorwoord 
 
Dit is het beleidsplan 2019 - 2023 van Stichting Toward Jerusalem Council II, hierna te noemen TJC-II. 
 
 
 
Eindhoven, januari 2019 
 
 
 
Stichting Toward Jerusalem Council II 
 
 
 
R. Leitner 
E. Westerman 
J. van der Gaag 
 
  



Doelstelling 
 
De Stichting werd op 27 december 2006 opgericht en is gevestigd in Eindhoven. 
 
TJC-II heeft als doel:  
· Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid brengen (in de lijn van  

Johannes 17)  

 Werken aan verzoening tussen de christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschappen. 

· Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem:  Handelingen 15  

In Handelingen 15 is beschreven hoe de Apostelen onder inspiratie van de H. Geest tot de conclusie 
kwamen dat de gelovigen uit de volkeren niet Jood moesten worden.  Tijdens een “Tweede 
Vergadering” van Jeruzalem zullen de gelovigen uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom heten 
met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken. 

· Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel (zoals beschreven in Romeinen 11)  

Het werk van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de Messiaans-Joodse 
bedieningen. 

· De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea (Jezus) volgens Zacharia 8  

Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het Lichaam van de Messias is  de 

weg voorbereiden voor de terugkeer van Jesjoea.  
  

  



Realisatie van de doelstelling 
 
De wijze waarop in TJC-II gewerkt wordt aan de doelstelling en wordt nagestreefd door: 
 

• voorbede o.a. in maandelijkse samenkomsten 
• het verspreiden van een nieuwsbrief 
• de TJC-II website: www.tjcii.nl  
• organiseren van Open Dagen en conferenties; 
• het stimuleren en creëren van mogelijkheden tot het volgen van onderricht 
• boekentafel bij conferenties van andere organisaties 
• het leggen van contacten met christelijke leiders 
• het leggen van contacten met Messiaanse gemeenten 
• het steunen van dit werk in Europa o.a. door de financiële support via het Europese TJC-II 

kantoor, dat gevestigd is in Wenen, Oostenrijk 
• het steunen van de Messiaans Joodse beweging. 

 
 
  

http://www.tjcii.nl/


Organisatie 
 
Het Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financieel beheer en interne en externe communicatie. 
TJC-II heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden t.w. een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Gemaakte 
onkosten t.b.v. internationale verplichtingen van TJC-II kunnen, na overleg, eventueel worden 
vergoed. 
De bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd. Tot bestuurders zijn benoemd: 
 
Voorzitter  R.C. Leitner 
Penningmeester E. J. Westerman 
Secretaris  J.J. van der Gaag 
 
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
TJC-II en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. 
De taken worden over de bestuursleden verdeeld. 
 
Het Nationale Comité 
Naast het Bestuur is er een Nationaal Comité, dat bestaat uit de leden van het Bestuur, aangevuld 
met personen, die actief zijn voor TJC-II. Deze personen worden voorgesteld door het Bestuur, 
waarna het Nationale Comité hierover beslist.  
 
Vergadercyclus 
Het Nationale Comité vergadert minimaal 4 x per jaar en verder zo vaak als twee van zijn leden dit 
wenselijk achten, waarbij het gehele bestuur zo mogelijk aanwezig dient te zijn. 
Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. 
Elk lid van het Nationale Comité kan onderwerpen ter vergadering aandragen. 
 
ANBI 
TJC-II heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat TJC-II door de belastingdienst erkend is als Algemeen 
Nut Beogende Instelling ( ANBI). Het voordeel hiervan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar 
zijn van het belastbaar inkomen.  
 
Activiteiten 
TJC-II publiceert jaarlijks op zijn website welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaats 
gevonden. 
 
 

 
  



Jaarrekening 
 
Het bestuur legt door middel van  een financieel overzicht verantwoording af voor de financiën van 
het afgelopen jaar. Het boekjaar van TJC-II is gelijk aan het kalenderjaar. 
De financiële verantwoording wordt jaarlijks vóór 1 april op de website geplaatst. 
 
De activiteiten van TJC-II worden gefinancierd door giften, donaties en de verkoop van de TJC-II 
brochures en boeken, die passen binnen de visie van TJC-II.  
 
TJC-II besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar activiteiten, zoals genoemd 
onder de doelstelling. Overheadkosten zijn de kosten van de website, kantoorkosten, enz. 
 
De penningmeester beheert namens het bestuur de gelden van TJC-II. 
Jaarlijks maakt de penningmeester een financiële verantwoording op over het afgelopen jaar. 
Deze financiële verantwoording wordt gecontroleerd en vastgesteld tijdens de eerstvolgende 
vergadering van het Nationale Comité. 
 
 
 


