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Inleiding 
 
Jesus People is een Christelijke beweging & non profit kledingmerk met 
een passie voor Jezus! 

Elke dinsdagavond om 19:00 komen wij samen om God te aanbidden en 1 
keer in de maand organiseren wij of worden we uitgenodigd op 
evenementen om onze passie over Jezus te delen door de kracht van de 
heilige geest. 

 

1. Missie/visie 
 
Onze visie is doormiddel van onze kledingmerk en wekelijkse 
samenkomsten en maandelijkse evenementen de naam boven alle namen 
Jezus te representeren. Wij geloven dat er een grote opwekking onder de 
jongeren in Nederland zal komen en dat wij daarin dienstbaar mogen zijn.  
 

1.2 Doelstelling 
 
De gehele opbrengst van de verkochte artikelen en donaties van de 
samenkomsten en diensten wordt geïnvesteerd in Christelijke 
evenementen en acties om mensen te bereiken voor Jezus! 
 

1.3 Strategie 
 

Wij organiseren elke dinsdag samenkomsten voor jongvolwassenen. Op 
deze samenkomsten wordt het woord van God gedeeld.   
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2. Huidige situatie 
 

Jesus People bestaat nu ruim 1 ½ jaar. Het aantal bezoekers van onze 
samenkomsten en evenementen is enorm gegroeid. We streven ernaar 
om zoveel mogelijk onbekeerde mensen tot Jezus te brengen.  
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 

Aan het einde van elke maand organiseren wij een evenement. Hier 
worden bekende Christelijke gastsprekers of Christelijke bands 
uitgenodigd. Ons doel is om in de zomer van 2022 een outdoor Jesus 
event te organiseren op de Kroeze Danne te Delden.  
 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  
 

Doormiddel van de evenementen hebben wij veel jongvolwassenen tot 
Jezus gebracht. Ons laatste evenement met Pastor Jaap Dieleman was 
een groot succes. We streven er naar om grotere evenementen te 
organiseren zodat we nog meer mensen kunnen bereiken voor het 
evangelie.  
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4. Organisatie 
 
Stichting Jesus People staat geregistreerd onder het: 
 
KVK: 84373849 
RSIN/fiscaal nummer: 863187407 
 

4.1 Bestuur 
 
Voorzitter:   dhr./ G. T. Nussy (Gideon Nussy) 
Penningmeester: dhr./ E. Ballast (Emiel Ballast) 
Secretaris:   dhr./ A. Kaspar (Anton Kaspar) 
 

4.2 Werkzaamheden bestuur 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloon voor hun 
werkzaamheden. 
 
5. Financiën  
 

De maandelijkse huur van het gebouw huren wij van Accres b.v. Almelo. 
De maandelijkse kosten bedragen € 282,75 per maand. De 
benodigdheden voor het corvee bedraagt +/- €25,- per maand. 
Maandelijkse hebben wij vaste lasten van totaal: €307,75 
 
De wijze van verwerving van inkomsten  
 
Onze vaste bezoekers en gastbezoekers begrijpen dat daarvoor ook geld 
nodig is en het benadrukt de transparantie en betrouwbaarheid van de 
organisatie. 
 
Bezoekers kunnen tijdens de samenkomsten contant of d.m.v. 
bankoverschrijving doneren. 
 
 
 
 
 
 


