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INLEIDING:
Voor u ligt thans het jaarverslag 2020 en het beleidsplan 2021/2025 van de stichting
“NATIONAAL KRUISLEGER” – gevestigd te Hendrik Ido Ambacht
Aangezien al het werk binnen onze stichting uitsluitend door vrijwilligers wordt verricht
en wij met een minimale kantoorbezetting werken is het schrijven van dergelijke
verslagen en beleidsplannen bepaald niet onze sterkste kant.
Toch zijn wij van mening, dat onze begunstigers en al die instanties en organisaties
waarmee wij contacten onderhouden, er recht op hebben goed geïnformeerd te worden.
Omdat wij echter terdege beseffen, dat een dergelijk verslag slechts een zeer globaal
overzicht geeft, zijn wij uiteraard altijd bereid om nadere informatie over onze arbeid te
verlenen.
Daarbij houden wij ons voor uw op- en/of aanmerkingen vanzelfsprekend graag
aanbevolen.
Het zal niemand zijn ontgaan dat het jaar 2020 bijna volledig in het teken heeft gestaan van
het coronavirus en alle maatregelen die genomen moesten worden om de verspreiding
van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Net als iedereen hebben ook wij geleden onder deze maatregelen en beperkingen en die
zijn ook duidelijk terug te zien in onze jaarcijfers.
Mede door alle coronamaatregelen, de zeer hoge leeftijd van de medewerkers en
bezoekers en ook nog de verhuizing een paar jaar geleden naar een minder goed
bereikbare locatie in Groningen zijn er het afgelopen jaar opnieuw weer minder
bezoekers geweest in korps Groningen. Mede hierdoor heeft het bestuur in een
vergadering in December 2020 uitvoerig gesproken over de financiële status van korps
Groningen en zijn er verschillende opties ter tafel gekomen om meer bezoekers in onze
legerzaal te krijgen.
Om deze opties uit te kunnen voeren zijn wij wel afhankelijk van een versoepeling van de
maatregelen omtrent het coronavirus. Mochten de maatregelen en beperkingen echter
nog lang van kracht blijven in 2021, dan zijn wij genoodzaakt om op een andere manier, in
de vorm van huissamenkomsten bij één onzer medewerkers thuis, ons evangelisatiewerk
voort te zetten.
Er is nog een rede waarom 2020 voor ons persoonlijk een jaar is geweest waar we met
verdriet op terugkijken. Helaas heeft onze Landelijkleider, Mevr. Kolonel H. G. PotuytTibbe het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.
Hierdoor heeft er in December 2020 tijdens een bestuursvergadering waarbij alle nog in
functie zijnde bestuursleden bij aanwezig waren een bestuurswijziging plaats gevonden.
De Overste, Dhr. F.H. Kok is met algemene stemming door het bestuur benoemd als
Landelijk Leider van de stichting en blijft in zijn huidige taak als
Secretaris/Penningmeester. Op verzoek van het bestuur is Dhr. J. J. Kok aanwezig geweest
bij die vergadering en toegetreden tot het bestuur. Tevens is hij door het voltallige bestuur
voorgedragen als voorzitter van het bestuur, welke hij in dankbaarheid heeft aanvaard.
Ondanks alles willen wij vooral positief maar ook dankbaar blijven naar de Almachtige
God, Wiens hulp en bijstand wij door alles heen in ons werk zo geweldig mogen ervaren
en met Zijn hulp hebben we dit ook allemaal, hoe kleinschalig ook, mogen realiseren.
In het geloof, dat ook in de toekomst Zijn liefde voor alle mensen zal zijn en wij dat mogen
uitdragen, bieden wij u dit verslag aan.
Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Majoor J. J. (Hans) Kok
Voorzitter
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WIE ZIJN WIJ … ?
De stichting “NATIONAAL KRUISLEGER” is opgericht bij notariële acte van
11-11-1976, welke acte is verleden voor Mr. W.H. van der Laan, notaris te
Groningen.
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd op 11-06-2014, waarvan de
acte is gepasseerd voor Mr. E.R. Bossinade, notaris te Groningen.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hendrik Ido Ambacht en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41009023.
In 2020 had de stichting de beschikking over twee korpsen, één korps in
Groningen voor de regio Noord en één korps in Zwijndrecht voor de regio Zuid.
Sinds 2020 is het Hoofdkwartier gevestigd in Hendrik Ido Ambacht, het
Hoofdkwartier heeft niet de functie van een Evangelisch-Centrum, maar is enkel in
gebruik als administratie kantoor en ambtswoning van de Landelijk Leider.
Het bestuur van de stichting bestond op 31-12-2020 uit vijf personen, waarvan de
personalia op de volgende pagina zijn opgenomen.
Naast het bestuur beschikt de stichting over een commissie voor de jaarrekening,
van drie personen, die door het bestuur worden benoemd. (Artikel 9, lid 3)
Gezien de beperkte fondsenwerving van onze stichting, evenals gelet op de
daaraan verbonden kosten, is geen keurmerk van het CBF aangevraagd.
DOELSTELLINGEN en HERKENBAARHEID:
Aan de doelstellingen van de stichting en de herkenbaarheid van onze medewerkers zullen wij apart aandacht besteden.
De door ons gehanteerde Beginselverklaring vindt u eveneens in dit verslag
opgenomen.
Het zal voor ieder duidelijk zijn, dat deze Beginselverklaring aan al onze arbeid
ten grondslag moet liggen en alle activiteiten daaraan worden getoetst.
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HET BESTUUR:
Door het overlijden van Mevr. Henriëtte G. Potuijt-Tibbe is de samenstelling van
het bestuur in December 2020 gewijzigd.
Het bestuur bestaat uit vijf personen.
Om privacy redenen zijn alleen de naam en woonplaats en functie van de
bestuursleden vermeld.
1. Dhr. Johannes Jan Kok
Dordrecht
Voorzitter
2. Dhr. Frederik Harry Kok – Evangelist
Hendik Ido Ambacht
Secretaris/Penningmeester
3. Mevr. Jantje Schulte
Rasquert
4. Mevr. Elsien Wagenaar
Dordrecht
5. Mevr. Geertje van Dellen
Groningen

Noot:
Het spreekt voor zich, dat in overeenstemming met de statuten geen der
bestuursleden enige vorm van salariëring ontvangt (Artikel 10, lid 9) waarbij ook
allen aangaven geen prijs op onkostenvergoedingen te stellen.
Door al onze medewerkers wordt overigens dezelfde lijn gevolgd.
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ONZE DOELSTELLINGEN:
Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel:
a. de bevordering van de prediking en praktische beleving van het Evangelie van
Jezus Christus aan en door hen, die als gevolg van hun materiële, verstandelijke en
soortgelijke omstandigheden in de regel niet door enig kerkgenootschap worden
bereikt, respectievelijk daarvan vervreemd zijn;
b. het verlenen van maatschappelijke hulp en bijstand, alles in de ruimste zin des
woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van Erediensten voor een zo breed
mogelijk publiek;
b. de instandhouding der sacramenten van
Opdracht (Wijding) van kinderen; de Doop door
onderdompeling en Heilig Avondmaal met een
“open” karakter;
c. het organiseren van en/of meewerken aan
Evangelisatie-campagnes in samen- werking met verschillende kerken of
kerkgenootschappen en andere christelijke gemeentes en organisaties;
d. het verlenen van Pastorale zorg;
e. het geven van Bijbels onderwijs;
f. het uitgeven en verspreiden van Evangelische lectuur.
3. De middelen ter bereiking van de hiervoor aangegeven doeleinden der
praktische beleving zijn:
eenvoud, soberheid, toewijding, onthouding van
alcohol en alle soorten soft- en harddrugs, met
uitzondering van een matig gebruik van nicotine
en coffeïne.
De middelen ter bereiking van de hiervoor
aangegeven doeleinden zullen, mits niet
strijdig met de Bijbel, in overeenstemming met
bestaande of nog te komen wettelijke
voorschriften moeten zijn en alles zonder enige
bemoeienis met, of beoordeling van politieke,
economische of andere soortgelijke zaken, liggende deze zaken buiten het
eeuwigheidsdoel der stichting.
De middelen der stichting zullen dus uitsluitend gericht moeten zijn op de
behartiging van het eeuwig Heil der mensenzielen door de bevordering van het
geloof in een Drie-enig God, met uitsluiting van elk ander doel of middel.
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ONZE DOELGROEP:
Het “Nationaal Kruisleger” rekent het tot haar taak om beschikbaar te zijn voor
ieder mens, ongeacht ras; afkomst; religie of seksuele geaardheid, die op enige
manier hulp, advies of begeleiding nodig heeft.
ONZE BEGINSELVERKLARING:
De door de stichting “Nationaal Kruisleger” gehanteerde beginselverklaring luidt
als volgt:
Wij belijden:
*** De èènheid van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaande in drie
personen: de Vader; de Zoon en de Heilige Geest;
*** de soevereiniteit van God, de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
*** onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een
maagd. Zijn zondeloos leven. Zijn Goddelijke wonderen. Zijn plaatsvervangend en
verzoenend sterven. Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart. Zijn werk als
Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
*** de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen
dwaling in al wat zij verklaart;
*** de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die
hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
*** de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus,
Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het
geloof in Hem;
*** de lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwig
leven en van degenen, die verloren gaan ten oordeel;
*** het werk van God, de Heilige Geest, Die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een
heilig leven te leiden en te getuigen voor de Heer Jezus Christus;
*** het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente
vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn
bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.
Noot:
Op basis van deze Beginselverklaring is onze stichting als geloofsgemeenschap
aangesloten bij de Evangelische Alliantie te Driebergen onder nr. 07304.
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ONS SIGNALEMENT:
Waarom is er nog een Leger ?
Deze vraag wordt vaak gesteld, wanneer wij ons presenteren als medewerkers van
de stichting “NATIONAAL KRUISLEGER.”
Aan onze uniformering is het verschil met anderen duidelijk zichtbaar.
Op onze kraag staat geen letter, (bijv. een “S”) maar een wapenschild met het
Kruis (symbool van Verlossing) en op onze hoed of pet een duidelijk embleem,
zoals onderaan deze pagina afgebeeld.
Dit maakt naar buiten wel duidelijk, dat wij niet behoren tot het Leger des Heils
(William Booth) of enige andere organisatie, maar dat wij graag een eigen en
duidelijk gezicht willen tonen.
Waarin zit dan het verschil, waardoor wij het noodzakelijk achten om als
afzonderlijke Legergroep onze Heilsarbeid te verrichten ?
Het enige richtsnoer in ons leven en in onze arbeid is de Bijbel.
Wij willen ons beslist houden aan de daarin door Jezus Christus Zelf ingestelde
sacramenten van Doop en Heilig Avondmaal.
Deze sacramenten worden in het Leger des Heils (als kerkgenootschap) terzijde
geschoven.
In onze Erediensten nemen juist deze sacramenten een zeer belangrijke plaats in,
terwijl daarnaast onze aandacht is toegespitst op die mensen, welke door anderen
vaak niet of slechts zeer moeilijk worden bereikt.
Daarnaast kent het “Nationaal Kruisleger” als 100% vrijwilligersorganisatie geen
enkele vorm van gesalarieerde arbeid. Onze medewerkers hebben geen beroep,
maar een roeping.
In ons Leger werken dan ook geen theologen of bureaucraten, maar uitsluitend
bekeerde mensen, die in hun eigen hart en leven de geweldige Liefde van God
en de Verlossing door de Heer Jezus hebben leren kennen en doorgeven.
SUBSIDIES:
Het “Nationaal Kruisleger” weigert vanaf de oprichting zeer beslist iedere vorm
van Overheidssubsidie te accepteren, omdat wij niet het risico willen lopen
verplicht te worden aan “niet-Christenen” een vrijwilligers- of stageplaats aan te
moeten bieden.
Wie de hulp van ons Leger inroept moet er zeker van zijn, door oprecht bekeerde
medewerkers te worden geholpen. Daarvoor zijn wij een Heilsorganisatie … !
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DE SAMENKOMSTEN:
Het bezoekersaantal in de wekelijkse samenkomsten in 2020 op zondag is in korps
Groningen wederom iets afgenomen, en in korps Zwijndrecht is het aantal
bezoekers gelijk gebleven.
Door de invoering van de coronamaatregelen zijn we overgegaan tot enkel de
ochtendsamenkomst en alleen de ‘vaste bezoekers’ hebben toegang gekregen
waardoor het aantal bezoekers tot een minimum beperkt is gebleven zodat de
verplichte afstand gewaarborgd kan blijven.
Tevens zijn er bij binnenkomst in onze gebouwen ontsmettingsmiddel en
mondkapjes ter beschikking gesteld voor de bezoekers, zijn er voor de nodige
ventilatie ramen opengezet en is de duur van de samenkomst zoveel als mogelijk
ingekort.
Met behulp van een smartphone zijn er geluidsopnames gemaakt van de
samenkomsten, deze geluidsopnames zijn via een whatsapp groep gedeeld zodat
de mensen die niet aanwezig konden zijn toch een samenkomst konden
beluisteren.
BIJBELSTUDIE:
Door de coronamaatregelen zijn er slechts enkele Bijbelstudie avonden gehouden
in de eerste 2 maanden van het jaar.
ONZE MEDEWERKERS:
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EVANGELISATIE:
In het verslagjaar hebben we ons door alle coronamaatregelen en de daarbij
behorende beperkingen vooral moeten richten op de wekelijkse samenkomsten.
Alleen in de eerste twee maanden van 2020 hebben we ongeveer 400
evangelisatiefolders (traktaten) en 50 ballpoints met een verwijzing naar onze
website kunnen verspreiden en hebben we de rest van het jaar 2020 af moeten zien
van onze straat en huis aan huis Evangelisatie.

DIGITALE EVANGELISATIE:
Hoewel we niet bijhouden hoeveel bezoekers onze website bezoeken blijkt wel uit
de reacties en opmerkingen die we telefonisch of per email ontvangen dat onze
website regelmatig wordt bezocht – www.nationaalkruisleger.nl – hier zijn we
ook heel erg dankbaar voor.
Naast de uitgebreide informatie op de website over ons Leger vindt men daar een
aantal per kwartaal wisselende Evangelische artikelen, Activiteitenagenda,
Gedichten, Bijbels Leesrooster, Bijbelstudie en een tweetal speciaal op de jeugd
gerichte items met Bijbelverhalen en diverse spelletjes.
In het verslagjaar hebben we wel enkele problemen ondervonden met onze
websiteprovider en is onze webmaster druk bezig om alles begin 2021 weer ‘life’
en up to date te brengen.
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PASTORAAL HUISBEZOEK:
Zoals al meerdere malen in dit verslag onder de aandacht gebracht, heeft het
coronavirus en maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus ook
ons flink wat beperkingen opgelegd. Waardoor we hebben moeten afzien van de
pastorale huisbezoeken en deze hebben dan ook slechts in heel uitzonderlijke
gevallen plaatsgevonden.
PASTORAAL SPREEKUUR:
Ook het pastoraal spreekuur heeft zich moeten beperken tot telefonisch
gesprekken.
DE “A.V.A”- BRIGADE:
Door terugloop van het aantal medewerkers in de afgelopen jaren en de vraag uit
de maatschappij buiten onze stichting is besloten de A.V.A. brigade (Aandacht
Voor Anderen) op te heffen, wat echter niet wil zeggen dat er geen aandacht voor
anderen meer is.
Binnen onze gelederen kunnen we, nog steeds, steunen en gebruik maken van de
kennis en kunde van medewerkers die het professionele beroep uitoefenen van
verpleegkundigen, begeleiders en verzorgende.
Wij hebben het echter nodig geacht deze groep medewerkers niet meer specifiek
onder te brengen in een aparte brigade maar daar, indien noodzakelijk, een
beroep op te doen.
Tot dit team behoren ook een aantal ervaringsdeskundige medewerkers, die voor
Stervensbegeleiding en Rouwverwerking beschikbaar zijn.
MAATSCHAPPELIJK SPREEKUUR:
Om het contactbezoek zoveel mogelijk te beperken is het maatschappelijk
spreekuur het afgelopen jaar vooral telefonisch geweest.
JEUGD- en GEZINSZORG:
Het lijkt in deze tijd haast een onvermijdelijk gegeven, dat
alleen gesubsidieerde instellingen in staat zouden zijn tot het
geven van een goede begeleiding in moeilijke gezins- en
familiesituaties.
Waar echter juist bij veel mensen een al dan niet gegronde
vrees voor bijv. Raden voor Kinderbescherming en Jeugdzorg
bestaat, zijn wij heel erg verheugd juist in die situaties vaak in
te kunnen springen.
De door ons gebruikte term “gezinsvoogd” duidt in deze situaties aan, dat wij in
nauw overleg met betrokkenen een zeer intensief contact met ouders en kinderen
onderhouden en veel problemen in goede banen weten te leiden.
Als hierdoor het weglopen van één kind of één echtscheiding kan worden
voorkomen, zijn wij al dankbaar.
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KERST-ACTIVITEITEN:
Door het coronavirus hebben we het verslagjaar de meest bekende hoogtijdagen
anders moeten beleven dan dat we graag zouden doen. Ook de kerstactiviteiten
en de daarbij behorende vieringen zijn daardoor anders verlopen dan gewenst.
De huis aan huis colportage met onze bekende ‘kerstbladen’ hebben we volledig
moeten annuleren en de alom bekende kerstnachtdienst hebben we slechts met
een select groepje medewerkers kunnen beleven.
De gebruikelijke familiekerstfeestviering hebben we het verslagjaar moeten
afzeggen.
Ondanks het bijna volledig stilvallen van onze ‘buiten’ activiteiten zijn we toch
dankbaar dat we het afgelopen jaar in onze directe omgeving hulp hebben kunnen
bieden in de vorm van attenties bij zieken en bejaarden en kon daarnaast een
bedrag van ruim €4000,00 worden besteed aan o.m. hulp an andere organisaties
en instellingen.

CONCLUSIE:
Wanneer men zich bezig houdt met hulp op geestelijk- en maatschappelijk terrein,
is veel daarvan nooit in cijfers of statistieken te vangen. Toch menen wij er in
geslaagd te zijn onze slogan waar te maken: “Een helpende hand … !”
Hoewel beleid voor de toekomst moeilijk kan worden vastgelegd, willen we toch
in het kort nog enkele aandachtspunten vermelden.
Daarbij zal onze arbeid er steeds op gericht moeten zijn om hulp te bieden waar
dat nodig en wenselijk is.
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BELEID:
Eèn ding mag duidelijk zijn: Geldverkwisting is ons vreemd.
Zoals gebruikelijk zal het financieel beheer per kwartaal door het bestuur worden
besproken, waarbij iedere uitgave buiten het normale patroon wordt gewikt en
gewogen.
Op Evangelisch terrein zal gestreefd worden naar een groter bereik van jongeren,
die als regel geen enkele binding (meer) hebben met een kerkelijke gemeente of
groepering.
Verdere promotie van de Statenvertaling voor dagelijks Bijbelgebruik zal met
kracht ter hand worden genomen. Het gebruik van de website zal daar een
belangrijke rol moeten spelen.
Opleiding van (jongere) medewerkers op pastoraal gebied zal de uiterste
aandacht vergen, waarbij bijzondere aandacht aan “nazorgwerkzaamheden”
gegeven zal worden.
Ook op maatschappelijk terrein zal gestreefd worden naar een verdere toerusting
van hen, die daarin actief zijn.
Via websites van andere organisaties zal meer bekendheid aan de mogelijkheid
van een (vertrouwelijk) gesprek bij problemen worden gegeven.
Dat bij alle werkzaamheden het Evangelisch karakter van onze arbeid in het oog
zal worden gehouden, mag als vanzelfsprekend worden aangenomen.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020:
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STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN – BOEKJAAR 2020
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VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE:
Ondergetekenden:
Mevr. A. Kok – Bergsma, Mevr. C. Gerritsen en Dhr. L. v/d Luytgaarden
samen vormend de kascontrolecommissie over het boekjaar 2020 van de stichting
Nationaal Kruisleger hebben op Zondag 14-03- 2021 de financiële administratie
gecontroleerd en volledig in orde bevonden.
Zij verklaren, dat de Staat van Inkomsten en Uitgaven, evenals de Staat van Bezittingen
en Schulden een getrouw beeld geven van de financiële positie van de stichting.
Banksaldi werd gecontroleerd en in orde bevonden.
De leden van de commissie verklaren onder de indruk te zijn van de nauwgezetheid,
waarmee de administratie wordt gevoerd en van de soberheid waarmee werd gewerkt.
De commissie kon dan ook unaniem goedkeuring hechten aan de administratie, het
gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting.
w.g.
de leden van de commissie
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TENSLOTTE:
Wij zijn ervan overtuigd, dat een verslag als het onze nooit volledig kan zijn.
Zoals gezegd: Heel veel facetten van onze arbeid zijn niet in cijfers uit te drukken,
zeker niet waar dit pastoraal werken betreft en bovenal de privacy van hulpzoekenden gewaarborgd moet worden.
Eveneens kennen wij heel goed onze beperkingen als relatief kleine organisatie
op dit grote arbeidsveld.
Waar wij ons bij onze fondsenwerving bescheiden opstellen, geen straat- of huisaan-huis collectes organiseren, geen mailingacties houden en geen beroep doen
op enige subsidiepot menen wij nog steeds ons bestaansrecht ruimschoots te
bewijzen.
Wij vertrouwen erin, naast ons Evangelisch en Pastoraal werk, geslaagd te zijn om
een gedegen stuk maatschappelijk/sociaal werk gestalte te hebben gegeven.
Foutloos ? – Zeker niet !
Maar waar wij, gedreven door ons geloof in de liefde van God hebben gewerkt,
vertrouwen wij ook op Zijn leiding voor de toekomst.
Wij hopen u middels dit verslag enigermate met de arbeid van de stichting
“Nationaal Kruisleger” vertrouwd te hebben gemaakt en sluiten dit verslag af met
de woorden uit onze inleiding: “voor uw op- en/of aanmerkingen houden wij ons
graag aanbevolen.
***
Stichting “NATIONAAL KRUISLEGER”
Voorn 38
3344 JA – Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 – 612.02.54
E-mail: nationaalkruisleger@live.nl
Info:
www.nationaalkruisleger.nl
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