
 
  

 
Beknopt beleidsplan 2022-2023 

  

Het beleidsplan geeft invulling aan de missie en visie die Jubilee heeft, namelijk het zijn van Gods 
sterke hand en het hebben van impact op de plaats waar je bent. Wij willen vanuit Jubilee een sterke 
hand zijn voor de gemeenteleden van Jubilee, onze bezoekers en de maatschappij om ons heen.   
  

Ons beleid 2022-2023 is afgeleid van het meerjarige beleid dat is opgesteld voor de komende jaren. 
Eind 2018 zijn de beleidsdoelstellingen geëvalueerd en zijn deze bijgesteld. In de plannen zijn 
strategische doelen opgesteld, die door uitvoering van gerichte maatregelen en projecten 
gerealiseerd gaan worden. Ieder jaar wordt geanalyseerd in hoeverre de maatregelen en projecten 
succesvol zijn geweest en wordt het beleidsplan voor het komende jaar opgesteld.   
  

In ons meerjarig beleidsplan zijn verschillende doelen opgenomen, waarbij de belangrijkste doelen 
zijn:   

1. Jubilee is een kerk met impact in de maatschappij.  

2. Jubilee zorgt voor de gemeenteleden.  

3. Jubilee heeft een sterke onderwijs bediening.  

4. Jubilee Geertruidenberg biedt een platform voor het starten van nieuwe gemeentes.  

5. Jubilee heeft een sterke multimedia bediening.  

 

In de afgelopen periode zijn onderstaande activiteiten en projecten uit het beleidsplan van 2020 
gerealiseerd: 

• Het eigen gebouw is aangekocht en de verbouwingswerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. 

• De christelijke feesten als Kerst, Pasen en Pinksteren zijn aangegrepen om een schitteractie 

uit te voeren. In de kerstperiode hebben alle jubilee-leden iemand in het zonnetje gezet door 

een kerststol uit te overhandigen. De medewerkers van het Dongemondcollege hebben een 

attentie gekregen om ze te bedanken voor de tijd die zij investeren en de impact die zij 

maken op jongeren.  

• Alphacursus, pre-marriage cursus, marriage cursus, Vrijheid in Christus en de parenting-

course zijn gegeven. 

• Diverse bedieningen en stichtingen hebben ondersteuning ontvangen vanuit Jubilee (zie 

Financieel ondersteunen | Jubilee Geertruidenberg - Impact, daar waar jij bent). 

• Voorbereidingen zijn getroffen om dochtergemeentes te starten. 

• Team office is uitgebreid met diverse betaalde medewerkers, onder andere een operationeel 

manager en een office manager. 

  

Voor 2022-2023 zijn de volgende activiteiten en projecten gepland:   
• Organiseren van 2 diensten op zondag. 

• Starten van een 1e en 2e dochtergemeente in de regio.  

• Organiseren events (zoals meet&eat), waarbij onder andere de zichtbaarheid van Jubilee in 

de regio wordt vergroot. 

• Organiseren van cursussen als Alpha, marriage, pre-marriage, Vrijheid in Christus, 

leiderschapsontwikkeling. 

• Evangelisatieacties en ondersteunen zendingsreis naar Sri Lanka. 

• Organiseren events voor ondernemers. 

 

 

https://www.jubilee.nl/go/watdoenwe/financieelondersteunen/


 
  

 

• Versterken mediabediening met behulp van de adviezen van een extern bureau, zodat 

Jubilee meer mensen kan bereiken via Internet (o.a. Youtubekanaal, website, MijnJubilee) en 

Social Media (o.a. Instagram & Facebook)  

• Ondersteunen Frontrunners Ministries, Stichting LoveCare (Sri Lanka), Vrijheid in Christus, 

Alpha Nederland en lokale charitatieve initiatieven (zoals de voedselbank) (zie ook: Financieel 

ondersteunen | Jubilee Geertruidenberg - Impact, daar waar jij bent) 

• Professionalisering van de interne organisatie en beschrijven van de administratieve 

processen. 
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