Beleidsdocument Stichting Levend Water – Havenevangelisatie
Periode 2021 - 2022
Ontstaansgeschiedenis
Alexander Eberson is sinds drie jaar werkzaam als havenevangelist/pastor in de havens
Terneuzen-Gent. Hij werkte als bezoldigd Port Chaplain voor de Sailors’ Society. De zeven
jaren daarvoor deed hij dit werk al in de haven van Zeebrugge (België).
Nu werkt hij als onbezoldigde Port Chaplain voor de Seamen’s Christian Friend Society
(SCFS). Dit werk doet hij parttime.
Alexander voelt zich geroepen om de zeevarenden die de havens Terneuzen-Gent bezoeken te
bemoedigen met het Evangelie. Om dit werk mogelijk te maken is hij met zijn vrouw
begonnen met het opzetten van een website, een netwerk christelijke vrijwilligers en het
regelmatig versturen van een nieuwsbrief. De vrijwilligers helpen hen van harte met giften en
praktische ondersteuning (o.a. mutsen, colsjaals, kerstpakketten).
Met het groeien van dit werk kwam de behoefte om een stichting in het leven te roepen.
Een stichting maakt het werk meer zichtbaar en transparant wat betreft inkomsten en
uitgaven. Daarnaast is er het streven om in de toekomst meer dagen in de haven te gaan
werken en Alexander van een vergoeding te voorzien. In de maanden augustus en september
2021 heeft Alexander een aantal mensen in zijn kennissenkring aangesproken met de vraag of
zij hierin willen meehelpen. De leden van de stichting aanvaarden allemaal de Bijbel als het
geïnspireerde Woord van God, dat betrouwbaar en gezaghebbend is in leven en dood.
Levend Water - Havenevangelisatie
De naam Levend Water hebben we gekozen met de gedachte aan de zee en de Bijbel. In
Johannes 7 : 38 staat: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien’. En in Openbaring 22 : 1 staat geschreven: ‘Hij liet me een
rivier zien met water dat leven geeft’. Daarom willen we de mannen en vrouwen die de zeeën
bevaren wijzen op het Levende Water, Jezus Christus!
Visie
Evangelisatie onder en pastorale aandacht voor zeevarenden die de haven Terneuzen-Gent
bezoeken is noodzakelijk. De zeevarenden zijn vaak lang van huis, zijn eenzaam, missen
contact met andere christenen en hebben behoefte aan pastoraat. Geïnspireerd door het Woord
van God willen wij in woord en daad de zeevarenden bijstaan, bemoedigen, een luisterend oor
bieden en de boodschap van het evangelie brengen.
Missie
We willen de boodschap van het evangelie in Woord en daad brengen aan zeevarenden van
allerlei nationaliteiten!
Doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel het pastoraat onder zeevarenden uit te oefenen door
• de boodschap van het evangelie te brengen aan zeevarenden van alle nationaliteiten
die zich bevinden aan boord van schepen in Nederlandse en Belgische havens;
• christelijke zeevarenden in hun wandel en getuigenis voor Jezus Christus te helpen, te
bemoedigen en te steunen;

•

uitoefening van de dienst der barmhartigheid aan boord van zeeschepen.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel te bereiken door
• het bezoeken van zeeschepen in havens en het leggen van contacten met leden van de
bemanning;
• het kopen en verstrekken van gratis Bijbels, traktaten en ander evangelisatiemateriaal;
• het organiseren van gebedsdiensten, erediensten en Bijbelstudies op de schepen;
• het samenwerken met nationale en internationale organisaties die zich het lot van
zeevarenden aantrekken;
• de bewustmaking van christelijke gemeentes van hun pastorale taak ten aanzien van
zeevarenden;
• alle andere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.
Fondswerving
Aan het bestaan en de doelstelling van de stichting zal bekendheid gegeven worden door
middel van het tweemaandelijks versturen van een nieuwsbrief aan geïnteresseerden,
kerkbesturen en leiders van christelijke gemeentes in de regio. Naast het startkapitaal, giften
en donaties zal geprobeerd worden inkomsten te genereren uit collectes in kerken en
christelijke gemeentes. Ook bestaat de mogelijkheid gelden uit erfstellingen, legaten en
schenkingen ten goede te laten komen aan de stichting. Doelstelling is om een ANBI-status te
verkrijgen.
Vermogensbeheer en vermogensbesteding
De gelden uit het startkapitaal, alsmede de inkomsten uit fondswerving, zullen volledig
besteed worden in het kader van de doelstelling van de stichting. De stichting heeft geen
winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hun verrichte taken
en activiteiten. Wel kunnen kosten die bestuursleden uit hoofde van hun functie ten behoeve
van de stichting maken, aan hen vergoed worden. Het vermogen van de stichting zal defensief
beheerd worden. Hetgeen betekent dat middelen zullen worden aangehouden in liquiditeiten.
De stichting zal haar vermogen niet beleggen in aandelen of obligaties. De stichting heeft op
de oprichtingsdatum vermogen van 1.700,- euro.
Dit beleidsplan is besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering op 15 maart 2022 van
Stichting Levend Water – Havenevangelisatie.
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