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- 1.0 Inleiding

Stichting Good News is opgericht door Vincent Berhitu, Jaap Dieleman, Fausto
Tumolo en Joey van den Akker in Nederland (Capelle aan den IJssel), met de visie
en missie om de verlorenen te bereiken met het evangelie van Christus.
Dit zullen we doen door middel van de Gospel Truck.
De Gospel Truck zal door heel Nederland toeren. In samenwerking met lokale
gemeenten en kerken zullen evangelisatiecampagnes gehouden worden.
God houdt van deze wereld en wilt dat niemand verloren gaat. Daarom zullen we
het boodschap van verlossing en redding door het volbrachte offer van Jezus
Christus in Nederland verkondigen, zodat iedereen het horen zal.

Vincent Berhitu

voorzitter bestuur
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- 2.0 Missie
Nederland met het evangelie van Jezus Christus bereiken en raken en zijn liefde
voor deze wereld tonen door daden en in de kracht van de Heilige Geest.

- 3.0 Visie
Zien dat Nederland getransformeerd wordt door het offer van jezus Christus en de
kracht van de Heilige Geest.

- 4.0 Strategie
Dit gaan we bereiken door het organiseren en het onderhouden van onderstaande
projecten en activiteiten:
1) Evangelisatiecampagnes met de gospeltruck
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- 5.0 Grondslag
Onze visie willen we bereiken met onderstaande belofte als grondslag.
Jezus heeft de gemeente reeds deze doelen gegeven waar we ons naar uit mogen
strekken in de vorm van deze twee opdrachten.
Het grote gebod en de grote opdracht als fundament en visie van de gemeente.
1 Heb de heer, uw god, lief met heel uw hart:
Het ontdekken van God en zijn karakter, leren te leven met hem en wat dat praktisch
betekend.
God op de eerste plaats zetten en een persoonlijke leven van aanbidding leven voor Hem.
Deze ontdekkingsreis moet boven alle andere doelen en prioriteit staan.
2 Heb uw naaste lief als uzelf:
Leren wat dienstbaarheid inhoudt.
Leven met als doel je naaste (buurman, collega’s, familie, medegelovigen) belangrijker
achten dan jezelf en altijd voor verzoening gaan.
3 Ga en maak discipelen:
Evangelisatie in elke bedenkelijke vorm maar zeker praktisch.
Deze doel heeft voornamelijk te maken met mensen het evangelie te verkondigen door
campagnes met de Gospel Truck.
4 Doop hen:
Uiteindelijk de mensen helpen tot de keuze om Jezus te volgen en een discipel te willen
worden.
5 Leer hen de geboden te onderhouden:
Discipelschap in de Jezus vorm. Relatie vormen en helpen te groeien naar volwassenheid
zodat de persoon zelf deze doelen zal najagen.
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Handelingen 2:1-47 =Gemeente bestaat om op te bouwen, te bemoedigen, groot te
maken, toe te rusten en te evangeliseren
Doel is dus de verloren mens te bereiken, hun leven op te bouwen en te leiden naar een
zelfstandige relatie met god zodat ze uiteindelijk zelf hun geloof kunnen uitdragen en een
licht en zout voor deze wereld kunnen zijn.
Dat is dus wat we willen bereiken, de verloren mens leiden vanuit dit proces tot een
zelfstandige leven met God zodat dezelfde persoon uiteindelijk zelf deel gaat worden van
dit proces.
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- 6.0 Overtuigingen
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, het enige onfeilbare, gezaghebbende Woord
van God is dat de liefde van God aan de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13; 2
Timotheüs 3: 15-17; Johannes 3:16.
Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige
Geest. Mattheüs 28:19; John 10:30; Efeziërs 4: 4-6.
Wij geloven in de Godheid van de Heer Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in
zijn zondeloze leven, in zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood
door zijn vergoten bloed aan het kruis, in zijn lichamelijke opstanding, in zijn plaats aan
de rechte hand van de Vader, en in Zijn persoonlijke terugkeer in kracht en glorie.
Mattheüs 1:23; Johannes 1: 1-4 en 1:29; Handelingen 1:11 en 2: 22-24; Romeinen 8:34;
1 Korinthiërs 15: 3-4; 2 Korinthiërs 5:21; Filippenzen 2: 5-11; Hebreeën 1: 1-4 en 4:15.
Wij geloven dat alle mensen verloren gaan en het oordeel van God onder ogen moeten
zien, dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is en voor de redding van de verloren
en zondige mens, bekering van zonde en geloof in Jezus Christus noodzakelijk is dat
resulteert in wedergeboorte door de Heilige Geest. Verder geloven we dat God de
rechtvaardigen zal belonen met het eeuwige leven in de hemel, en dat Hij de
onrechtvaardigen tot de eeuwige straf in de hel zal verbannen. Lucas 24: 46-47; Johannes
14: 6; Handelingen 4:12; Romeinen 3:23; 2 Korinthiërs 5: 10-11; Efeziërs 1: 7 en 2: 8-9;
Titus 3: 4-7.
Wij geloven in de huidige bediening van de Heilige Geest, wiens inwoning de christen in
staat stelt om een goddelijk leven te leiden en op bovennatuurlijke wijze te dienen. De
doop met de Heilige Geest wordt uitgestort op gelovigen opdat zij de kracht en macht
zouden hebben om Zijn getuigen te zijn. Johannes 3: 5-8; Handelingen 1: 8 en 4:31;
Romeinen 8: 9; 1 Korinthiërs 2:14; Galaten 5: 16-18; Efeziërs 6:12; Kolossenzen 2: 6-10;
Handelingen 1: 4-8; Handelingen 2: 4.
Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen; de geredden tot
de opstanding van het eeuwige leven en de verlorenen tot de opstanding van de
verdoemenis en de eeuwige straf. 1 Korinthiërs 15: 51-57; Openbaring 20: 11-15.
Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in de Heer Jezus Christus en dat alle
ware gelovigen lid zijn van Zijn lichaam, de kerk. 1 Korinthiërs 12:12, 27; Efeziërs 1: 2223.
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Wij geloven dat de bediening van evangelisatie (het delen en verkondigen van de
boodschap van redding, alleen mogelijk door genade door geloof in Jezus Christus) en
discipelschap (het helpen van volgelingen van Christus volwassen worden in
volwassenheid in Christus) een verantwoordelijkheid is van alle volgelingen van Jezus
Christus. Mattheüs 28: 18-20; Handelingen 1: 8; Romeinen 10: 9-15; 1 Petrus 3:15.
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- 7.0 Activiteiten
1. Het evangelie in alle mogelijke vormen verspreiden

- 8.0 Beloning
Binnen Stichting Good News geloven we geroepen te zijn om vrij te geven wat we
hebben ontvangen en onze talenten, tijd en liefde aan de naties vrij van enig salaris
moeten delen. Al onze activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Alle
ontvangen inkomsten vanuit giften en sponsoring gaan 100% naar de
doelstellingen en activiteiten van d estichting.
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- 9.0 Gegevens organisatie
Naam: Stichting Good News
ANBI status: Stichting Good News heeft een ANBI Status aangevraagd op 08 juli
2021 (Giften aan een stichting met ANBI status zijn aftrekbaar van de belasting)
KVK nummer: 82992533
RSIN nummer: 862683993
Postadres: Boterdiep 6, 2904 ED, Capelle aan den IJssel
Tel: +31(0)650940603
Email: info@goodnewstruck.nl
Bestuur:
Dhr. Vincent Berhitu (voorzitter)
Dhr. Joey van den Akker (secretaris)
Dhr. Fausto Tumolo (penningmeester)
Adviseur:
Dhr. Jaap Dieleman
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