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1. Inleiding 
 

1.1. Drijfveren en principes  

Stichting Compassie is ontstaan uit het verlangen, wat voortkomt uit de liefde van God, om mensen 
te leiden tot discipelen van Jezus Christus. We willen leven vanuit Gods liefde, omdat God ons eerst 
heeft liefgehad.  
Dit komt tot uiting allereerst in ons gebed voor de stad, de mensen die er wonen, werken en 
verblijven, en vervolgens in onze activiteiten om mensen te ontmoeten om hen te vertellen over en 
te laten ervaren wie de Here God is. Wij willen er zijn voor alle mensen zonder voorbehoud en 
zonder onderscheid, omdat Jezus Christus ons ertoe aanzet om alle mensen lief te hebben.  
Dit is nu al 9 jaar, sinds de oprichting in 2009, onze drijfveer. De wereld verandert, onze leefwereld 
verandert, maar de mens en het zoeken naar antwoorden op levensvragen is van alle tijden.  
De opdracht vanuit de visie van Stichting Compassie blijft daarom in essentie onveranderd. Voor deze 
opdracht zetten wij ons elke dag in, vrijwillig, professioneel, biddend en trouw aan Gods Woord. 
 

2.  Gegevens van onze stichting 

In juni 2009 is Stichting Compassie opgericht.  

Het RSIN dan wel het fiscaalnummer is: 8208.98.430 

Om met ons in contact te komen kunt u bellen naar:  0575-785260 of 0649860554, of een email 

sturen naar : info@stichtingcompassie.nl 

Het post adres is gevestigd aan de Visserlaan16, 7231 KK in Warnsveld.  

Het bezoekadres is aan de Nieuwstad 63, in Zutphen,  

 

3. Doelstelling, missie en visie 

3.1 Onze doelstelling is om mensen in Zutphen tot volgelingen (discipelen) van Jezus Christus te 
maken. 

 
De missie van Stichting Compassie komt tot uitdrukking in de zinsnede “Getuigen van Gods liefde in 
Woord en daad”. De missie is het antwoord geven op de opdracht die Jezus geeft in Mattheüs 28:19 
Hierin willen we een voorbeeld zijn voor anderen. Daar waar mogelijk willen we samenwerken met 
kerken, organisaties  en individuele christenen. Wij geloven dat als we deze missie willen vervullen 
we moeten zoeken naar eenheid in de gemeente van Jezus Christus in Zutphen, zie Johannes 17 en 
Efeziërs 4:1-6 (vs. 3 “beijveren”). 
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3.2 Doelgroep 

Alle mensen in Zutphen, met specifiek ook de focus op de vluchtelingen uit het AZC-Zutphen, met 
een opvangcapaciteit van 800 personen. In het najaar van 2016 kwamen de eerste 4 Iraniers 
Compassie binnenlopen, in de afgelopen tijd, is gedurende dit jaar die groep uitgegroeid tot wel 80 
personen op wekelijkse basis. 
 
 
 
3.3 Algemene visie of strategie 

De missie van de stichting is uitgewerkt in haar visie.  
Wij hebben geloof dat God compassie heeft met 
mensen en dat wij door geloof mensen in Zutphen in 
woord en gebed kunnen leiden tot discipelen van 
Jezus Christus. 
De stichting heeft tot doel om Gods liefde in Jezus 
Christus aan de mensen in de stad Zutphen te laten 
zien en over te brengen in woord en daad. Dit door 
met de mensen in contact te gaan (relaties aangaan en 
onderhouden) en optimaal te beïnvloeden met het 
evangelie van Jezus Christus door hen te maken tot 
Zijn discipelen. Dit is geestelijk werk. Daarom staat het 
gebed centraal in ons werk.  
De basis van ons werken ligt onder meer in de 
volgende Bijbelteksten: Mattheüs 9:35-38, Mattheüs 
28:18-20, Handelingen 1:8, Deuteronomium 6:4 en 
Markus 16:16-18. 

 
 
 

3.3.1 Vrijwilligers en andere betrokkenen 
 
Het werk in de activiteiten van Stichting Compassie komt vooral tot stand dankzij de enorme 
enthousiaste en deskundige inzet van onze vrijwilligers. In 2017 onstond er een zorgelijke situatie: er 
was een fors dalend aantal vrijwilligers; helaas moesten we afscheid nemen van een aantal 
vrijwilligers die na hun bijdrage aan het werk van Compassie nu andere bezigheden te doen hebben. 
In dit jaar is gelukkig het vrijwilligersteam weer wat gegroeid in aantal, maar de krapte blijft een feit. 
 

Betrokken inzet 2017 2018 

Vrijwilligers  3 4 

Taalcoaches - 3 

Vertalers 2 4 

Financiële administratie 1 1 

Onderwijs 1 1 

 
 

3.3.2 Hoe we voorzien in de nodige financiën 
 
Na jaren van ervaring hebben we geleerd om God te vertrouwen op dit punt in het werk. Hij heeft in 
de afgelopen 9 jaren altijd weer op een verrassende manier voorzien. Dat leert ons ook om op dit 
gebied in afhankelijkheid van Hem het werk te doen. We vertrouwen in wat Gods Woord ons laat 
zien hoe hier op een juiste wijze mee om te gaan. Een van de bestuursleden gaf aan om nog meer te 

COMPASSIE: wat is dat? 

Compassie komt tot uiting in Gods Woord, 

bijvoorbeeld Titus 3:4 “Maar toen de 

goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en 

Zijn liefde tot mensen verschenen is, maakte Hij 

ons zalig, niet op grond van de werken van 

rechtvaardigheid, die wij gedaan zouden hebben, 

maar vanwege Zijn barmhartigheid en genade, 

door het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwing door de Heilige Geest”. 

Voor Stichting Compassie komt ‘compassie’ tot 

uiting in het oprecht zoeken van God (bidden), 

om vanuit Zijn kracht medeleven te geven aan 

andere mensen, zodat zij door ons Jezus leren 

kennen en Hem gaan volgen.  



vertrouwen op God, Hij zal voorzien om dit mooie werk voortgang te laten hebben.  
En zo gebeurde….Ons uitgangspunt is om geen gebruik te maken van Gemeente subsidies. Die 
kunnen een beperkende factor gaan vormen in de mate van vrijheid om te werken volgens de ons 
voor ogen zijnde doelstelling van de stichting.  
 
Giften van particulieren, kerken die met een bepaalde regelmaat voor het werk van Compassie 
collecteren, mede verhuur aan derden helpt om voldoende middelen binnen te krijgen om onze 
vaste lasten te dekken. Op de bar staat een giftenpot, waar een ieder op vrijwillige basis iets in kan 
doen (wat ook met een bepaalde regelmaat gebeurd). Wij vragen een bescheiden bijdrage voor 
koffie en thee gebruik van de bezoekers.  
De vluchtelingen krijgen de consumpties gratis en deze mogen wij weer declareren bij de werkgroep 
Kerk en Vluchteling Zutphen. 
 
 

4. Werkzaamheden en activiteiten 

4.1  Elkaar ontmoeten…de basis is respect en relatie 
 
Om ons doel te bereiken willen we met zoveel mogelijk mensen in contact komen. Uit ervaring 
weten we dat als je zoiets persoonlijks als het geloof in God wilt delen met een medemens, dat op 
basis zal gaan van wederzijds respect en op basis van relatie.  
Daarom gaan we naar de mensen toe op straat: Edward Althoff is straatevangelist en gaat op 
donderdagochtenden, als er markt is in de stad de straat op om met mensen in gesprek te komen. 
Soms gaat er iemand mee die ondersteunt, of ervaring wil opdoen. 
 
 In onze huiskamer in het centrum van de stad Zutphen, Compassie-ruimte voor ontmoeting, kunnen 
20 personen (of meer) komen voor een kopje koffie, krant lezen of een spelletje doen.  
Als er behoefte of openheid is gaan we het gesprek aan over geloven in God en Hem leren kennen 
door het lezen van de Bijbel. Mensen kunnen Bijbels van ons krijgen en daar -als ze willen- een gift 
voor geven. Ook is er andere geloofsliteratuur voor handen. 
Op deze locatie organiseren we diverse activiteiten, zoals een Inloop op de dinsdag en 
woensdagmiddag, waar mensen een gesprekje kunnen aangaan met elkaar of een van de 
vrijwilligers, een kopje koffie drinken of een spelletje doen. Ook verzorgen we Bijbelstudies voor 
geïnteresseerden en trainen we mensen en bouwen we hen op in hun geloof door verscheidene 
vormen van onderwijs. Dit doen we in groepsverband of indien mogelijk een op een. Zo willen we 
hen helpen om te groeien als discipelen van Jezus. 
Op sociaal maatschappelijk gebied voorzien we ook in een behoefte, al is het op bescheiden niveau.. 
Mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, in armoede leven of te kampen hebben met 
psychosociale klachten, zijn bij ons van harte welkom. Daar waar mogelijk willen we helpen of 
verwijzen we door aan desbetreffende instanties.  
 
In het contact met de vele vluchtelingen, kan er veel op je bordje terecht komen. Mensen gaan je 
meer en meer vertrouwen en delen hun zorgen en problemen. Dan is het zaak om goede prioriteiten 
te stellen en bewuste keuzes te maken in waar je kunt helpen, zorgen en waar niet. 

 



In 2017 hebben we afgesproken dat onze hoofdtaak is voor het werk met vluchtelingen: 
Bijbelonderwijs en Nederlandse taal ondersteuning, en daar waar mogelijk ontspanning bieden.  
In samenwerking met de werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen, waar hans holtgrefe werkgroep lid 
is, gaat er ook tijd en aandacht uit naar het Bed Bad en Brood problematiek voor de 
ongedocumenteerde vluchteling. Immers, als je al een geruime tijd met elkaar onderweg bent, en 
een asielzoeker komt op straat te staan, dan kun je hem niet aan zijn lot overlaten, maar zoek je met 
elkaar naar een mogelijke oplossing hiervoor.  
 
 

4.2 Plannen voor 2019 – 2021 
 

- Uitbreiding van het stafteam is nodig. Een vaste werker voor 20 uur die kwaliteiten 
meebrengt die we nu in ons team ontberen: organisatie en schrijftalent talent. 

- Bekwaam bestuur, die op de achtergrond ondersteunt en van advies voorziet. 
- Groter financieel draagvlak; hiervoor gaan we opnieuw zoeken naar partijen die een 

soortgelijke doelstelling nastreven als Compassie doet. Zij gebruiken onze ruimte in een klein 
deel van de week tegen een redelijke vergoeding. Op deze manier bundelen we onze 
krachten en kan Compassie haar werk op deze mooie locatie doorzetten in de toekomst. 

 
- Pinkstergemeente Leef! Zutphen 

Zij hebben aangegeven dat ze overwegen om in 2019  de ruimte te willen gebruiken, 3 
dagdelen per week. Zij doen een soort gelijk werk als Compassie en willen de mensen in 
Zutphen ook via deze locatie ontmoeten om met hen het evangelie te delen. 
 

- Stichting Gave, te Harderwijk.  
We verkennen en proberen een samenwerkingverband aan te gaan met deze landelijke 
christelijke organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en de kerken daarover informatie 
verschaft over de omgang en werken met vluchtelingen. House of Joy is een ontmoetingsplek 
voor vluchtelingen op landelijk niveau. Op de Nieuwstad 63 willen we dat voor 2,5 dagen in 
de week realiseren. Breder van opzet, naast mogelijkheid tot leren kennen van de God van 
Abraham, Izaak en Jacob en geloofsverdieping, juist ook activiteiten zoals vrouwenwerk, 
kinderwerk, gezamelijke maaltijden, taallessen. Dit voor een breder vluchtelingen publiek.  
De kerken zal gevraagd worden deze pilot te omarmen. En mede (financieel) te dragen. 
 

- Vluchtelingen aantal zal zeker aanhouden in het AZC zutphen, daarom willen we onze 
activiteiten afstemmen om juist deze doelgroep te ondersteunen door het blijven verzorgen 
van taallessen, toegespitste Bijbelstudies. daar waar mogelijk ongedocumenteerden te 
steunen geestelijk en indien mogelijk ook praktisch. Wij willen hen ook in de komende 3 jaar  
een plek bieden en hen welkom heten. 
 

- Samenwerking met de werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen continueren. Deze werkgroep 
wil de vluchtelingen in Zutphen in de breedste zin van het woord tot steun zijn en de leden 
komen uit de diverse plaatselijke kerken. Hans Holtgrefe is sinds 2017 werkgroeplid. 
 

- Het devies blijft voor iedere vluchteling: bemachtig een fiets, leer zo snel als mogelijk de 
Nederlandse taal en houd je aan de wet. Daar willen we als Compassie hen in ondersteunen 

 

5. Organisatie 

5.1 Bestuur en werkers 

Stichting Compassie bestaat uit 2 werkers en 3 bestuursleden. 



De werkers zijn: 

- Hans Holtgrefe  (werkzaam vanaf de oprichting juni 2009) 

- Edward Althoff  (werkzaam vanaf 1 maart 2017) 
 

Bestuursleden 2018: 

- Marilene Edelenbosch*  (voorzitter – mei  2015- september 2018) 

- Willem ten Voorde ( secretaris - sinds december 2014)  

- Hans Holtgrefe* (penningmeester a.i.  - sinds – oktober 2016) 
 

*Wijzigingen in 2018: De vacatures voor penningmeester en voorzitter zijn helaas nog niet ingevuld.  

In september 2018 werd duidelijk dat Marilène Edelenbosch niet een nieuwe termijn ambieerde en 

tot op heden is de functie van voorzitter vacant.  

 

5.2  Beloningsbeleid inzake het bestuur 

Binnen onze stichting is het zo geregeld dat een ander natuurlijk persoon noch een rechtspersoon 

kan beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Hiervoor verwijs ik 

naar de Statuten artikel 4.5 van onze stichting en het Huishoudelijk reglement, die beide op de 

website zijn in te zien.  

 

6.2 Het verkrijgen van inkomsten 

Hiervoor verwijzen we naar het document: Financieel verslag 2018 van stichting Compassie.pdf 
Zie verder onder boven vernoemd punt 3.3.2. 
 

 

 

 


