Jaarverslag 2016 Stichting Titus
Inleiding / doel
Het doel van de stichting Titus, die in 1972 werd opgericht, is o.a.: evangelisatie in de ruimste zin van
het woord. Dit gebeurt o.a. door het ondersteunen van activiteiten en projecten in zending,
geloofsopbouw en praktische nood. Ondersteuning is daarbij meer dan alleen een financiële zaak, de
belangrijkste ondersteuning is door het gebed.
Stichting Titus geeft ook lectuur uit tot opbouw van het geestelijk leven van christenen.

Het jaar 2016
Wij zijn dankbaar dat er diverse activiteiten en projecten konden worden ondersteund die onder de
doelstelling van de stichting vallen. De belangrijkste zijn:










Evangelisatie d.m.v. billboards (A28, bij knooppunt Hattemerbroek, A27 bij knooppunt
Gorinchem en op de N35 Zwolle-Raalte).
Evangelisatiewerk in Nederland o.a. marktwerk, IKEG- kinderwerk.
Voedselhulp via ‘Brethren Churches’ in Zuid-Soedan.
Evangelisatie onder immigranten.
Ondersteuning van gelovigen die pastoraal werk verrichten.
Huize Onisem in Roemenië.
Wycliffe – project Tetum, Oost-Timor
Hospital Diospi Suyana – Peru.
Verschillende zendings- en geloofsopbouwende activiteiten in Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse
landen, China en India.

Voor wat betreft de lectuur voor opbouw van geloofsleven:
 Het ondersteunen van broeders die pro Deo geloofsopbouwende boeken schrijven.
 De uitgave van nieuwe boeken of herdrukken van eerder uitgegeven titels.
 Het uitgeven de bundel ‘Geestelijke Liederen 2016’ en deze bundel in een piano-versie.

Financiële resultaten 2016
In de bijlage kunt u de financiële resultaten van de stichting vinden. We konden het jaar met een
positief resultaat afsluiten. De reserves van de stichting die gereserveerd waren om de uitgave van
nieuwe boeken en een vernieuwde druk van ‘Geestelijke Liederen’ te kunnen bekostigen zijn niet
aangesproken en zelfs toegenomen, wegens meevallende verkoop van deze bundels en boeken.

Vooruitblik 2017 - 2018
Voor 2017 zijn een aantal activiteiten gepland D.V. zullen het komende jaar:
 Nieuwe borden plaatsen met een Bijbeltekst aan een snelweg (gereserveerd: € 2500,00).
 Vervanging van het bord aan de N35 en verplaatsen ervan (gereserveerd: € 2500,-).
 Spreiding van activiteiten van de stichting over bestuurders en sympathisanten van ons werk.
 Het stichtingsbestuur verjongen en nieuwe leden inwerken.





Met betrekking tot de lectuur ‘Uitgeverij Daniël’ ligt het volgende in de planning:
Herdrukken van uitverkochte titels en drukken van nieuwe titels van meerdere
bijbelgetrouwe auteurs.
Het ontwikkelen van een app voor het lezen van bijbelcommentaren op smartphones.
Moderniseren van de website van Uitgeverij Daniël en vervanging van verouderde systemen.

2018 en verder
Een lange termijn plan maken doen we liever niet, we weten niet hoelang de Heer ons nog hier op
aarde laat. We denken dat het goed is door te gaan met de activiteiten die we tot dusver deden.











Het schrijven of vertalen van goede en aansprekende Bijbelcommentaren,
geloofsopbouwende lectuur en evangelisatiemateriaal .
Uitbreiden van het aantal spandoeken met Bijbelteksten langs A-wegen.
Professionalisering van de uitgeverij-activiteiten (o.a. door vervanging van verouderde
apparatuur en software) Dit trachten wij te realiseren met hulp van vrijwilligers of zo nodig
door het inhuren van professionele krachten.
Regelmatige nieuwsbrieven met verslaggeving en plannen voor onze achterban.
Tevens zal onderzocht worden of het zinvol is dat ondersteuning van diverse zendings- en
evangelisatieactiviteiten samen kan worden gedaan met een stichting (Anbi) die dezelfde
doelstelling en activiteiten heeft.
Bij een volgende statutenwijziging zal art. 12 (liquidatie van de stichting) worden aangepast
conform de huidige eisen daarvoor; dus een andere Anbi met een overeenkomstige
doelstelling krijgt de beschikking over een eventueel batig saldo.
Eventuele legaten zullen door het bestuur conform onze doelstelling worden besteed aan de
werkzaamheden van onze stichting.

