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1. Inleiding 

In 2021 is de The Full Stature of Christ Church opgericht. De stichting is een 
non-profit organisatie en heeft geen winstoogmerk. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode Mei 2021 – Mei 2025  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  
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2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 
Het bestuur van The Full Stature of Christ Church (hierna: TFSCC)  heeft als visie 
een christelijk volk op te voeden dat hemels gezind is, maar dagelijks 
zegevierend leeft en een verschil maakt op aarde met behulp van de Heilige 
Geest.  
 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van onze stichting is om: 

- De heiligen van God toe te rusten en te bekrachtigen in hun leven en 
bediening. 

- Bovennatuurlijke atmosfeer te creëren waar wonderen en tekenen 
plaats vinden. 

- Een platform te creëren waar mensen uit verschillende achtergronden 
en culturen samen God kunnen aanbidden en dienen. 

- Een platform te creëren waar de ongelovige, gebrokene van hart en 
behoeftigen God kunnen ontmoeten. 

 
 

3. Ambities 

Onze ambitie is de ongelovige in staat te stellen kennis te maken met God door 
Jezus Christus en zijn Woord. Het woord van God wordt gebruikt om de 
gelovige toe te rusten en te bekrachtigen zodat zij tot volwassenheid  en het 
beeld van Christus kunnen groeien. 
 
 
3.1 Onze ambities realiseren 
 Om de ambities van TFSCC te realiseren organiseert zij: 

- Zondagse- en doordeweekse diensten 
- Seminars die effectief zijn voor de gelovige en nieuw gelovige 
- Periodieke straatevangelisatie 
- Basiscursussen voor de nieuw gelovige  
- Voor specifieke doelgroepen speciale programma’s 
- Hulpverlening aan armen, wezen, weduwen & slachtoffers van 

natuurrampen. 
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3.2 Verantwoording 
De Bijbel leert ons goede rentmeesters te zijn. Jaarlijks wordt een begroting 
voor het komend jaar en een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar 
opgesteld door het bestuur. De informatie uit het jaarverslag wordt via de 
website gepubliceerd. Bij financiële overschotten komen deze geheel ten 
goede aan de visie en missie van de stichting. Als stichting werken wij 
ernaartoe de ANBI status te verwerven.  
 
 
3.3 Fondsenwerving 
TFSCC maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen de visie 
door middel van fysieke en of een financiële bijdrage. Onder donaties vallen 
giften, tienden en of offergaven.  
Zoals eerder aangegeven zal deze informatie gepubliceerd worden op de 
website als onderdeel van de ANBI status. 
 
 

4. Leiding 

De leiding van TFSCC bestaat uit: 
- Apostel Kelly Oriakhi. Hij is de visionair en apostel van TFSCC en 

vertegenwoordigd de stichting in binnen- en buitenland. 
- Profetes Sherma Oriakhi- Merselina. Zij vertegenwoordigd de stichting 

en is vervanger van de apostel in binnen- en buitenland. Tevens is zij 
senior manager van TFSCC Holland. Zij treed namens het bestuur van 
TFSCC als vertegenwoordiger in het buitenland.  

- Profetes Sherma is als secretaris/ penningmeester verantwoordelijk voor 
de financiën en tevens hoofd van TFSCC Holland. 

- Dianne Stanley treed op als penningmeester. Zij is verantwoordelijk voor 
het beheer van de financiën van TFSCC. Zij vertaald het beleid naar een 
financieel overzicht.  

 
 

5. Beloningsbeleid 

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Zij ontvangen alleen een 
vaste onkostenvergoeding. 
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6. Slot 

Elk onderdeel in TFSCC is belangrijk daar wordt zorgvuldig mee omgegaan. In 
dit alles wordt de nadruk gelegd op de prediking en onderwijs van het Woord 
van God.  Vanuit de missie, visie en ons verlangen het volk van God op te 
voeden die hemelsgezind is, heeft prediking en onderwijs prioriteit.   
 
Dit beleidsplan is een samenvatting van de gedetailleerde versie  zoals 
opgenomen in TFSCC Operational Manual 18 new.  
 


