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1. Algemeen  
De stichting is opgericht op 4 juli 2007 en is statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 08161643  
  
Op 15 februari 2013 vond een statutenwijziging plaats waarbij de naam van de stichting werd 
gewijzigd in: Stichting XiE, Christus in Enschede.  
Grondslag en doel volgens de nieuwe statuten luiden als volgt:  
1. De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods gezaghebbende woord; het inspirerend 

uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus 
Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en de medemens van harte te dienen.  

2. De stichting heeft ten doel (waarbij onder kerk dient te worden verstaan de plaatselijke 
kerkelijke gemeenschap):  
a. De kerken in Enschede te ondersteunen bij haar missionaire roeping om het evangelie 

van Jezus  
b. Christus aan de stad bekend te maken.  
c. De leden van de kerken in Enschede behulpzaam te zijn in hun verlangen om Gods 

liefde te laten zien en dit om te zetten in ideeën, hun ideeën in plannen en hun plannen 
in initiatieven.  

d. Kerkoverstijgende initiatieven te ontplooien om het evangelie in de stad Enschede 
bekend te maken.   

  
2. Verantwoording en verslag activiteiten 2019  
  
 Bestuur  
Er zijn geen nieuwe kerken toegetreden in 2019. Het bestuur heeft een gesprek gehad met de 
Silo gemeente en met de Baptisten gemeente ‘het Trefpunt.’ Beide willen zich hierop 
oriënteren.  
  
 Umoja  
Tear heeft Umoja in Nederland geïntroduceerd: een concept dat kerken in een tweejarig traject 
ondersteunt om opnieuw verbinding te maken met hun omgeving. Daarmee sluit het aan bij de 
missie van onze stichting. In 2017 hebben we de kerken met Umoja kennis laten maken. GKV 
Zuid, waarvan de naam is veranderd in ‘Stadskerk De verbinding’ is met Umoja gestart. Via de 
klankbordgroep worden de andere kerken over de voortgang geïnformeerd.  
  
 Marathon  

De stadskerk heeft voor hun kerk gestaan tijdens de marathon en heeft met groepje gezongen 
en koffie uitgedeeld  
 

 De Passion 
De Renatakerk en de Stadskerk zijn donderdagavond open en laten de Passion op groot 
scherm zien. 
  

 
  
 Xie 2.0   
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Het vervolg van de missiedag heeft er toe geleid dat er een bezoek gebracht is aan ‘Geloven in 
de stad’, in Haarlem. De organisatie waar Hans Luttik voor werkt.  

Het is een netwerkorganisatie waarbij kerken en maatschappelijke organisaties samen werken.       
Gedachte daarbij is, als God naar Enschede kijkt ziet Hij één kerk. De uitdaging = leren leven als   
één kerk. God wil dat alle mensen Jezus leren kennen, dat is de reden om samen te werken. Een  
bovenstijgend doel is nodig om het netwerk goed te laten functioneren. Over de hele wereld zijn 
er kerken in steden bezig om samen te zoeken, wat wil God met onze stad. Ook in Nederland al 
veel plekken, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Leeuwarden, Haarlem. 
 
Daarna heeft er een evauatiegesprek plaats gevonden in Enschede waarbij Hans Luttik ons 
verder heeft geholpen hoe we het in Enschede vorm kunnen gaan geven. Hij is bereid om een  
workshop te geven. 

 
Sonrise  

Gesprek met Jaap van Tilburg of Xie de  coordinerende rol in Twente op zich willen 
nemen. (aan de Vlierstraat en Accaciaplantsoen is er komend jaar Sonrise). Dit krijgt 
nog een vervolg. 
 
Devoted 
Gesprek met 2 leden van worshipband Devoted, Een band van 5 studenten met hart 
voor Enschede. Met de insteek wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
  
3. Overige activiteiten en ontwikkelingen  
  
 Jobhulpmaatje en Schuldhulpmaatje  
Stichting XiE heeft oog voor de mensen in Enschede en wil hen die hulp nodig hebben graag 
opmerken en een helpende hand bieden. Een bijzonder kwetsbare groep zijn mensen in 
financiële problemen of mensen die in financiële problemen dreigen te raken. Stichting XiE wil 
hen graag helpen door het bieden van een luisterend oor en praktische ondersteuning. Daarom 
overwegen we om Schuldhulpmaatje te starten in Enschede. Een vergelijkbaar initiatief betreft 
Jobhulpmaatje.   

  
Het bestuur heeft initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe stichting: XiE helpt. Daar 
zullen Jobhulpmaatje en mogelijk ook Schuldhulpmaatje onder gaan vallen. De bestuursleden 
zijn dezelfde als van stichting Xie.                                                                                             

  
Een Schuldhulpmaatje is een vrijwilliger die het toerustingprogramma van de landelijke 
vereniging Schuldhulpmaatje heeft doorlopen. Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die 
financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op 
tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna 
om de financiële huishouding op orde te houden.   
Schuldhulpmaatje is in 2010 opgericht door initiatief van kerken in Nederland. In de afgelopen 
jaren heeft het project zich flink uitgebreid. Op dit moment zijn er in Nederland  120 
gemeenten waar Schuldhulpmaatje actief is, met in totaal ongeveer 2200 deskundig opgeleide 
vrijwilligers. Niet alleen uit de ervaring van de afgelopen jaren, maar ook onderzoek wijst uit dat  
Schuldhulpmaatje voordelen heeft voor de samenleving en een kostenbesparing oplevert voor 
de gemeente. Onderzoek uit 2011 naar het maatschapelijk rendement van vrijwilligersprojecten 
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in de schuldhulpverlening1 laat zien dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in het project zich 
driemaal terugverdient.   
  
Jeroen de Lange heeft besloten te stoppen als de coördinator van schuldhulpmaatje . We 
zoeken een nieuwe. De intentieverklaring is gemaakt. 
 
Er is contact gezocht met het Diaconaal Platform omdat zij ook binnen schuldhulpverlening 
werken. Dit heeft verder vervolg nodig 
 
Er is een nieuw rekeningnummer geopend en een nieuwe dropbox Jobhulpmaatje 
 
 4. Plannen voor 2019  
  
 Jobhulpmaatje en Schuldhulpmaatje  
Alle voorbereidingen worden getroffen om Jobhulmaatje te starten. Daarvoor is het onder 
andere nodig bestuursleden te werven. Daarnaast wordt onderzocht of Schuldhulpmaatje ook 
gestart zal kunnen worden.  
   
 XiE 2.0  
Het plan is om een visiedag te organiseren. We laten ons daarbij inspireren en begeleiden door 
Hans Luttik en delen onze eventuele plannen met de klankbordgroep.  
  
 Social media  
We zullen FaceBook actiever gebruiken om activiteiten te promoten die door kerken en 
organisaties worden bedacht. Doel daarvan is de verbinding tussen kerk(led)en te bevorderen.   
De pagina Xie missiemaand is veranderd in Xie.  
  
4. Financien  
  
De jaarrekening over 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 juni 2020.. De 
inkomsten bedroegen met.  
De uitgaven bedroegen            Al met al is het exploitatieresultaat         . bedraagt. Het saldo van 
onze rekening bedroeg op  
  
Over het jaar 2020 is door het bestuur een begroting op hoofdlijnen opgesteld. Deze wordt 
gepresenteerd in het bijgevoegde exploitatieoverzicht.  
  

Ten slotte  
We zijn als bestuur dankbaar dat Stichting XiE voort kan bestaan en zien Gods leiding voor 
datgene wat we in 2018 konden ondernemen en zijn vol goede moed over wat God ons in 2019 
duidelijk zal maken.   
  
  
Namens het bestuur,   
  
Marieke Wolters secretaris   

 
1 Kruis, Jungmann & Blommesteijn (2011). Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening.  
Amsterdam: Regioplan/ANBO  
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