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In 2006 werd de Stichting Ellel Ministries Nederland opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – december 2024 
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  



2.1 Visie 
De visie van jet bestuur van Stichting Ellel Ministries Nederland is het 
voortzetten van het voorbeeld dat Jezus aan ons gaf in Lucas 9:11 namelijk: 
Jezus verwelkomde de mensen, onderwees over het Koninkrijk van God en 
genas diegenen die genezing nodig hadden. 

2.2. Missie 
De missie van de Stichting is om op Huize Baak deze visie te verwezenlijken 
door de mensen te verwelkomen op Huize Baak, Bijbels onderwijs te geven 
volgens het lesmateriaal van Ellel Ministries Internationaal en om te bidden 
met de mensen die komen voor genezing en herstel waar deze nodig is.  



We werken toe naar een toekomst waar we elk jaar tussen de 50 en 60 
studenten hebben op Explore A en B Scholen, 12 studenten op de Explore+, 6 
keer per jaar een Healing Retreat met 20 gasten per keer en PMA’s 
(Persoonlijke Ministry Afspraak) waar nodig. 
Waar er genoeg vraag is, kan dit uitgebreid worden naar lokale kerken of 
geloofsgemeenschappen. Binnen Nederland mogen we dit doen volgens ons 
License Agreement met Ellel Ministries International. Buiten Nederland kan dat 
na goedkeuring van de desbetreffende Regional Director(s) 

3.1 Projecten 
Bekend worden in Nederland. 
Op het ogenblik is Ellel Ministries onvoldoende bekend in de Christelijke 
gemeenschap in Nederland. Een aantal acties worden ondernomen om hier 
verbetering in te brengen: 
a. Jaarlijks deelnemen aan de Opwekking conferentie als standhouder
b. Jaarlijks deelnemen aan de New Wine conferentie als standhouder
c. Twee keer per jaar adverteren in de EO Visie
d. Het aannemen van spreekbeurten
e. Adverteren op Family7

3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, gecontroleerd door een accountant en voor 1 juli het jaar daarop 
gepubliceerd op onze website. 

3.3 Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij: 

onze bestaande donateurs aanschrijven,
een crowdfunding-actie starten,
lezingen geven tijdens conferenties
vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
van tijd tot tijd de faciliteiten van Huize Baak verhuren aan andere
Christelijke organisaties
van tijd tot tijd de faciliteiten van Huize Baak verhuren voor kerkdiensten
bij trouwerijen



Voor het bedienen van de missie van Ellel Ministries Nederland zijn twee 
componenten van vitaal belang.
a. Een plek waar mensen verwelkomt kunnen worden
b. Een team dat kan verwelkomen, onderwijzen en bidden met de gasten

Kansen 
Een van de sterke punten van Ellel Ministries Internationaal is de mond-op-
mond reclame van de mensen die het onderwijs van Ellel Ministries hebben 
gevolgd en toegepast. 
Voor velen wordt de diepgang van het onderwijs en de ministry als goed en 
zeer effectief ervaren.   

Bedreigingen 
Een punt van zorg is dat na 14 jaar in Nederland, Ellel Ministries Nederland 
voor velen nog onbekend is. 
Het opleiden van mensen die de doelstellingen van Ellel Ministries kunnen 
verwezenlijken is een langdurig proces van mentoring en coaching.  
Administratie, naleven van wetgeving en onderhoud van de gebouwen kosten 
veel tijd en financiën.  



 

 
a. Groeien in bekendheid van Ellel Ministries in Nederland 
b. In September 2019 beginnen we met de overstap van de modulaire scholen 
naar Explore A en B. Het is onze hoop dat door het mogelijk verkorten van het 
weekend door de student, de weekend cursussen en de scholen aantrekkelijker 
zullen worden voor de mensen die op zondag in de kerk willen zijn 
c. Verder ontwikkelen van contacten binnen kerken en actief lezingen binnen 
kerken en geloofsgemeenschappen promoten. 
d. Aanspreken van mensen die al bekend zijn met Huize Baak voor donaties van 
tijd en financiën voor het opbouwen van Huize Baak wat betreft onderhoud, 
vernieuwing en verfraaiing. 
 
Fondsenwerving 
Fondsenwerving blijft een actief onderdeel van alle activiteiten om onze visie te 
kunnen blijven nastreven. 
Aan het einde van de meeste Ellel weekenden is er een mogelijkheid om bij de 
dragen aan het werk van Ellel Ministries Nederland, 
Af en toe wordt er een oproep gedaan voor bepaalde onkosten die er gemaakt 
moeten worden 
Een aantal mensen neemt zelf het initiatief om te doneren door direct te 
storten op onze bank rekening. 
Anderen worden persoonlijk aangesproken. 
 
Projectvoortgang en verantwoording 
De vooruitgang van de projecten waar we mee bezig zijn wordt op onze 
website of per nieuwsbrief bekendgemaakt. 
 
Bestuurlijke zaken 
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.  
De Stichting heeft geen winstoogmerk 
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant voor publicatie. 
 
 
 
 
.   



Kernwaarden van onze stichting zijn het verwelkomen van de mensen, het 
geven van onderwijs over het Koninkrijk van God en het bidden voor genezing 
voor diegenen die daar om vragen. 
Vandaaruit vloeit dat we daar een geschikte plek voor willen hebben, en dat is 
Huize Baak geworden. Ellel Ministries Nederland is een combinatie van het 
werk van Ellel Ministries Internationaal, en de locatie Huize Baak waarbij het 
Woord van God centraal staat. 

Met deze visie en mogelijkheden gaan we aan de slag. 


