
 

BELEIDSPLAN 2020- 2023 
Stichting HisTree of Life 
 
Geschiedenis 
 
Stichting HisTree of life is als bediening sinds de start in 2017 gegroeid in 
preaching, teaching, consulting & worshipping. 
De naam HisTree of Life is toen ontstaan en is erover nagedacht en 
gebeden om verschillende onderdelen zoals activiteiten van Leaf of Life 
hierin onder te brengen. 
  
Met als uitgangspunt de Bijbeltekst Openbaring 22:2  “Aan weerszijden 
van de rivier staat het geboomte des levens. Dat twaalf maal vrucht draagt. 
Iedere maand zijn vrucht gevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot 
genezing der volkeren’’, geloven wij dat elk mens geroepen is om Jezus 
Christus te leren kennen en bekend maken. Vanuit geloof in Hem, God 
en medemens te dienen.  
 
Op die manier kan elk mens maatschappelijk relevant zijn, d.w.z. op een 
eigen unieke wijze iets van God zichtbaar maken in zijn of haar eigen 
omgeving en zo ook het blad van het geboomte doorgeven. 
 
 
Missie   
 
Helpen bij het aanwakkeren van het potentieel, het ontsluieren of 
ontdekken van door God gegeven talent en tot bloei komen van de 
persoon, het team of de organisatie. 
 
Visie  
Evangelieverkondiging in woord en geest met een maatschappelijke 
relevantie. Impact hebben op de persoonlijke omgeving en daarbuiten. 
 
De Stichting wil die visie uitdragen door op 7 onderdelen van HisTree of 
Life bezig te zijn; 
te weten haar Roots, Trunk, Branches, Leaf, Fruits, Water en Secret place. 



 
 
Realisatie doelstellingen 
 
Door activiteiten te verrichten die onder elk onderdeel van HisTree of 
Life vermeld staan, probeert de Stichting doelstellingen te realiseren.  
Voorafgaand aan elk jaar wordt minimaal aan 3 onderdelen van de 7 
ruim aandacht gegeven.  
 
In een separate bijlage worden voorafgaande aan het jaar doelstellingen 
smart gemaakt.  
Gedurende dat jaar zal het bestuur die activiteiten en bijhorende 
financiële stromen tussentijds monitoren. Dit geldt dan voor elk jaar:  
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 en verder. 
 
1.Roots - counseling  (dna/identiteit, psycho-sociale therapie, bevrijding 
& genezing) 
 
2.Trunk - meditating & belief (center is Jesus, hier is alles mee 
verbonden, hieruit is het ontstaan, stilte/retraite) 
 
3.Branches - consulting, training, coaching (business & organization, 
building & developing, personal/team, disc, workshops) 
 
4.Leaf – preaching, teaching (kerken, gemeenten, conferenties, vrouwen -
en mannendagen, bijbelscholen o.a. Lifeschool Hardinxveld-
Giessendam, Kingdom Life College Rotterdam, Church Academy 
Hoogezand-Sappermeer) 
 
5.Fruits – worshipping (conferenties, meetings), writing (Transparent 
boeken, Glow dagboek, boek Koninklijk & Krachtig, artikelen en blogs, 
magazines o.a. Charisma) en special events (bruiloften, jubilea, 
begrafenissen, ceremonies en presentaties) 
 
6.Water - networking (Destined to Reign, His healing Voice, Vrij zijn, 
Hour of Power, Compassion, Women on the Frontline, There is more, 



Royal Mission, GLOW Arrowz, Women’s Aglow, Opwekking, Manarise, 
christelijke Businessclubs, Presence, Betteld) 
 
7.Secret place – communication & media (development, pionieren, 
dromen, apostolisch en profetisch, social media, website 
EstherMinistries, Family7 Transparant en Van binnen uit i.s.m. Joyce 
Meyer ministries, GrootNieuws radio, Transworldradio) 
 
Noot: belangrijk om te noemen is dat het praktisch gezien niet haalbaar 
is om op alle 7 onderdelen tegelijkertijd actief te zijn en volledige 
aandacht te geven. De uit te voeren activiteiten in relatie tot het behalen 
van de doelstellingen zullen zich verder organisch en geestelijk 
ontwikkelen gedurende 2020-2023 
  
Organisatie 
Stichting HisTree of Life wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat 
bestaat uit minimaal een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris. Het bestuur kan worden uitgebreid met twee bestuursleden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, en de 
in- en externe communicatie. De bestuurders worden door het 
gezamenlijk bestuur benoemd.  
Sinds april 2020 is Esther Ministries de verkorte naam van de statutaire 
Stichting HisTree of Life. 
 
Financiën en Verantwoording 
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde 
vermogen wordt gevormd door: 

• Donaties en eventuele subsidies 
• Schenkingen, erfstellingen en legaten 
• Financiële vergoedingen en bijdragen verkregen uit spreekbeurten, 

onderwijs, e.d. 
• Alle andere verkrijgingen en baten 

 
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden 
door de stichting vergoed op declaratiebasis.  
 



Na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een balans en een 
staat van baten en lasten over het verstreken boekjaar opgemaakt. 
 
Huishoudelijk Reglement 
Het bestuur neemt – naast het bepaalde in de oprichtingsakte – nadere 
bepalingen omtrent de organisatie en financiën op in een nader vast te 
stellen Huishoudelijk Reglement. 
 
 
 
SMART doelstelling juli 2020-juli 2021 
 
Onderwerpen en acties m.b.t. counseling, training & coaching betreft personen 
en teams. 
 
Holistic counseling : identiteit, psycho-sociale therapie, bevrijding & 
genezing 
 
Training & coaching : persoonlijk en/of in teamverband, disc - effectieve 
communicatie, workshops profetie en praktijk, dromen-durven-doen-
doorzetten 
 
Onderwerpen en acties m.b.t. preaching, teaching & hosting betreft teams en 
grotere groepen.  
 
Preaching & teaching: kerken, gemeenten, conferenties, vrouwen -en 
mannendagen, organisaties en bijbelscholen o.a. Lifeschool Hardinxveld-
Giessendam, Kingdom Life College Rotterdam, Church Academy 
Hoogezand-Sappermeer 
 
Hosting: special events zoals bruiloften, jubilea, begrafenissen, 
ceremonies en presentaties. 
 
Onderwerpen en acties m.b.t. networking, writing, communication & media 
betreft breed, nederlandstalig publiek in Nederland, Belgie, Suriname, Aruba, 
Bonaire, Curacao, St.Maarten en stapvoetsgewijs internationaler. 
 



Writing : vervolg uitgaven van 1e boek Koninklijk & Krachtig, artikelen 
en blogs, magazines o.a. Charisma, CIP, Eva. 
 
Networking : Destined to Reign, His healing Voice, Vrij zijn, Hour of 
Power, Compassion, Women on the Frontline, There is more, Royal 
Mission, GLOW Arrowz, Women’s Aglow, Opwekking, christelijke 
Businessclubs, Presence, Betteld 
 
Communication & media : pionieren/initiëren Royaltynetwork, 
apostolisch en profetisch actief zijn, social media, livestream & video 
conference calls,  website EstherMinistries actualiseren d.m.v. 
nieuwsbrieven en Youtube filmpjes preaching & teaching van 
Transparant & Van binnen uit afleveringen, GrootNieuws radio,  vervolg 
Family7 Van binnen uit i.s.m. Joyce Meyer ministries, 3-tal hoofdstukken 
uit Koninklijk & Krachtig in het Engels periodiek plaatsen als ook 
ondertiteling preek Engels @FirenightsTheHague Youtube op website 
 


