Over de stichting
Stichting Shuvu NL vindt zijn oorsprong in en is de lokale vertegenwoordiging van Ahavat Ammi
Ministries en Yeshivat Shuvu o.l.v. Rabbijn Yitzhak Shapira.
De stichting heeft ten doel:
1. het opbouwen en versterken van de Messiaans Joodse gemeenschap, in de eerste plaats in
Nederlandstalige gebieden en in de tweede plaats wereldwijd;
2. het verlenen van financiële bijstand en het geven van advies in bestuurlijke en stoffelijke
belangen van en voor en ten behoeve van de stichting 'Ahavat Ammi';
3. het beoefenen van liefdadigheid en medemenselijkheid uit naam van de Joods Messiaanse
gemeenschap om deze wereld tot een betere plaats te maken en de komst van de Messias
Jesjoea te bespoedigen;
4. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
5. de stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.
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De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Stichting Shuvu NL heeft geen werknemers in dienst, maar maakt gebruik van een team vrijwilligers en
medewerkers van Ahavat Ammi Ministries. Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Voor declaraties van onkosten is goedkeuring vanuit het bestuur vereist.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt,
welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een
accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden. Achtereenvolgens wordt een financiële verantwoording gepubliceerd op de
website van de stichting met tevens een verslag van de uitgeoefende activiteiten in dat boekjaar.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2020.

Hoofdlijnen beleid
Visie
Onze inspanningen zijn er altijd op gericht om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen en zo de
komst van de Messias te bespoedigen. Wij zien uit naar dit Koninkrijk, waarin één Koning in Jeruzalem
zijn troon vestigt op gerechtigheid en recht (Psalm 89:15, 97:2) en alle volken vreedzaam en in vreugde
schouder aan schouder eensgezind de Eeuwige zullen dienen (Zefanjah 3:9).

Missie
Als Joodse en niet-Joodse gelovigen in de Joodse Messias Jesjoea hebben wij tezamen een unieke
verbindende en verzoenende taak te vervullen tussen jodendom en christendom. Ook een ‘interne
verandering’ van onszelf als gelovigen (van Esau naar Jakob) is een fundamenteel resultaat. Hasjeem
voegt in rap tempo gelovigen toe die opgevangen en onderwezen moeten worden om op één lijn te
komen met Hasjeem en zijn verbondsvolk Israël. Deze instroom heten wij van harte welkom.
Onder leiding van de rabbijnen van Shuvu, en in verbondenheid met het Joodse volk, zien wij het als
onze missie om invulling te geven aan de drie pilaren waarop deze wereld rust volgens de uitspraak van
Sjimon hatsadiek in Pirkee Avot 1:2:
1. Tora (G-ds instructie, onderwijs)
2. Avoda (de dienst aan G-d)
3. G’miloet Chasadiem (menslievende daden)

Doelstellingen
Uitgaande van deze drie pilaren stellen wij ons hetzelfde ten doel:
1. Tora: het voorzien in onderwijs in diverse vormen
a. De programma’s Kosher Pastor en Yeshivat Shuvu aanbieden in het Nederlands en met
lokale begeleiding.
b. Het organiseren en geven van lezingen, conferenties, etc.
c. Het uitgeven van andere publicaties.
d. Het stimuleren, ontwikkelen of zelfs faciliteren van onderwijs voor kinderen in lijn met
het messiaans-joods gedachtegoed.
2. Avoda: het bevorderen van de aanbidding van Hasjeem:
a. Het stichten van synagogen gestoeld op joods-messiaans gedachtegoed
b. Het versterken van deze synagogen in de breedste zin van het woord, dus met zowel
materiaal als bijv. opleiding, coaching.
3. G’miloet Chasadiem: het verrichten van menslievende daden: “Laat uw licht zo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”
(Matteüs 5:16)
a. Het bevorderen van onderlinge relaties tussen gelovigen.
b. Het voorzien in noden binnen de gemeenschap of ook daarbuiten als afspiegeling van
de ontferming en goedertierenheid van onze G-d.

