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Doel van de Stichting
We geloven dat we de opdracht hebben om Christus zichtbaar te maken
voor de wereld. Het met trots dragen van het mooiste en meest waardevolle
‘merkteken’ dat er is! Op deze manier kunnen we als christenen elkaar
opbouwen. Ook kan het een laagdrempelige opening creëren naar een
gesprek over het geloof met de buurman, collega, klant die uit
nieuwsgierigheid vraagt wat het nou voor vis is op de auto. Heerlijk toch?
Het doel van het leven is om God de eer te bewijzen! Heb de Heere uw God
lief met heel uw hart, heel uw ziel en al uw kracht. Het grote gebod is om
God lief te hebben boven alles! Als we dan genieten van alle zegeningen en
rijkdommen en we geloven dat deze ons gegeven worden door de Grote
Gever, laten we de grote Gever daar dan alle eer van geven en Zijn heerlijke
naam uitdragen! En hoe kan dit mooier dan Zijn eigendommen, waar wij
rentmeesters van zijn, te signeren met de naam van Jezus Christus Gods
Zoon; Redder! Zodat, als wij te druk zijn met onze dagelijkse bezigheden, er
toch nog vele, stille getuigenissen zijn!
Dit vertaalt zich in onze missie:
We moeten het christendom, Christus zelf meer gaan uitdragen. Ook door
uiterlijke vormen, maar ook door het opwekken van nieuwsgierigheid en
vragen. Het doel is om De Ichthus identiteit (vis) (Jezus Christus, Gods Zoon
en de Redder) nieuw leven in te blazen. In het verleden was deze meer
zichtbaar in Nederland. En in andere landen is de Ichthus (vis) nog wel volop
zichtbaar.
Alles wat bij ons te bestellen is, draagt bij aan het letterlijk uitdragen van
Christus! En visjes zijn gratis te verkrijgen in alle soorten en maten!
Laat je relatie met God net zo hecht zijn als dat deze stickers zich hechten
aan jouw materialen!
De wijze van verwerving van inkomsten
Voor het drukken en verzenden van de stickers zijn wij afhankelijk van
donaties.

In de toekomst behoort het aanbieden van merchandise die bijdraagt aan
onze missie eventueel tot de mogelijkheden.
Financiën
Er is geen winstoogmerk. Alle ontvangen donaties worden gestald op de
bankrekening, deze rekening wordt beheerd door de penningmeester, onder
toezicht van de secretaris en voorzitter. Inkomsten bestaan nu voor 100%
uit giften en in de toekomst mogelijke opbrengsten van verkoop van
merchandise. Bestedingen zullen bestaan uit het aanschaffen van stickers
en in de toekomst eventueel aanvullende artikelen voorzien van het Ichthus
Alive logo. De bestuurders ontvangen geen aardse vergoedingen.
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