Activiteitenverslag
Stichting de Genadebron

Boekjaar 2017

“Deel eten met de mensen die honger hebben.
Bied onderdak aan mensen zonder huis.
Geef kleding aan mensen die geen kleding hebben.
Kijk om naar elkaar in liefde.”
Jesaja 58:7

De Genadebron is een interkerkelijke en missionaire organisatie. Wij willen op een liefdevolle manier mensen helpen die
op zoek zijn naar Jezus en/of richting willen geven aan hun leven. Onze visie is dat iedereen Jezus mag leren kennen en
mag leven uit zijn liefde en genade. Dit vertalen wij in liefdadigheid in de breedste zin van het woord onafhankelijk van
religie of kerk. Wij willen werken aan eenheid, verbinden en naar buitengericht zijn.
De volgende activiteiten hebben wij in 2017 mogen oppakken en uitvoeren in de lijn met de doelstellingen van de
stichting.
1. Hulp bieden aan de minderbedeelden
 De Genadebank
De werkzaamheden die volgen vanuit de voedselbank zijn voortgezet in 2017. Het
aantal hulpbehoevenden is gestegen naar circa 80 gezinnen per jaar in 2017. Het
is een zegen dat we zoveel mensen kunnen en mogen helpen. Maar dit geeft ook
aan hoeveel mensen hulp nodig hebben en dat raakt ons diep.
Het pand van de Genadebank ligt op de Lorentzweg 10 en wordt voor 2 jaar gehuurd. Per mei 2018 is de huur
stopgezet. De vraag was vervolgens waar God ons naar toe wilde hebben? We hebben in vertrouwen gewacht en
er is wederom een wonder gebeurd. Dit keer een wonder wat nog groter was dan een huurpand. We hebben
vanaf april 2018 de beschikking over een eigen pand. De financiering is volledig mogelijk gemaakt door een
externe financier. We gaan het pand in 2018 vanuit de Genadebron huren van de vastgoed stichting, echter deze
huur wordt ook weer volledig geschonken. We zijn deze financier en God hier zeer dankbaar voor. Hiernaast het
nieuwe pand aan de Dieselweg te Bunschoten.
De voedselbank is opgezet omdat wij een vangnet willen creëren voor
mensen in Bunschoten-Spakenburg die minder bedeeld zijn. Wij doen
dit op een laagdrempelige manier. Mensen kunnen zich bij ons melden
via de site www.degenadebron.nl. Daarnaast hebben wij een netwerk
opgebouwd waarin mensen naar ons toe geleid worden als deze niet
bij de reguliere instanties terecht kunnen.
Het netwerk heeft gezorgd voor een mooie vrijwilligersgroep die ons helpen om dit alles mogelijk te maken.
Daarnaast hebben we een deelproject opgezet met de naam “Vrienden van De Genadebank”. Dit is een groep
ondernemers die zorgen voor vast toevoer van voedsel en goederen. Bedrijven en particulieren hebben ook de
mogelijkheid om ons financieel te steunen. Op deze manier zorgen wij altijd voor voldoende voorraad voor de
hulpbehoevenden.
 Visbakken voor daklozen
Een bestaand initiatief was op zoek naar vrijwilligers om het visbakken voor daklozen in Amsterdam te
continueren. Dit is De Genadebron in werking. Bestaande initiatieven ondersteunen. Het doel is vooral dienend en
mensen voorzien van een maaltijd. Hierin proberen we ook een pastoraal gesprek aan te gaan met deze mensen.
In 2017 zijn diverse keren een groep vrijwilligers afgereisd naar Amsterdam om de daklozen te voorzien van een
maaltijd. We hebben ook enkele keren vis gebakken voor minder bedeelden van de Genadebank.
 Ondersteuning Waypoint Bunschoten
In 2017 mocht Stichting de Genadebron samen met Stichting Tot Heil des Volks Waypoint Bunschoten opzetten,
met Fred Nijenhuis als projectcoördinator. In het najaar 2017 stond voornamelijk in het teken van heel wat
gesprekken met betrokken organisaties en daarbij zijn er ook diverse verslaafden al geholpen door het team van
Waypoint. De Genadebron heeft geholpen door gratis huisvestiging ter beschikking te stellen, assistentie te geven
bij hulpvraagstukken en het beschikbaar stellen van mensen voor het kernteam Waypoint. Ook heeft de
Genadebron geholpen met het opzetten van de introductieavond voor het dorp en een ondernemersavond. Wij
merken dat het zeer efficiënt en effectief werkt als beide organisaties goed met elkaar samenwerken. Wij hebben
hetzelfde doel, multidisciplinair mensen helpen en de liefde van Jezus laten zien door daden.
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 Organiseren van retraite (rust) periode voor minderbedeelden en verslaafden
We hebben in 2017 meerdere verslaafden en minderbedeelden geholpen aan een retraite periode. Daarbij
hebben we ook gebruik gemaakt van de diensten van Huize Roots in Zweden onder begeleiding van Sjaak van de
Mheen. Diverse mensen hebben via deze retraite Jezus als hun verlosser aangenomen en mochten groeien in
geloof. We mochten met diverse buddy’s deze mensen daarna weer
opvangen in Spakenburg en verschillende hulp bieden. We hebben
gemerkt dat er meer behoefte is aan een groter en professioneel
‘vangnet’ als verslaafden terug komen vanuit een retraite of een
afkickkliniek. Deze behoefte heeft er mede toe geleid dat in juni 2017
het initiatief Waypoint Bunschoten in samenwerking met Stichting tot
Heil des Volks is opgezet.
 Opwekkingsweekend 2017 / weekend vakantie voor minderbedeelden
Ook dit jaar zijn we weer met een grote groep Spakenburgers naar Biddinghuizen gegaan om het feest van de
Heilige Geest te vieren. Het weekend staat in het teken van het aanbidden van God samen met andere christenen.
In dit weekend kun je samenkomsten en vele workshops
bezoeken. We hebben circa 10 hulpbehoevende gezinnen
dit weekend gratis mogen aanbieden. Het is zeer
bijzonder om te zien hoe blij mensen zijn als ze een
weekend op een camping mogen staan als ze al jaren niet
op vakantie zijn geweest. Met circa 450 Spakenburgers
een BBQ houden en Zijn naam groot maken is ook heel
bijzonder. Voornamelijk dat er gelovigen vanuit alle
denominaties aanwezig zijn en samen 1 zijn is iets waar
we zeer dankbaar voor zijn.
 Huisvesting project
We hebben gemerkt dat diverse hulpbehoevenden problemen hebben met huisvesting. De wachtlijsten voor een
urgentieverklaring van de gemeente bedraagt circa 9 maanden. In noodsituaties is een hulpbehoevende gewezen
op de noodopvang in Amersfoort of op vrienden/familie. In 2017 hebben wij in twee situaties als stichting een
appartement gehuurd om vervolgens weer door te verhuren aan hulpbehoevenden. Het financieel risico voor
dergelijke huur- en verhuurconstructies is voor de stichting afgedekt door een toezegging van een donateur dat
verliezen op deze constructies door hem worden bijgedragen. We zijn dankbaar dat we op deze wijze kunnen
meehelpen aan het stabiliseren van hulpbehoevenden.
 Organisatie kerstdiner voor minderbedeelden en eenzame mensen
Wederom mochten we samen met stichting Bedehuis op 2e kerstdag een kerstavond organiseren voor
minderbedeelden (o.a. van de Genadebank) en mensen die eenzaam zijn. De mensen werden voorzien van eten
en drinken in buffetvorm. Daarnaast werd er gezongen en was er een spreker aanwezig voor een mooie
overdenking die past bij de tijd van het jaar en de situatie. De gezelligheid en liefde stonden centraal deze dag. Er
zijn meerdere mensen die avond geraakt door het evangelie en de liefde die ze daar voelde. Mensen die het niet
breed hebben en normaal geen kerstdiner hebben, werden de hele avond in de ‘watten’ gelegd.
 Diversen activiteiten
Tot slot hebben er onder andere nog de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- voor de tweede keer hebben wij de kerstpakketten actie vanuit de Genadebank mogen uitvoeren. Het was
een hele organisatie, maar we zijn dankbaar dat ze zoveel gezinnen blij mochten maken met kerstpakketten.
- acties ter ondersteuning van diverse hulpbehoevenden door:
- gereed maken van huurwoningen om bewoonbaar te maken;
- renovatieprojecten voor hulpbehoevenden;
- bieden van financiële hulp op maat, diaconale hulpverlening bij mensen die helemaal vast lopen.
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2. Mensen bij Jezus brengen
 Groei in Genadeavonden
Vanaf september 2014 organiseert de Genadebron vrij toegankelijke
interkerkelijke Groei in genade-avonden. In 2017 hadden we in het
voorjaar nog 4 avonden die in het teken stonden van het thema
‘Wie ben ik in Christus’. Vervolgens hebben we in het najaar van 2017
drie bijzondere avonden gehad met Jan Pool als spreker over de drieluik ‘intimiteit’, ‘identiteit’ en ‘autoriteit’. Het
waren zeer bijzondere avonden waar circa 150-250 bezoekers aanwezig waren. We gingen in 2017 heel diep naar
ons hart en onze identiteit. Velen zijn geraakt door de lieve van onze lieve Vader in de Hemel en dat we mogen
weten dat we geliefde kinderen zijn van de Allerhoogste en dat er altijd veiligheid is om bij onze Vader te komen.
We hebben gemerkt dat de avonden ook zeer goed bekeken worden via internet. De Groei in Genadeavonden zijn
in de laatste jaren meer dan 26.000 keer bekeken via Youtube. Wat een wonder en geschenk!
 Genademaatje en christelijke coaching
Bij De Genadebank worden mensen voorzien in de primaire levensbehoeften. Daarnaast willen wij ook pastorale
hulp bieden in de vorm van het Genademaatje. Een team van ongeveer 3 á 4 mensen met verschillende talenten
en gaven worden om een hulpbehoevende gezet. Het doel hiervan is om de betreffende persoon ook in het
sociale leven een helpende hand te bieden, en op deze manier weer zichtbaar te worden in de maatschappij. De
eenzaamheid van deze mensen is groot. Deze mensen willen graag hun verhaal kwijt en gehoord worden. Het doel
hierin is ook de mensen de liefde van Jezus te laten zien. Op deze manier hopen wij mensen te helpen in hun
nood. Ook willen we laten zien hoe God je kan helpen in tijden van storm en de vele negatieve aspecten die
voorkomen in het leven. We hebben gemerkt dat mensen vaak ook professionele hulp nodig hebben. Vandaar dat
we in 2017 gestart zijn om een ’10-strippenkaart’ aan te bieden voor professionele christelijke coaching. Met twee
externe professionals hebben we als stichting goed contact in het doorverwijzen. In 2017 hebben we diverse
mensen een dergelijke 10-strippenkaart aangeboden die zichtbaar een verandering hebben doorgaan. We zijn de
hulpverleners en God daar diep dankbaar voor. Laten we bidden dat er ook meer financiële ruimte mag komen
om meer mensen deze hulverlening aan te kunnen bieden.
 Communicatieplatform d.m.v. Whats-App groepen
De basis van De Genadebron is gelegd d.m.v. een Whats-App groep. Het doel van de Whats-App groep is het delen
van de geloofsboodschap, het bemoedigen en bidden met en voor elkaar. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot 11
Whats-App groepen waarin 40 á 50 mensen per groep met elkaar communiceren. Wat in de groepen gebeurd is
het daadwerkelijk omzien naar elkaar. Liefde en zorgen met elkaar delen en daarnaast praktische hulp bieden
waar nodig. Er zijn al heel wat mooie dingen gebeurd omdat er een verzoek door iemand werd ingediend om een
ander te helpen.
Daarnaast wordt dit platform gebruikt om nieuwe informatie over de ontwikkelingen van De Genadebron te delen
en mensen uitnodigen voor evenementen en andere bezigheden.
 Verstrekken van evangelisatiemateriaal
Afgelopen jaar hebben wij op verschillende wijze evangelisatiemateriaal uitgedeeld of zijn wij op een andere wijze
betrokken geweest bij evangelisatie activiteiten:
- samenwerken en ondersteunen van Stichting Hoekstraat 11 voor evangelisatiewerk onder jongeren;
- verstrekken van boeken van dorpsgenoot Klaas van Twillert met de titel ‘uit de kooi’ aan hulpbehoevenden en
verslaafden;
- verstrekken van het boek ‘viva de kerk’ tijdens de reformatie dag aan leiders en oudsten van de plaatselijke
kerken. In het boek worden 10 Bijbelse principes beschreven voor een springlevende kerk;
- uitdelen van de film ‘War room’ aan hulpbehoevenden en bezoekers van het Opwekking weekend. Deze film
laat de problemen van de wereld zien, maar in het bijzonder hoe wij deze strijd aan kunnen gaan in onze
binnenkamer, de War room;
- we hebben meerdere zaterdagen op de markt gestaan om de Groei in Genade avonden onder de aandacht te
brengen en gesprekken te voeren met de mensen op de markt;
4
Stichting De Genadebron, postadres: Polstraat 30, 3752 CB, Spakenburg, bezoekadres: Lorentzweg 10 te Spakenburg
IBAN nr.: NL08RABO0181914972 Genadebron, IBAN nr.: NL50RABO0314156062 voor de Genadebank, fiscaal nr.: 8539.74.330,
kvk nr.: 60.59.1080, www.degenadebron.nl, info@degenadebron.nl

-

met kerst mochten we alle bewoners in Bunschoten Spakenburg een genadewenskaart geven en de liefde van
de Here Jezus toewensen.

 Diverse activiteiten
Tot slot hebben er onder andere nog de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- Stichting Gave organiseert jaarlijks een geheime bijeenkomst met christenen uit verschillende landen die dan
een conferentie met elkaar hebben. Een unieke ervaring. De Genadebron heeft de conferentie mede mogelijk
gemaakt en het volledige vervoer georganiseerd. We hebben veel dankbaarheid in de ogen van deze
‘vervolgde’ christenen mogen zien;
- sponsoring van goede doelen die vanuit de whatsapp groepen worden geïnitieerd, te denken valt aan het
ondersteunen van een gezin die uit huis geplaats werd;
- bezoeken van concerten en bijzondere kerstdiensten;
- bezoeken van diverse christelijke mannen en vrouwendagen en conferenties. Daarbij mochten we ook
ondersteunen bij de Vrouwendag Spakenburg.

3. De aankoop van de Bron
We zijn God diep dankbaar dat iets wat in oktober 2013 al in een visiedocument
opgeschreven mocht worden, in 2017 waarheid is geworden. We mochten na meerdere
gesprekken met de Fontein een intentieovereenkomst tekenen voor de koop van de Bron.
We hebben dit traject als een geestelijk traject gezien waarin we in eenheid spraken over
onze plannen ten aanzien van de Bron. We danken de betrokken broeders van de Fontein
voor de prettige samenwerking en dat we dit nieuwe avontuur mogen starten. De
daadwerkelijke juridische levering zal ongeveer in april-mei 2018 plaatsvinden. In de
tussentijd is er reeds een vastgoed stichting opgericht, Stichting Genadestenen de Bron.
Wij geloven in levende stenen, die Jezus navolgen; Hem voorop laten gaan en als discipelen doen wat hij deed en van
ons vraagt. Wij willen interkerkelijk verbinden en benadrukken daarom de grote overeenkomst die we allemaal
hebben in Jezus Christus. Ons motto is: eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken.’
Wat gaan we doen?
“Wij willen een interkerkelijk ontmoetings- en bemoedigingscentrum realiseren waar hulpbehoevenden, zoekenden
maar ook de jeugd zich thuis mag voelen en waar Jezus als HEER centraal staat.”
De volgende vijf activiteiten mogen we gaan opzetten in de Bron:
I.

Interkerkelijk centrum voor ontmoeting, bemoediging en gebed waar Jezus Christus als
Heer centraal staat.
We willen graag een interkerkelijke centrale plek in het dorp creëren waar mensen
meerdere dagen in de week terecht kunnen voor onder andere meer informatie en
onderwijs over onze Heer Jezus Christus en hulp en voorlichting voor verslavingen.
Daarnaast denken wij dat het ook mooi is dat er een plek is waar je altijd binnen kunt lopen
om te bidden en stiltetijd te houden. Een beetje terug naar het oud-kerkelijk principe. De
deuren open….
Het is de doelstelling elke dag open te zijn. En natuurlijk zal dit stap voor stap gaan. We richten een gezellige
koffiecorner in, waar mensen lekker kunnen praten, lezen en kunnen genieten van een goed kopje koffie. Ook
kunnen we hierdoor een veilige plek bieden aan de mensen vanuit de Genadebank.
Daarnaast zal het gebouw gebruikt worden voor het organiseren van onder andere professionele pastorale
hulpverlening, interkerkelijke gebedsbijeenkomsten, aanbiddingsavonden en mannen- en vrouwendagen.
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II.

Jeugd chil plek
MET en DOOR de jeugd een plek voor de jeugd (15-25 jaar) creëren
met een moderne Christelijke identiteit. Concrete invulling zal met
de jeugd opgezet gaan worden, inclusief afstemming met de
gemeente Bunschoten en buurtbewoners. Hierbij zal ook de
ervaringen die er zijn met de verschillende jeugd initiatieven uit het
verleden worden meegenomen. Onze eerste gedachten gaan uit
naar een plek ‘anders dan anders’ met livemuziek, een plek voor
‘muziektalent’ met lounge banken, chillen met spel en game
mogelijkheden in lijn met de sfeer van een Escape Room.

III.

Centrum voor Evangelisatie
In ons dorp zijn er naar schatting meer dan 9.000 inwoners die niet actief naar een kerk gaan. Dat moet ons aan
ons hart gaan. De Genadebron wenst een interkerkelijk evangelisatiecentrum op te zetten die maandelijks
evangelisatie acties gaat uitzetten met als doel mensen de Blijde Boodschap te vertellen. We willen opvolging
geven aan hetgeen in Mattheus en Markus staat opgeschreven: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen” en “En hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws
bekend.” (Mattheüs 28:19 en Markus 16:15)

IV.

After-Alpha plek
De Alpha’s in ons dorp zijn een grote zegen, waar we God
dankbaar voor mogen zijn. Meerdere leiders van de Alpha’s in
ons dorp geven echter aan dat een deel na de Alpha weer passief
wordt omdat er geen After-Alpha is. De brug naar de kerk wordt
als net te groot ervaren. Een belangrijk onderdeel van de
plannen is dat we samen met de kerken die grote groep mensen
in Spakenburg die niet naar de kerk gaan willen bereiken. We
willen op geen enkele wijze een eigen kerkstroming beginnen, maar we willen wel deze mensen met elkaar
bereiken en ze een plekje bieden. Dat zal een plek doordeweeks zijn waar mensen de Bron laagdrempelig binnen
kunnen lopen en er plek is voor ontmoeting en relatie. Maar we willen ook een concept op zondag neerzetten,
voor de duidelijkheid: niet gedurende de reguliere kerkdiensten.
We willen tussen 12.00 en 14.30 een plek bieden waar mensen die meer van Jezus willen weten welkom zijn. Wat
gaan we doen? Wat Jezus deed, namelijk eerst een relatie opbouwen, met elkaar eten en het evangelie vertellen.
We willen met de mensen die komen gaan lunchen en daarna wat muziek luisteren en een korte toespraak door
een spreker houden. Eigenlijk hetzelfde wat de Alpha doet. We geloven in het concept van de Alpha en willen dat
concept ook beschikbaar stellen op de zondagmiddag. De Genadebron vindt het belangrijk dat dit concept
gedragen wordt door de verschillende Alpha's in Spakenburg en dat we het ook samen mogen gaan oppakken. Om
elkaar te versterken en meer mensen bij Jezus te brengen. We hebben al met diverse leiders van de Alpha in ons
dorp gebrainstormd over dit concept en zij waren positief. Er zijn al hele mooie ideeën toegevoegd door diverse
Alpha leiders en daar zijn we dankbaar voor. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat we mensen die nu wellicht
geen Alpha cursus willen doen omdat het te veel avonden zijn wel kunnen doorverwijzen naar zo'n Alpha middag
in de Bron.
We kunnen Alpha's in de Bron gaan houden, we kunnen gezamenlijke projecten oppakken, we kunnen mensen die
na de Alpha iets missen en de stap te groot vinden naar een kerk helpen om eerst een tussenstap te nemen door
naar de Alpha bijeenkomst op zondagmiddag in de Bron te gaan.
Doelstelling is uiteindelijk om meer mensen te bereiken met het evangelie en dat SAMEN te doen met de Alpha's
en de kerken. Vanuit de Alpha bijeenkomsten op zondagmiddag hopen wij mensen 'warm' te maken voor Koning
Jezus (door de kracht van de Heilige Geest) en vervolgens na een bepaalde periode door te verwijzen naar de
verschillende kerken in ons dorp. We zien veel mogelijkheden.

6
Stichting De Genadebron, postadres: Polstraat 30, 3752 CB, Spakenburg, bezoekadres: Lorentzweg 10 te Spakenburg
IBAN nr.: NL08RABO0181914972 Genadebron, IBAN nr.: NL50RABO0314156062 voor de Genadebank, fiscaal nr.: 8539.74.330,
kvk nr.: 60.59.1080, www.degenadebron.nl, info@degenadebron.nl

V.

Korte noodopvang en ondersteuning van De Genadebank
Het is de doelstelling om van de pastorie een opvanghuis te maken waarbij
tenminste 4 gezinnen/alleenstaande opgevangen kunnen worden.
Regelmatig is er een tekort aan huurwoningen in ons dorp en het is bekend
dat de wachttijd voor een urgentieverklaring voor huisvesting circa 6 tot 9
maanden is. In geval van bijvoorbeeld scheidingen, probleemgevallen en
vluchtelingen willen we een interkerkelijke opvang kunnen aanbieden.
Daarnaast zijn er veel ideeën, zoals het periodiek een warme maaltijd
aanbieden aan de minderbedeelden in ons dorp. Tot slot kan de locatie
gebruikt worden voor bijzondere diners voor minderbedeelden zoals het
kerstdiner en een paasdiner.

In 2018 – 2019 zal dit project veel tijd vergen van ons team. We zijn zoekende naar mensen die ons willen helpen bij het
opzetten van dit interkerkelijk centrum. Van ons allen, voor elkaar! Om elkaar te dienen!

4. Organisatie aspecten
 Bestuur en raadgevers
Per eind 2017 waren de volgende bestuursleden actief:
 Dennis de Graaf - voorzitter
 Frans Kurvers - secretaris
 Amelius Bos - penningmeester
 Evelien de Graaf - algemeen bestuurslid
 Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid
 Jakob Malestein - algemeen bestuurslid
 Laura Heuveling - algemeen bestuurslid
In 2017 zijn twee bestuursleden, Madelon Meester en Regina de Graaf, gestopt met hun werkzaamheden voor het
kernteam. Het bestuur is vervolgens verstrekt door maar liefst 3 nieuwe bestuursleden, zijnde Dennis de Graaf,
Evelien de Graaf en Laura Heuveling. We zijn Madelon en Regina dankbaar voor hun bijdragen in de laatste jaren
en danken God dat Dennis, Evelien en Laura ons team mogen versterken.
Als team maken wij ook dankbaar gebruik van diverse raadgevers. De meest betrokken raadgever is dorpsgenoot
Wouter Muys, die ook een passie heeft om mensen over Jezus te vertellen en betrokken is bij de totstandkoming
van de plannen rondom de Bron. Overige raadgevers die geregeld door ons gevraagd worden voor advies zijn Gert
Hutten, Arie de Rover, Jan Pool en Wim Hoddenbagh. We zijn God dankbaar dat deze lieve mannen ons bij willen
staan.
Bid u mee voor kracht, liefde en wijsheid?
 Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zijn wij als organisatie nergens. We zijn super dankbaar dat we zoveel vrijwilligers hebben die
ons helpen. Het zijn er teveel om in dit verslag te melden. Wel willen wij de ‘kartrekkers’ van de Genadebank, Ad
en Hanny de Groot in het bijzonder bedanken voor hun tomeloze inzet. In 2017 hebben we ook een
vrijwilligersavond georganiseerd om elkaar harten op elkaar af te stemmen en de vrijwilligers vanuit het bestuur
te dienen. Daarnaast heeft er een toerustingscursus plaatsgevonden voor de vrijwilligers van de genadebank. Wij
danken alle vrijwilligers voor hun inzet en kracht die we met elkaar mogen ontvangen van onze lieve Vader in de
hemel.
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 Fondsenwerving
Door de toename van activiteiten in 2017 moeten we helaas constateren dat we maandelijks niet meer uitkomen.
We hebben te maken met een tekort. Vandaar dat het bestuur besloten hebben om in het tweede kwartaal van
2018 een financiële actie te houden. We hebben vertrouwen dat deze actie gezegend zal worden. Mocht u na het
lezen van dit verslag ons willen bijstaan, graag! U kunt contact opnemen met onze penningmeester (Amelius Bos,
06-83599399), via onze site een bijdrage doneren of zelfstandig een bedrag overmaken naar de Genadebron, IBAN
nr.: NL08RABO0181914972 of naar de Genadebank IBAN nr.: NL50RABO0314156062. Bij voorbaat dank voor uw
hulp!
We zijn God overigens dankbaar dat door ondersteuning van enkele kerken, een bijdrage van het
stimuleringsfonds van de Rabobank en een lening waarvan jaarlijks een bedrag van € 5.000 aan ons geschonken
wordt we qua geldmiddelen een buffer hebben voor de komende tijd. Er is echter wel actie nodig om meer
donateurs, kerken en bedrijven bereid te vinden ons te structureel te ondersteunen.
 Kerken, gemeente en hulpinstanties
Het afgelopen jaar hebben wij diverse gesprekken gevoerd met de verschillende kerken in BunschotenSpakenburg, in het bijzonder veel gesprekken met de Christelijk Gereformeerde kerk. Ook participeren wij actief in
de IKOB (het Interkerkelijk Overleg Bunschoten-Spakenburg). De gemeente Bunschoten draagt de Genadebron
een warm hart toe en hierdoor is er draagvlak gecreëerd. We blijven in gesprek om ontwikkelingen te bespreken
en de samenwerking te blijven zoeken.

5. Toekomst
Onze visie zullen wij in 2018 verder uitdragen en kracht bijzetten. Deze visie is tijdloos en tot in oneindigheid.
Waarom? Omdat God er was, is en altijd zal blijven. Wij willen de naam van God groot maken en de boodschap zoals
beschreven staat in de bijbel uitdragen. Wij laten ons volledig leiden door Zijn Geest en leggen constant in gebed of Hij
ons wil leiden op het pad waarvoor God het bedoelt heeft. Jezus als Heer staat centraal en Zijn genadeboodschap.
De volgende drie speerpunten hebben wij als bestuur:
a. Ondersteuning van minderbedeelden, voornamelijk door de Genadebank;
b. Het brengen van de genadeboodschap, voornamelijk door de Groei in Genade avonden;
c. Inzetten voor verslavingszorg.
Deze speerpunten en wat overige activiteiten die we in hoofdstuk 3 hebben mogen beschrijven zullen ook hun plek
gaan krijgen in de Bron.

Tot slot willen we allereerst God bedanken voor alles wat we door Zijn Genade mogen ontvangen en weer mogen
uitdelen. Daarnaast danken wij de vele vrijwilligers, de organisaties waarmee we samenwerken en de sponsoren die ons
gegeven zijn.
Wij wensen iedereen Gods zegen en liefde toe.

In Christus verbonden, met genadegroet,

Spakenburg, 6 april 2018
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