Activiteitenverslag
Stichting de Genadebron

Boekjaar 2019
“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

Bunschoten-Spakenburg, 30 maart, 2020
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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting de Genadebron. Het eerste verslag wat uitsluitend gaat over
de activiteiten van de Genadebron, aangezien we vanaf 1 januari 2019 juridische gesplitst zijn in 2
stichtingen, namelijk Stichting de Genadebron en Stichting de Genadebank.

GROEI IN GENADE AVONDEN
De Genadebron organiseert elk jaar zeven Groei in Genade avonden. Op deze avonden wordt in
diverse kerken in Bunschoten het genade evangelie van Jezus Christus verkondigd. Op elk van de
avonden staat aanbidding en uitleg van het genade evangelie centraal. Dit jaar mochten we in het
voorjaar gebruiken van de Maranathakerk en de Westerkerk en in het najaar mochten we gebruik
maken van de Noorderkerk en de Petrakerk. We zijn dankbaar voor de warme ontvangst en goede
zorgen die we van de diverse kosters mochten ontvangen.
Verder zijn we dankbaar voor een team van vrijwilligers, die deze avonden organiseren. Elke avond
wordt door een vrijwilliger digitaal bewerkt en online gezet via het YouTube kanaal van de
Genadebron: https://www.youtube.com/channel/UC7Kh_2pnQtoDTv465jws5Jg Inmiddels heeft het
kanaal al bijna 55.000 weergaven. Voor 2020 is de doelstelling om 1.000 abonnees te krijgen zodat
we live kunnen streamen via Youtube.
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OPWEKKINGSWEEKEND 2019
Ook dit jaar zijn we weer met een grote groep van 77 gezinnen Spakenburgers naar Biddinghuizen
gegaan om het feest van de Heilige Geest te vieren. Honderden fietsen werden in twee grote trailers
meegenomen naar de camping. 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. De
Genadebron organiseert en regelt het verblijf op het Europarcs resort Zuiderzee. Via de site
https://genadebronopwekking.nl kunnen mensen zich aanmelden.
We hebben circa 8 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 400 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. Tot slot hebben mensen in dit weekend hun hart aan Jezus gegeven of zijn
dichter bij Hem gekomen.
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PROJECT DE BRON
Dit jaar is er grote progressie gemaakt met het verbouwen van De Bron. De opening staat inmiddels
gepland voor 13 juni 2020. Onderstaande foto’s uit begin 2020 geven een indruk van de huidige
stand van zaken. Inmiddels is er een centrummanager aangenomen, een horecamanager en een kok.
Ook zijn er twee pastoraal werkers aangenomen om de geestelijk zorg te bieden aan onder andere
de jeugd. Daarnaast is een groot deel van de financiering rond. We zijn dankbaar dat God hierin heeft
voorzien. Van de € 2.800.000 benodigde financiering is een bedrag van circa € 2.400.000 reeds
toegezegd. Van het verschil van € 400.000 is op korte termijn € 100.000 tenminste nodig, aangezien
een bedrag van € 300.000 binnen 3 á 4 jaar terugbetaald dient te worden aan de verkoper van de
Bron.
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PROJECT DE BRON IN DE PERS
Vanuit de Genadebron hebben we een goede samenwerking met de lokale media. Zo kwamen we
dan ook regelmatig met een aantal mooie artikelen in de kracht. Een van de artikelen hebben we
hieronder weergegeven. *Impressietekeningen de Bron*
Dankbaar presenteren wij de impressietekeningen van de Bron! Zie het artikel van de Bunschoter.
We zijn de creatieve architecten Ernst-Jan Veldhuizen en Andries Ruizendaal super dankbaar voor dit
fantastisch ontwerp! Maar bovenal danken wij de Grote Ontwerper van ons allemaal 🙏
Spakenburg NU:
https://youtu.be/XTodMkupbvU
Hele verhaal:
https://youtu.be/MK8h4vqpwd4
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HUISVESTING
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 2019 hebben wij in drie situaties als stichting een appartement gehuurd om
vervolgens weer door te verhuren aan hulpbehoevenden. Het financieel risico voor dergelijke huuren 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. In juni 2019 is de pastorie van De
Bron opgeleverd. Er zijn 4 appartementen gerealiseerd waarin inmiddels 4 mensen/gezinnen wonen.
Twee appartementen worden gebruikt als noodopvang en twee voor langdurig verhuur.
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ELEVATION WORSHIP
Vanuit de Genadebron hebben we het jaarlijkse concertbezoek georganiseerd naar Elevation
Worship. Zo zijn we op 28 mei afgereisd met een bus vol enthousiaste mensen. Het is een heerlijke
avond geworden vol aanbidding en fellowship. De organisatie was in handen van een toegewijd team
van vrijwilligers.
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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 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 2019 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 WHATS-APP GROEPEN
De basis van De Genadebron is gelegd door middel van 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 10 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.
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MISSIE EN VISIE
Wij willen dagelijks putten uit de bron van Genade, uit de liefde van Jezus Christus, onze
verlosser. Wij willen Genade leven. Dat kunnen we niet zelf. Alleen door Genade mogen wij
in beweging komen en stapje voor stapje in de voetsporen van onze Rabbi wandelen. Hij is
onze eerste liefde.
Dat doen wij door:
 mensen te zien en hen te aanvaarden zoals ze zijn (welkom zoals je bent);
 in verbinding te staan met mensen en gemeenten (interkerkelijk karakter);
 de genade boodschap en de boodschap van Gods Koninkrijk te delen;
 de liefde van Jezus zichtbaar te maken door praktische hulp te bieden aan
minderbedeelden.
De Genadebank doet geen concessies aan:
 het centraal staan van het evangelie van Jezus;
 liefde en genade;
 geen leerstellingen: wij zijn kerkelijk kleurloos;
 eenheid hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken;
 veiligheid en geen oordeel: iedereen is welkom!

Organisatie aspecten
Bestuur en raadgevers
Per heden zijn de volgende bestuursleden actief:







Dennis de Graaf - voorzitter
Amelius Bos - penningmeester
Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid
Jakob Malestein - algemeen bestuurslid
Wouter Muys - algemeen bestuurslid
Hedi Huijbrechts - secretaresse

Als team maken wij ook dankbaar gebruik van diverse raadgevers. Gezien de toename van
activiteiten hebben we de Raadgevers geformaliseerd in een overleg en komen wij tweemaal per jaar
bij elkaar. Er zijn twee Raadgevers toegevoegd teneinde een zo breed mogelijke vertegenwoordiging
te hebben. Naast de reeds aanwezige Raadgevers Arie de Rover en Gert Hutten hebben Jaap de
Graaf en Adri Kardol zich ook bereid gevonden Raadgevers van de Genadebron te worden. Wij zijn
God dankbaar dat deze lieve mannen ons bij willen staan.
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Vanuit de DNA dag is tevens naar voren gekomen dat we meer hulp nodig hebben bij secretariaat
werkzaamheden. Na een oproep in de app groepen en natuurlijk gebed zijn wij super dankbaar dat
het bestuur van de Genadebron, het team van de Genadebank alsmede het team van de
Genadebron is uitgebreid met een vaste secretaris. Het helpt ons om de volgende stap te maken.
Wij merken in alles dat het team uitgebreid dient te worden om alle activiteiten van zowel de
genadebank als alles wat we in de Bron mogen gaan doen aan te kunnen sturen. Vandaar dat we
besloten hebben per 1 januari 2019 de structuur en ook de wijze van aansturing als volgt aan te
passen:

Hierdoor is het voor eenieder vanaf 2019 helder. We hebben twee stichtingen, met verschillende
activiteiten. Stichting de Genadebank met het pand aan de Dieselweg en de activiteiten van de
Genadebank (voedsel- en kledingbank) en Stichting de Genadebron met de Bron en de activiteiten
die in de Bron plaats zullen vinden.
Per stichting is er vervolgens begin 2019 een operationeel kernteam geformeerd die de dagelijkse
aansturing voor haar rekening neemt. Het bestuur alsmede de raad van advies van beide stichting is
hetzelfde.
Bidt u mee voor kracht, liefde en wijsheid?
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Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zijn wij als organisatie nergens. We zijn super dankbaar dat we zoveel vrijwilligers
hebben die ons helpen. Wij danken alle vrijwilligers voor hun inzet en kracht die we met elkaar
mogen ontvangen van onze lieve Vader in de hemel.

FONDSENWERVING - FINANCIEN
Door de komst in 2020 van de vele activiteiten in de Bron is het van belang dat er meer
fondsenwerving komt voor deze activiteiten. Daartoe is reeds in 2019 een aanzet toe gegeven door
een team ‘funding’ die in gesprek is met diverse ondernemers uit het dorp. Doelstelling is het
opzetten van een ‘club van 100’ van ondernemers die door een bedrag per jaar te storten een
steentje bijdragen aan dit unieke centrum. Ook zullen wij in 2020 een actie gaan houden om meer
burgers uit Spakenburg bij dit project te betrekken. Tot slot zullen wij ook de kerken en de gemeente
vragen dit project te omarmen. Wij hebben vertrouwen dat dit goed gaat komen.
Indien u meer informatie wilt over de financiën van onze stichting, dan verwijzen wij u graag naar
de jaarrekening 2019 waarin tevens een financieel verslag is opgenomen.

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. Bij voorbaat dank voor
uw hulp!
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TOEKOMST
Onze visie zullen wij in 2020 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
bedoeld heeft. Jezus als Heer staat centraal en Zijn genadeboodschap.
De volgende speerpunten hebben wij als bestuur:
1. exploitatie en organiseren activiteiten De Bron;
2. verder uitbouwen vrijwilligersorganisatie;
3. verbinding zoeken en samenwerking met diverse kerken in Bunschoten;
4. benaderen en verbinding zoeken met de Poolse gemeenschap in Bunschoten;
5. organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd;
6. uitbouwen fundraising ten behoeve exploitatie 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, 30 maart 2020

Het team van De Genadebron
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