
 

 

 
Activiteitenverslag 

Stichting de Genadebron 
 
 
 

 
 
 

 
Boekjaar 2020 

 
 

“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 juni 2021   



 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

Inleiding ...................................................................................................................................... 3 

Groei in genade avonden ........................................................................................................... 4 

Opwekkingsweekend 2020 ........................................................................................................ 5 

GRACE lunchroom ...................................................................................................................... 6 

DHL PICK-UP POINT ZORGT VOOR VEEL BEZOEKERS! ................................................................ 7 

house of prayer in gebruik ......................................................................................................... 8 

ALPHA’s WEten DE BRON TE VINDEN! ....................................................................................... 9 

Doeg zorg – dagbesteding ....................................................................................................... 10 

JEUGDWERK START IN DE BRON .............................................................................................. 11 

De foodtruck ging open ........................................................................................................... 12 

grace worship ging los! ............................................................................................................ 13 

grace cafe avonden .................................................................................................................. 14 

jong en OUD welkom met schoolmusical ................................................................................ 15 

Huisvesting ............................................................................................................................... 16 

DIVERSE ACTIVITEITEN ............................................................................................................. 17 

Missie en visie .......................................................................................................................... 19 

Organisatie aspecten ............................................................................................................... 20 

Fondsenwerving - financien ..................................................................................................... 21 

Toekomst ................................................................................................................................. 23 

 

  



 

 

 

INLEIDING 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting de Genadebron over het boekjaar 2020. Een 
bijzonder jaar. Een jaar waarin de renovatie mocht worden afgerond en een jaar 
waarin we mochten stoppen als gevolg van de corona-maatregelen. Er is veel gebeurd 
in 2020!  
 
13 juni 2020 hebben wij de deuren geopend van GRACE lunchroom en daarmee een 
groot deel van het ontmoetingscentrum. Tot die tijd is er hard gewerkt om het 
centrum helemaal gereed te maken. Per augustus was ook de kerkzaal gereed en 
konden we daar ook diverse activiteiten gaan starten. Een deel van het jeugdwerk 
hebben we nog in het derde kwartaal kunnen uitvoeren, echter de start op 
zaterdagavond in oktober hebben we in verband met de coronamaatregelen niet 
mogen uitvoeren.  
 
In oktober 2020 zijn we als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met 
corona ‘stilgezet’.  Alles waar we voor bestemd zijn in dit ontmoetingscentrum is 
ontmoeten. Ontmoeten door gesprekjes aan te gaan, ontmoeten door te eten, 
ontmoeten door met de jongeren te voetballen, ontmoeten door het jeugdcentrum op 
zaterdag en zondag open te doen, en ga zo maar door. Maar door corona was dit 
vanaf oktober tot en met juni 2021 niet meer mogelijk. Best een lange tijd.  
We zijn geen kerk, we hebben geen gemeenteleden die ons financieel ondersteunen. 
Wij moeten het hebben van eigen verdienmodellen en de hulp van diverse 
ondernemers. Later hierover meer.  
 
We zijn God dankbaar wat we in 2020 allemaal mochten meemaken!  
 
Het team van de Genadebron  

  



 

 

 

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 Petrakerk. 
We zijn dankbaar voor de warme ontvangst en goede zorgen die we van de koster 
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 circa 60.000 weergaven.  
 
In 2021 mochten we 3 avonden in de Petrakerk houden met verschillende sprekers.  
 

  

https://www.youtube.com/channel/UC7Kh_2pnQtoDTv465jws5Jg


 

 

 
GROEI IN GENADEAVONDEN IN DE BRON – EEN 

FEEST!! 

De afgelopen jaren hebben we gebruik kunnen 
maken van de verschillende mooie kerkgebouwen die 
ons dorp rijk is. Vanaf juli 2020 hebben we de 
beschikking over ons eigen ontmoetingscentrum de 
Bron. 
Voor het tweede halfjaar 2020 is weer ingezet op het 
evangelie van Genade, waarbij de relatie is gelegd 
met de corona tijd.  
 
En dat wilde we vieren, ondanks de Corona. Vandaar 
het thema:  
Wij kondigen u een Genadejaar aan! 
 
In september zijn we gestart in de gerenoveerde Bron 
met een GIGA avond met Gert Hutten.  
Als gevolg van corona hebben we in oktober de GIGA 
avond via de lifestream uitgezonden met Martin 
Koornstra als spreker.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPWEKKINGSWEEKEND 2020 
 

Helaas kon Opwekking in 2020 als gevolg van de corona niet doorgaan. En ook in 2021 hebben we 

het niet kunnen organiseren in verband met corona. Op naar 2022! 

 

  

  



 

 

 

GRACE LUNCHROOM 

 
Kwaliteit en ontmoeting, hand in hand 
Naast de vele mooie ontmoetingen die in het centrum 
mochten plaatsvinden, zijn wij ook trost en dankbaar dat 
we een prachtig horeca team hebben die in staat is 
geweest om 2 keer een fantastische menukaart op te 
stellen. De zomerkaart en de herfstkaart. Hierna volgen 
enkele bijzondere gerechten die honderden keren 
verkocht zijn binnen het korte bestaan van het centrum.  

 
 
 
 

 
 
  

GRACE Saté 
Een absolute topper binnen de lunchroom. 

Dagverse kipdij, afkomstig van een leverancier 
uit het dorp, heerlijk bereid met 

eigengemaakte satésaus. Met maar liefst 16 
ingrediënten zijn wij van mening dat dit de 

lekkerste satésaus van het dorp is…. 

GRACE PASTA 
Uniek bij GRACE zijn de pastagerechten. 

Met zalm maar ook met heerlijke 
kalfswang. Om van de smullen…. 

 
GRACE BIEFSTUK 

Of genieten van een echte Ossenhaas met 
brood! Niet een normale biefstuk, maar 

een top stukje vlees. Echt genieten…. 

TARTE FLAMBE 
Uniek voor ons dorp! De Tarte Flambe (flammenkuchen). 

Niet met woorden uit te leggen, gewoon een keer 
komen proeven. We hebben er zelfs drie varianten op.  

Ook gezellig om samen met je vrienden te eten als 
voorgerecht! 



 

 

 

DHL PICK-UP POINT ZORGT VOOR VEEL BEZOEKERS! 

 

Veel bewoners uit het dorp weten hun weg 
ook te vinden naar het centrum voor het DHL 
Pick-up point. Pakketjes halen en brengen, de 
hele dag zien we het gebeuren.  
 
Voor het centrum een unieke manier om de 
bezoekers even iets van het centrum te laten 
zien, met de hoop dat ze een keer één van de 
activiteiten van het centrum gaan bezoeken.  
 
Voor ons is het een gezellige drukke 
bezigheid die we er goed bij kunnen hebben. 
Ook creëren we met het DHL pick-up point 
werk voor de dagbesteding in samenwerking 
met DOEG Zorg.  
 

 

Wist u dat wij in een maand meer dan 

1.500 pakketjes ontvangen?! Echt super 

gaaf! 

 

Wees dus bijzonder welkom bij ons DHL 

Pick-up point! 

 

Het team van DOEG Zorg 



 

 

 

HOUSE OF PRAYER IN GEBRUIK   
 

De House of Prayer is het gebedscentrum in de Bron, ook 
wel het stiltecentrum genoemd. In deze kamer zijn al heel 
wat gesprekken gevoerd met mensen die even de rust op 
wilde zoeken. Onze pastor Hans heeft heel wat 
rondleidingen in de Bron gegeven en start altijd met een 
kort gesprek in de House of Prayer. Heerlijk even de rust in 
om wat zaken uit te leggen over het centrum. Daarnaast 
wordt deze ruimte al gebruikt door enkele bidders die in de 
ochtend de stilte willen opzoeken.  
 
Verder hebben we wekelijks een gebedsbijeenkomst met 
ons eigen team van Grace. Onze pastor Hans bereidt een 
overdenking voor en vervolgens praten we daar met elkaar 
over. We sluiten vervolgens af met een kringgebed. Steeds 
meer mensen uit het team weten hun weg te vinden naar deze bijeenkomst op 
vrijdagochtend 8.30 uur. Het is fijn om op deze wijze naar elkaar te luisteren en met de Bijbel 
open en in gebed onze uitdagingen bij onze lieve Vader in de hemel te leggen.  
 
Ook is de ruimte al enkele keren ingezet voor een begrafenis. Wij verzorgen namelijk ook 
begrafenissen in de Bron en de House of Prayer wordt dan gebruikt als condoleance kamer 
waar ook het laatste afscheid kan worden genomen. Het is mooi dat ook hiervoor ruimte is in 
het centrum.  
  

JHWH 
Het uitzicht vanuit 

House of Prayer. De 
naam der namen uit het 

Oude Testament. “Ik 
ben”. In die hoop 

werken ook wij in dit 
centrum, dat Hij erbij is.  



 

 

 

ALPHA’S WETEN DE BRON TE VINDEN!    
 

Ook de eerste Alpha’s weten hun weg naar de Bron te 
vinden! Hoe gaaf is dat!  
 
Het centrum is naast een ontmoetings- inloop en 
jeugdcentrum ook een Alpha centrum. Wij willen gratis 
de Bron ter beschikking stellen aan de Alpha’s van de 
verschillende lokale kerken. Wij willen heel bewust geen 
eigen Alpha gaan organiseren, maar de kerken 
faciliteren met een laagdrempelige locatie waar 
mensen zich veilig en gezien voelen.  
 
In het najaar van 2020 zijn de Alpha’s van de 
Reddingsark en de gemeenschappelijke Alpha van de 
Westerkerk, Noorderkerk en Immanuelkerk in de Bron 
gestart.  
 
Aan alle Alpha’s staat de uitnodiging om gebruik te 
maken van het centrum. De koffie en thee staat voor 
jullie klaar. Wij zijn namelijk van en voor ons dorp! Wij 
geloven in samenwerken met de kerken.  
 
 

Eenheid in hoofdzaken, 
 

Vrijheid in bijzaken en  
 

Liefde in alle zaken! 
 

    Dat is ons motto! 

 

  



 

 

 

DOEG ZORG – DAGBESTEDING 

 
We zijn super trost op onze collega’s van DOEG Zorg die 
ons elke dag helpen in het ontmoetingscentrum.  
 
Ze zijn onze steun en toeverlaat bij GRACE lunchroom, 
maar ook bij het DHL Pick-up Point en overige 
activiteiten. Het voelt echt als familie met elkaar.  
 
Die brede glimlach zorgt er altijd weer voor dat bij een 
kleine tegenslag we weer de zon zien en er met elkaar 
voor willen gaan! 
 
Nu in corona tijd heeft de LOS een interview gehouden met 
Margriet waarin ze heeft aangegeven hoe mooi het is als ze 
tijdens corona diverse werkzaamheden kan blijven doen. 
Onze collega’s helpen ons nu met de dinnerboxen en de 
foodtruck en gaan ons zeker ook helpen bij de zalmactie! 
 
Bij de dinnerboxen hebben de collega’s van DOEG Zorg 
mooie cadeautjes toegevoegd, o.a. een bemoedigingskaart 
en een kaars.  
 
Ook vieren we samen als er een nieuwe collega begint, en 
dat vieren we dan met een heerlijke Spakenburgse Hart.   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

JEUGDWERK START IN DE BRON 

 

FUN – FOOD – FAITH 
Daar staat het jongerencentrum FREEDOM voor. Wij willen met Fun, Food en Faith de 
jongeren uit ons dorp ontvangen in de Bron. Fun door de vele leuke activiteiten die je kunt 
beleven in het centrum. Food omdat we een heerlijke Foodtruck hebben met speciaal 
producten voor jongeren. En Faith omdat we geloven dat we coole jeugddiensten mogen 
gaan organiseren.  
 
FUN in de kerkzaal 
Onderdeel van stap 1 is FUN gaan beleven in de 
kerkzaal. En dat kan vanaf vandaag! We hebben 
een netconstructie gemaakt waardoor je op een 
veilig manier kunt voelballen in de kerkzaal. Ook 
staan er 2 tafeltennistafels. Wil je liever even 
chillen? Ook daar is rekening mee gehouden. We 
hebben 2 ‘hoekjes’ gemaakt waar je relax op de 
bank kunt chillen. Door het invullen van een 
formuliertje kun je bij GRACE de bal ophalen voor 
het voetbalveldje.  
 
Laagdrempelige start 
We zijn op een laagdrempelige wijze gestart met het jeugdwerk in de Bron. Belangrijke 
eerste stap is dat de jongeren ons centrum weten te vinden en dat ze zich daar veilig en 
welkom voelen. En dat blijkt een succes te zijn! Meerdere jongeren weten hun weg naar de 
Bron te vinden! 
 
Er heeft zelfs al een voetbaltoernooi plaatsgevonden die opgesplitst moest worden in 
verband met het hoge aantal aanmeldingen… gaaf! 
 
We hebben heel veel zin om als het weer toegestaan is meer met de jongeren aan de slag te 
gaan!  
 
  



 

 

 

DE FOODTRUCK GING OPEN  

 
In de zomer is het project Foodtruck ook afgerond. 
Speciaal voor de jongeren hebben we een foodtruck 
met veel producten die door de jongeren gewenst zijn.  
 
Denk aan: 

- Spaanse Churros 

- Verse friet 

- Kipnuggets 

- Ice Tornado (softijs met vers fruit) 

- Aardappel Twisters 

 
Door de corona hebben we snel het assortiment 
moeten uitbreiden met meerdere snacks maar ook 
gezonde broodjes carpaccio, zalm en warme kip.  
 
Na corona hebben we besloten de foodtruck 
voornamelijk in te zetten voor de jeugdavonden en voor 
‘on road’ activiteiten. Dus heb je een bedrijf of ben je 
deel van een kerkelijke gemeente: huur ons dan in en 
we komen met de Foodtruck bij u! 
 
  



 

 

 

 

GRACE WORSHIP GING LOS!  
 
We mochten in de periode juli tot en met 
september ook al los gaan met GRACE 
Worship. Met GRACE Worship willen we o.a. 
een plek van aanbidding creëren binnen ons 
dorp. Een avondje uit, een goed concert, een 
plek van ontmoeting.  
 
 

 
Het is bijzonder en uniek te noemen dat de 

grootste concert organisator van Nederland 
contact opnam en een bezoek wilde brengen aan 

het ontmoetingscentrum de Bron. Zij waren zo 
onder de indruk dat ze gelijk een viertal 

concerten met ons wilde organiseren. En dat 
hebben we met veel plezier gedaan! 

 
Geheel corona proof hebben artiesten als The 
Bowery, Filiae, Eline Bakker en Emma Julia een 

super gaaf concert gegeven. Als corona afgelopen 
is, zijn wij voornemens om maandelijks tenminste 

1 concert te organiseren in samenwerking met 
EventsForChrist. Zij zijn zelfs voornemens om 

enkele internationale artiesten naar Nederland te 
halen, in het bijzonder, naar de Bron te halen.  

Hoe gaaf is dat! 
 

Ziet u het al voor u…. Martin Smith of Leeland in 
de Bron? We gaan het meemaken… 

 
Wij berichten het via social media en onze 

website zodra we weer ‘los’ kunnen.  
 

Team GRACE Worship 
 

 



 

 

 

GRACE CAFE AVONDEN  
In de zomer is het idee geboren om in de avond 
een GRACE Café te organiseren. Gewoon 
GRACE lunchroom verbouwen naar een Café en 
samen gewoon een avondje gezellig bij elkaar 
zijn. Het unieke is dat er altijd live 
aanbiddingsmuziek is. Je kunt dus naar de 
kroeg, naar het terras, of op donderdagavond 
naar GRACE Café. Eens in de twee weken 
organiseren wij GRACE Café.  
 

We hebben al 4 bijzondere GRACE Café avonden, waar we zo goed 
als uitverkocht waren. Corona proof konden we circa 50-60 
bezoekers aan op een avond. We hebben een avond mogen 
hebben met André Snel, met Gian Luca, Emma Julia en Johan & 
Mieke Verhoef. De keuken 
is open voor heerlijke late-
night snacks, de openhaard 
staat aan, kaarsjes op tafel, 
heerlijk frisdrankjes en een 
goed gesprek. En avond kan 
niet meer stuk.     

 

  



 

 

 

 

JONG EN OUD WELKOM 
MET SCHOOLMUSICAL 
 
Hoe gaaf was het om voor het Talent 
de schoolmusical in de Bron te 
kunnen organiseren? 
 
De kerkzaal was net klaar en kon op 
deze manier goed getest worden. 
Met diverse mooie verlichting, goed 
geluid en een sfeervolle omgeving 
konden zij een super mooie musical 
houden, volledig corona proof. 
 

 
 

Hoe gaaf zou het zijn als ons 
centrum dé plek wordt voor 

scholen om hun musical te 
houden? Wij nodigen alle 

scholen uit om in overleg met 
ons te gaan om dit op een mooie 

manier te organiseren.    



 

 

 

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 2020 hebben wij in twee situaties als stichting een appartement gehuurd 

om vervolgens weer door te verhuren aan hulpbehoevenden. We zijn dankbaar dat we op 

deze wijze kunnen meehelpen aan het stabiliseren van hulpbehoevenden.  

In 2020 hebben wij op het terrein van de Bron 1 appartement verhuurd aan de vorige koster 

van de Bron en hebben wij 4 appartementen verhuurd aan mensen/gezinnen wonen in 

nood. Twee appartementen worden gebruikt als noodopvang en twee voor langdurig 

verhuur.  Op dit moment heeft er bij 1 appartement een verhuizing plaatsgevonden, en zal er 

per 1 december een nieuwe bewoner komen in een appartement bij de Pastorie. Fijn dat er 

ook mutaties plaatsvinden waardoor we mensen weer verder kunnen helpen naar een vaste 

plek.  

 

 

  



 

 

 

DIVERSE ACTIVITEITEN  

 

1. Samenwerking met de kerken.  

We hebben al met diverse kerken mogen 

samenwerken in die 4,5 maand. We 

hebben een bruiloft dienst mogen 

organiseren voor de Lighthouse. Daarnaast 

hebben wij vier zondagen de hersteld 

gereformeerde onderdak kunnen bieden voor hun diensten. Aangezien we de orgel in 

stand hebben gehouden kunnen we multifunctioneel zowel een band als een orgel 

aanbieden aan kerken die tijdelijk een dienst in de Bron willen houden. Als bestuur gaan 

wij geen kerk uit het dorp permanent onderdak bieden, wij willen immers een 

interkerkelijk ‘kleurloos’ centrum blijven. Maar bij nood staan we voor elkaar klaar.  

  

2. Bijbelschool Prepareinternational is gestart: op vrijdagavond en zaterdag wordt er een 

interkerkelijke bijbelschool in het centrum gehouden. Circa 25 cursisten krijgen onderwijs 

en genieten van een heerlijke lunch van GRACE.  

 

3. De Boei is met een groep jongeren op een vrijdagavond geweest. Jongeren die 

opgevangen worden en speciaal aandacht krijgen van de Boei. Ze hebben heerlijk kunnen 

eten en gamen en meet and greet in het jeugdcentrum Freedom 

 

4. Ervaringen vanuit de rondleidingen die we gegeven hebben. We hebben al heel wat 

rondleidingen mogen geven en daar zaten diverse mooie gesprekken bij. Ook is het 

bijzonder om oudere mensen die opgegroeid zijn in de Bron te verwelkomen die 

vervolgens emotioneel worden en heel dankbaar zijn over het eindresultaat. Graag 

gedaan! 

 

5. Tot slot: wist u dat er al 3 personen stage lopen bij GRACE of bij Ontmoetingscentrum de 

Bron? Gaaf! 



 

 

 
 

6. Christelijke coaching 

We helpen vanuit ons centrum meerder mensen, op allerlei gebied. 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 2020 

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.  

 

7. 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.  

  



 

 

 
 
 

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 
Per heden zijn de volgende bestuursleden actief: 

 Amelius Bos – voorzitter 

 Dan van der Horst - penningmeester  

 Fred Nijenhuis - algemeen bestuurslid 

 Jakob Malestein - secretaris 

 Wouter Muys - algemeen bestuurslid 
 

Raadgevers 
Als team maken wij ook dankbaar gebruik van de volgende raadgevers: 

 Gert Hutten 

 Arie de Rover 

 Dennis de Graaf 

 Adri Kardol 

 Jaap de Graaf 
 

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. We hebben een ‘club van 100’ van 

ondernemers in 2020 mogen opzetten die door een bedrag per jaar te storten een 

steentje bijdragen aan dit unieke centrum.  

 

Wij hebben vertrouwen dat de funding goed gaat komen.  

 

Indien u meer informatie wilt over de financiën van onze stichting, dan verwijzen wij u 

graag naar de jaarrekening 2020 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 voorzitter (Amelius Bos, 06-83599399) of penningmeester (Dan 

van der Horst, 06-24883388), via onze site een bijdrage doneren of zelfstandig een 

bedrag overmaken naar de Genadebron, IBAN nr.: NL08RABO0181914972. Bij 

voorbaat dank voor uw hulp! 

 

  



 

 

 
 
Ons op lange termijn helpen? Ook dat kan! 
 
Je kunt ons ook voor lange termijn ondersteunen. Dat kan door de 
volgende manieren: 
 

A. Voor particulieren 

Particulieren kunnen ons ondersteunen door vaste donateur te 

worden. Dan kan door een vast bedrag via een periodieke 

overschrijving via je eigen bank te organiseren. Je kan ook 

een machtigingskaart invullen en zo mee te doen aan ‘Geef 

de Genadebron de vijf’. Voor slechts 5 euro per maand 

ondersteun je ons mooie centrum en profiteer je van een groot 

voordeel. Je kunt namelijk nadat je een jaar lid bent bij ons je verjaardag 

vieren.  

Meld je aan via info@degenadebron.nl of via onze website. 

 

B. Voor bedrijven 

Bedrijven kunnen ons ondersteunen door lid te worden van de club 
van 100! Met een minimale bijdrage van € 500 per jaar wordt u lid 
van de club van 100 en ontvangt u jaarlijks een gratis 
ondernemersavond in de Bron, geheel verzorgd.  
 
Daarnaast kunt u jaarlijks gratis gebruik maken van enkele 
ruimtes van de Bron. 
 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Wouter 
Muys (06-13631264) of Amelius Bos (06-83599399). 
 
U bent meer dan welkom!  
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TOEKOMST 
 

Onze visie zullen wij in 2021 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 juni 2021 

  

 

Het team van De Genadebron 

 
 


