
In het afgelopen jaar is er veel op ons team
afgekomen, mooie en minder mooie dingen. Het
voelt soms net als een gewoon bedrijf, maar dat is
het niet. Wij zijn een familie en ons uitgangspunt
binnen het centrum is om elkaar te zien en er voor
elkaar te zijn. Voor elkaar als teamleden, maar vooral
ook voor al onze bezoekers. Dit principe zie je als het
goed is bij elke activiteit terugkomen in het centrum.
Bijvoorbeeld bij het volgen van een Alphacursus of
wanneer je een lekker broodje bestelt in onze
sfeervolle lunchroom.

 
"Zien en er zijn" 

Maar hoe doe je dat nou? Want dit is niet altijd
gemakkelijk? En toch kan het! 
We werken met meer dan 60 vrijwilligers die allemaal
uit een andere windrichting komen en samen één
team vormen op de werkvloer. Wij mogen elkaar
constant scherp houden en ons opwarmen bij onze
Bron, zonder onze eigen mening voorop te stellen.
Onze achtergrond en tradities zijn hier niet
belangrijk. “Just be” en de ander zien als mens. Zo
simpel en tegelijk zo bijzonder!  

Heb jij het al ervaren?

Welkom



Bij het woord ‘jeugd’ beginnen veel
mensen al te zweten. Misschien
omdat jongeren soms zo
onbereikbaar voelen of zelfs als een
verloren generatie worden gezien?
Inderdaad, omgang met de jeugd is
een vak apart, maar niks doen is
voor ons geen optie. 

 We weten inmiddels wat het
allerbelangrijkste is voor jongeren:
ze willen gezien worden en dat er
naar ze wordt geluisterd. Kortom,
ook jongeren hebben behoefte aan
relatie! 

Onze strategie is erop gericht om de jeugd zo vroeg mogelijk te betrekken.
Het begint met de mini-kids ochtenden en de kids-middagen op woensdag.
Op zaterdag- middag/avond zijn wij de plek voor de jeugd van 
10-17 jaar . Er worden volop leuke activiteiten georganiseerd. Veel jeugd
weet ons al te vinden maar we merken dat er behoefte is naar meer ! We
organiseren steeds vaker activiteiten samen met het team van De Boei. Ook
zijn we nog steeds op zoek naar een jeugdwerker om dit meer en meer
vorm te kunnen geven binnen ons centrum. 

Vanaf november 2022 gaan we weer
van start met Grace Café op de
laatste donderdag van de maand. In
de knusse setting van  Grace
lunchroom kun je samen met
vrienden een gezellig  avondje bij
elkaar zijn onder genot van een
heerlijk hapje en drankje. De sfeer
wordt verhoogd door een live
worshipband. Je kunt dus naar de
kroeg, naar het terras, of op
donderdagavond naar Grace Café.
Wil je een zitplaats wees er dan snel
bij en reserveer je tafel.

RELATIE IS DE KEY 

 
Wij willen jullie zo transparant mogelijk informeren
over de periode januari 2022 tot en met september
2022. Een pittige periode, waarbij we ook veel
lichtpuntjes mee mochten maken. 

Wat is een mens snel gewend aan de situatie. Het is
best vreemd om nu terug te kijken naar januari 2022.
Hadden we in december nog te maken met een
lockdown, vanaf het voorjaar van 2022 kon alles
langzaamaan weer open. We zijn weer opnieuw met
veel enthousiasme aan de gang gegaan met alle
activiteiten en doelstellingen. 

Grace Café 
Laatste donderdag van de maand
 24-11, 26-1, 23-2, 30-3

Grace GiGa Café 
Tweede donderdag van de maand
10-11, 12-1, 9-2, 9-3

Vanaf november 2022 gaan we weer
Groei In Genade Avonden
organiseren. In een nieuw jasje! We
gaan deze inspirerende avonden
met diverse nieuwe, goede sprekers
organiseren in de lunchroom. In een
fijne, intieme setting met ruimte
voor vragen en gesprek onder genot
van een hapje en een drankje. En na
afloop kun je lekker nog even met
elkaar napraten. 

TERUGBLIK

DURF JIJ HET AAN OF KEN JE IEMAND IN OMGEVING DIE
GESCHIKT IS ALS JEUGDWERKER BIJ DE BRON? LAAT HET

ONS WETEN!

MAIL NAAR
 INFO@DEGENADEBRON.NL 

Met onze zuster stichting de
Genadebank mogen wij veel gezinnen
ondersteunen in dit dorp. Wij voelen
ons erg gezegend dat we zoveel
voedsel en kleding kunnen uitdelen
dankzij de vele giften. De Genadebank
draait helemaal op een grote groep
vrijwilligers die er wekelijks willen zijn
voor de mensen die het moeilijk
hebben en net niet rond kunnen
komen. De gezinnen zijn erg blij met
deze hulp. Elke zaterdagochtend is er
een kleding- en voedsel inzameling op
de Dieselweg 29. 



Grace Bingo
Hebben jullie al kennis gemaakt met de Grace Bingo? Eens per
maand wordt deze gezellige bingo georganiseerd op een
donderdagavond. Vooraf moet er een ticket worden
gereserveerd. Wil je ook eens komen, wees er dan snel bij want
deze leuke avonden zijn snel volgeboekt! 

Grace Lunch
Op dinsdagmiddag wordt er eens in de maand een heerlijke
uitgebreide lunch georganiseerd door vrijwilligers . 
Een bezoeker vertelt: 'we worden heerlijk in de watten gelegd,
aan alles wordt gedacht. Ik vind het ook zo fijn om weer eens
een keertje samen met anderen te eten'.

Grace Diner
Een keer in de maand organiseren we Grace Diner. Dit is een gezellige
maaltijd voor mensen die het zelf niet kunnen permitteren om uit eten
te gaan of voor mensen die vaak alleen eten of voor hen die om een
andere reden behoefte hebben aan ontmoeting. 
Landa, coördinator van Grace Home: “We zijn pas ook begonnen met
Grace Lunch. Dit is hetzelfde concept als Grace Diner, maar dan ‘s
middags. Het is zo mooi om te zien wat ontmoeten en samen eten met
mensen doet.” 

Wekelijks op maandag, dinsdag en
woensdagavond is het hele centrum beschikbaar

voor verschillende Alpha groepen. Dit wordt
georganiseerd door diverse kerken uit het dorp. 

 

ALPHA

De lunchroom is een plek van ontmoeting en
gezelligheid. Veel mensen weten deze plek al te
vinden voor een heerlijk kopje koffie met een
heerlijk taartje. 

Heb jij de heerlijke Grace Plate al geproefd?! 
Op vrijdagavond maakt onze geweldige chef-kok
deze plank voor je klaar! 
Deze plates worden geserveerd op planken die zijn
gemaakt van de traptredes van de Bron. 

Ook voor een verjaardagsfeest of huwelijkdiensten
weten veel mensen de weg te vinden naar Grace
Lunchroom waardoor veel mensen het centrum
ontdekken.

ONTMOET EN ONDERSTEUN

We zijn erg blij met de fijne
samenwerking met Waypoint. Vele
jongere dorpsgenoten die te
maken hebben met een verslaving
kunnen in het werkbedrijf weer aan
de slag om weer ritme en een
nieuw perspectief in hun leven te
krijgen. 

Dankzij onze vrijwilligers die elke dag zorgen dat 
 wij onze pakketjes kunnen halen en brengen
kunnen we een postpunt zijn met een extra doel. 
 Met een lach en een gezellig gesprek zorgen zij dat
heel veel mensen onze DHL/ DPD balie graag
komen bezoeken.  
Het DHL/ DPD punt heeft dus meerdere functies;
het genereert 'traffic' naar het centrum toe; het
genereert inkomsten met weinig bijkomende
kosten en er wordt informatie uitgedeeld over het
centrum aan de bezoekers. 
Door je pakketje bij ons te brengen kun je ons
steunen!

EEN PAKKETJE MET..... 

De maanden november en
december zijn een drukke
periode voor onze DHL-
vrijwilligers. We kunnen dan
extra hulp gebruiken.
Help jij mee?
info@degenadebron.nl

HELP JIJ ONS DE DRUKKE
FEESTDAGEN DOOR?!

Periodiek op donderdagavond  is er een
samenzijn voor verslaafden en
betrokkenen bij verslavingen.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en
ervaringen met elkaar  te delen.  Op 1
december komt Wilfred Kols spreken
over zijn ervaringen. Jij bent ook van

harte welkom!

SPAKENBURG UNITED



 
 
GRACE HOME 

HET BUURTHUIS VAN HET DORP, WAAR JE MAG KOMEN ZOALS JE BENT. GEWOON VOOR DE GEZELLIGHEID, WAT CONTACT EN NATUURLIJK MET EEN LEKKER
BAKKIE! ALLE RUIMTE OM WAT TE LEZEN OF EEN SPELLETJE TE DOEN. GERUND DOOR VRIJWILLIGERS DIE NOOIT VERLEGEN ZITTEN OM EEN PRAATJE. KOM JE
OOK EENS LANGS? 

GRACE HOME IS OP DINSDAG EN WOENSDAG GEOPEND VAN 9.30 UUR TOT 16.30 UUR. OP DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 9.30 TOT 11.00 UUR. 

GRACE MINI KIDS EN KIDSMIDDAG 

WOENSDAGOCHTEND ONTMOETEN DE KLEINSTE KINDEREN MET HUN VADERS OF MOEDERS, OPA'S OF OMA'S  ELKAAR IN GRACE HOME. WOENSDAGMIDDAG IS
GRACE HOME SPECIAAL GEOPEND VOOR DE SCHOOLGAANDE KINDEREN (MET HUN OUDERS). TERWIJL PAPA EN MAMA GEZELLIG ONTSPANNEN IN DE
LUNCHROOM, KUN JIJ GENIETEN VAN SPELLETJES, KNUTSELWORKSHOPS, SPORTTOERNOOITJES EN SPEELGOED WAT JE THUIS NIET HEBT. VRIJWILLIGERS
VERZORGEN EEN KIDSHEERLIJKE LUNCH. KOM JE OOK EENS LANGS? MELD JE VOORAF EVEN AAN VIA WWW.GRACELUNCHROOM.NL.   

GRACE LUNCHROOM 

OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG IS DE LUNCHROOM GEOPEND. OP DE MENUKAART STAAN HEERLIJKE GERECHTEN, WE SERVEREN DE BESTE KOFFIE EN
LEKKERE DRANKJES. PLOF LEKKER NEER OP HET TERRAS OF ZOEK EEN PLAATSJE IN DE SERRE OF IN DE LUNCHROOM. ONS TEAM STAAT SAMEN MET DE
MEDEWERKERS VAN DOEG ZORG KLAAR OM U IN DE WATTEN TE LEGGEN. WIST JE AL DAT WE OP VRIJDAG TOT 22 UUR 'S AVONDS OPEN ZIJN EN WE EEN
HEERLIJKE BORRELPLANK OP DE KAART HEBBEN STAAN? 

EVENTS 

IN SAMENWERKING MET EVENTSFORCHRIST, ORGANISEREN WE MET REGELMAAT GAVE CONCERTEN VAN BEKENDE CHRISTELIJKE ARTIESTEN. DE GROTE ZAAL, DE
VOORMALIGE KERK, IS HELEMAAL OMGEBOUWD TOT ULTRAMODERNE CONCERTZAAL. MAAR NOG WEL INTIEM EN SFEERVOL! HOE LEUK OM NA HET CONCERT
NOG EVEN WAT TE DRINKEN IN GRACE? OF JUIST VOOR DE TIJD VAN EEN LEKKER DINERTJE TE GENIETEN. HOUD ONZE CONCERTAGENDA IN DE GATEN EN
RESERVEER JE TICKETS OP TIJD!  

STILTERUIMTE

DE GEBEDSRUIMTE IN HET HART VAN ONS BRUISENDE CENTRUM IS EEN MOOIE GEBEDSRUIMTE INGERICHT. DEZE IS TIJDENS ONZE OPENINGSTIJDEN ALTIJD
GEOPEND. MAAK HIER GERUST GEBRUIK VAN. EVEN HEERLIJK ONTSPANNEN OF BIDDEN. ALLEEN OF SAMEN. 
ALTIJD WELKOM!  

GENADE APPGROEPEN

VANAF DE START VAN DE GENADEBRON ZIJN WE BEGONNEN MET EEN GENADEAPPGROEP OM ELKAAR TE BEMOEDIGEN IN HET GELOOF EN GEBED TE VRAGEN
VOOR ELKAAR. OOK DELEN WE INFORMATIE ALS ER MOOIE EVENEMENTEN OF BIJBELSTUDIEAVONDEN ZIJN.  ER ZIJN NU AL MEER VAN 8 APPGROEPEN DIE
DAGELIJKS ACTIEF ZIJN. HEB JE OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VAN DEZE APPGROEPEN, GEEF JE DAN OP VIA INFO@DEGENADEBRON.NL.



Als we vooruit kijken zien we veel mooie projecten in de planning staan maar we hebben ook best wel zorgen. Ook wij hebben te maken met de
torenhoge gasprijzen en energieprijzen. Deze enorme stijging van de energiekosten raakt onze stichting hard. De hele week van 's ochtends tot 's
avonds wordt het pand intensief gebruikt voor veel verschillende doeleinden. Om onze bezoekers warm te kunnen blijven ontvangen lopen de
stookkosten enorm hoog op!  We zien een groot tekort ontstaan ondanks de gratis inspanning van de vele vrijwilligers, het vele werk van de
medewerkers en ondanks de hulp van de diverse ondernemers die ons op dit moment al bijstaan. 
Wij geloven dat God met ons gaat, en vertrouwen erop dat we hier ook met hulp van jou mee kunnen doorgaan. Samen, want daar staan we voor!  
Draag jij  het ontmoetingscentrum en onze stichting een warm hart toe? Met een bijdrage per maand help je mee om onze activiteiten voor onze
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen voort te zetten.

ZWAAR WEER OP KOMST

LOPENDE ZAKEN 

verbeteren instellingen verwarming
aanvraag slimme meters
thermostaat lager
leidingen isoleren
lichtplan aanpassen

voorzetramen kerkzaal
isolatie vloer gebedsruimte
zonnepanelen
tussendeur lunchroom
isolatie kerkdak

 WENSEN OM TE VERDUURZAMEN 

KOM JE ONS HELPEN?! 

We zijn altijd op zoek naar mensen die ons
willen helpen. Heb jij een talent die je in wilt
zetten voor De Genadebron?
Meld je dan aan!

Help ons als:
Vrijwilliger communicatie
Vrijwilliger Social Media
Vrijwilliger bediening
Vrijwilliger schoonmaak
Vrijwilliger DHL/ DPD
Vrijwilliger website

geef je op via Enneke@degenadebron.nl



HELP JE MEE HET UNIEKE ONTMOETINGS- EN JEUGDCENTRUM 
IN STAND TE HOUDEN?

 
Ontmoetingscentrum De Bron; van en voor ons dorp! 

Je kunt ons helpen door mee te helpen of een gift over te maken naar de
Genadebron,

IBAN nr.: NL08RABO0181914972
 

Ps: voel je vrij om dit bericht door te sturen naar vrienden en/of familie.
 

Alles is welkom!
Team Genadebron 

 
Ons op lange termijn helpen? Ook dat kan!

 
Je kunt ons ook voor lange termijn ondersteunen. Dat kan op de volgende

manieren:

Voor bedrijven Club van 100!
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 eens per jaar gratis gebruik maken van een van de ruimtes van De Bron.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Amelius Bos (06-83599399).

 Voor particulieren; Geef de 5!
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 tegen gereduceerd tarief. 
Meld je aan via info@degenadebron.nl of via onze website.



         Dhr.        Mevr.         Familie

Voor- en achternaam___________________________________________________________________________

Straatnaam_____________________________________________________________________________________

Huisnummer__________________________________________________Toevoeging______________________

Postcode________________________________________________________________________________________

Woonplaats_____________________________________________________________________________________

Geboortedatum________________________________________________________________________________

Telefoon________________________________________________________________________________________ 

E-mailadres_____________________________________________________________________________________

 IBAN

 

Plaats en datum

Handtekening

Stichting De Genadebron 
Postbus 33, 3750 GA Bunschoten-Spakenburg
KvK 60.59.1080
RSIN: 853974330
IBAN: NL08RABO 0181914972
www.degenadebron.nl
ID: NL07ZZZ605910800000

Als je de machtiging invult, geef je toestemming aan Stichting De Genadebron 
(incassant-ID NL07ZZZ605910800000) om een eenmalige of doorlopende incasso- 

opdracht van je gift naar jouw bank te sturen. Je bank voert deze afschrijving 
comform onze opdracht uit rond de 30e van de maand. Als je het hier niet mee 
eens bent, kun je jouw gift binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door 

contact op te nemen met je bank. 
 

Je geeft ook toestemming voor de verwerking van je gegevens door 
De Genadebron. Wij leggen deze vast conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze 
activiteiten. Wil je dit niet, dan kun je dit aangeven via info@degenadebron.nl

Hierbij machtig ik Stichting De 
Genadebron om het volgende bedrag 
van mijn rekening af te schrijven:

Per (kies periode: maand 

kwartaal

halfjaar

jaar

Let op! De machtiging gaat in werking door een foto van de ingevulde machtigingskaart te
mailen naar: donatie@degenadebron.nl. Je ontvangt een mail terug als bevestiging. 

eenmalig

€5 €10 €15 €



Ontmoeting = Samen


