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GRACE Lunchroom

Corona… pas vanaf 5 juni weer open….

- Vanaf 1 februari bijna alle vaste 

medewerkers ‘gedetacheerd’. 

Bijzondere voorziening. Connectie met 

bedrijven.

- Tijd voor goed business plan voor 

GRACE HOME en herijking van 

GRACE lunchroom

- Vanaf 5 juni

- Maandag/dinsdag: GRACE HOME

- Woensdag: GRACE HOME (kids)

- Do-za: GRACE lunchroom



Tijdens corona

Opwekking in de Bron!!

- Teenzone was het hele weekend in 

de Bron

- Connectie met Opwekking

- Connectie met Mark Floor



CONCERTE

N



GRACE events
Reyer heeft zijn nieuwe CD opgenomen in de BRON!



GRACE events

Jong en oud zijn welkom!



GRACE events

Goede PR door Eline Bakker

Concerten met vooraf een 

diner!

https://www.instagram.com/tv/CTK
HTjxKCUL/?utm_medium=share_sh
eet

https://www.instagram.com/tv/CTKHTjxKCUL/?utm_medium=share_sheet


















GRACE HOME

Open voor gratis diner voor mensen die dat 

kunnen gebruiken



GRACE HOME

Open voor gratis diner voor mensen die dat 

kunnen gebruiken

Zaal vol bedient door 

groep van 

vrijwilligers!



GRACE HOME

Kidsmiddag is een succes!!

Meerdere malen uitverkocht!!



GRACE HOME

Bingo onder ouderen een succes!

DE BRON = CONNECTIE

Een uitje voor ouderen in het 

dorp!



GRACE HOME - FREEDOM

Hoe kun je van een kleurplaat Blij worden?



GRACE HOME

Ontmoeting







VOETBALLEN EN TAFELTENNISSEN IN 

DE KERK!



GRACE events

Fijne samenwerking met EventsforChrist

Diverse concerten in 

november en 

december 2021

Samenwerking met 

LUV



Zichtbaarheid in het dorp

Contacten met kerken, gemeente, instanties

• SPG op bezoek bij de 

Genadebron

• Kerkenraad van de Petrakerk 

is op bezoek geweest



Zichtbaarheid in het dorp

We zijn uitgebreid in de Glossy SPKNBRG!!



Introductie van Buurthuis GRACE HOME

+ een gift van de overheid

- Introductie van 

GRACE HOME 

in de krant

- EUR 15.000 

ontvangen van 

de landelijke 

overheid voor 

ons buurthuis



ALPHA centrum

Veel avonden doordeweeks is het centrum door 

de Alpha’s van verschillende kerken bezet.

De Bron = ALPHA CENTRUM



GRACE lunchroom

Loopt ook lekker – sfeer in team is goed

Lekker vol op een 

zaterdagmiddag!



GRACE lunchroom
Donderdag t/m zaterdag
Vrijdagavond open voor speciale ‘plankgerechten’

Op en top gezelligheid!



GRACE lunchroom

Donderdag t/m zaterdag

Vrijdagavond open voor speciale 

‘plankgerechten’

Het geheim van de 

‘plankgerechten’?

Het zijn de traptredes

vanuit de Bron. 

Gereedgemaakt door 

Waypoint!



SCHOONMAAK EN TUIN TEAM

• ZEER DANKBAAR!

• Dankbaar werk

• Welkom gevoel begint al aan het begin van 
het terrein!



DHL PICK-UP POINT

• DANKBAAR VOOR DE GROEP 
VRIJWILLIGERS!

• Vrijwilligersorganisatie DHL pick-up 
point is in 2021 helemaal opgezet en loopt
zeer goed. Opbrengsten meer dan 1.000 
euro per maand! = DANKBAAR



Freedom – jeugdactiviteiten gaat starten!

In het voorjaar een livestream van FREEDOM

Livestream + online 

FIFA gametoernooi!

Echt super gaaf!!



Freedom – jeugdactiviteiten gaat starten!

In november start – elke zaterdagavond open!

Circa 40-50 jongeren aanwezig op de eerste 

avonden



Freedom – jeugdactiviteiten gaat starten!

 Zaterdag 17 april livestream met Hanne de Vries + FIFA game online

 Betere samenwerking met de Boei

 Op pad geweest met de Boei

 Groep vrijwilligers mag nog groeien

 Stap voor stap aan de slag

 In november een formele start gehad



GRACE onderwijs

GIGA avonden (slechts 2), in 2022 vervolg



FOODTRUCK ON THE ROAD

Diverse inzet – zichtbaarheid - dienen

Inzet Foodtruck en 

zalmroken door 

Waypoint.

Ook inzet Foodtruck 

op een verjaarsfeest 

en opvang bij 

LegerdesHeils



FOODTRUCK ON THE ROAD

Royal Mission vrijwilligersdag - opendag



GRACE CHARITY – EEN BIJZONDER SUCCES



Bestuursweekend – GOUD!!

Connectie – overdenking – elkaar beter leren 

kennen



Bestuursweekend – GOUD!!

Connectie – overdenking – elkaar beter leren 

kennen



Huisvesting

o Diverse verhuurmutaties
o Kosterswoning
o Speerpunt project met gemeenten op zoek naar meer verhuurlocaties



DIVERSEN

Wouter is een 

boek aan het 

schrijven. 

Afronding begin 

2022.

Wordt een de 

Bron uitgave.



DIVERSEN

Samenwerken 

met Kwintes



DIVERSEN

• Ook buiten Spakenburg zijn er 

initiatieven die naar het voorbeeld van 

de Bron een dergelijk initiatief willen 

starten (bezoek gehad van de groep 

vanuit het Westland = Westlandse 

Druif)



WAT GAAN WIJ 

DOEN?



KA LENDER

- Dankavond voor bouw ers

- O peningsfeest

- C lub van 100 avond

- A vond voor vrijw illigers

- Toerustingsavond 

vrijw illigers

- Samenw erking  met 

Way point, avond Wilfred 

Kols in de Bron

- Rondleiding  

gemeenteleden Fontein

- Rondleiding  ouderen uit 

de HAV EN

- Inspiratieavond bij Gert

- Meer PR GRA C E  

lunchroom

- Meer samenw erking  met 

de Genadebank-

Genadebron



SPE ERPUNT EN

• Jeugdwerker aannemen, meer aandacht voor jeugd
• Meer connectie tussen de stichtingen – samenwerking 

genadebank – genadebron en Waypoint
• Meer connectie met de kerken
• Meer Jezus zichtbaar maken; doorverwijzen
• Weer restart GIGA en GRACE Cafe
• Financieel, meer donateurs
• Meer aandacht voor de vrijwilligers en bedrijven/mensen die ons 

financieel ondersteunen



CO NC LU SIE

ZEER, ZEER, ZEER 

DA NKBA A R!!

DA NK U HEER JEZU S 

CHRISTUS!!



Bedankt


