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1. Doelstelling 
De stichting heeft het volgende doel vastgelegd in artikel 2 van haar statuten: 
1. De stichting heeft ten doel:  

a. volgelingen van Jezus Christus te dienen zodat zij individueel zowel als 
gemeenschappelijk groeien in:  
a. het liefhebben van God. Hieronder wordt begrepen: het verwelkomen 

van Zijn tegenwoordigheid, Hem leren kennen, Hem aanbidden en 
Hem aanschouwen.  

b. voorbede en intercessie. Hieronder wordt begrepen: in partnerschap 
met God, die dingen in gebed en smeking aan Hem vragen, die Hij 
tot de gelovigen spreekt, zowel door Zijn woord als profetisch.  

c. het ontvangen, interpreteren en toepassen van de profetische 
bediening van de Heilige Geest.  

b. gemeenschappen van volgelingen (de Kerk) van Jezus Christus, in al hun 
verschijningsvormen helpen te komen in hun identiteit als Huis van 
Gebed.  

c. bovenstaande doelstellingen in het bijzonder in de regio Amersfoort 
nastreven, zodat in het midden van Nederland een gezond en krachtig 
gebedshuis kan functioneren.  

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a. het ondersteunen, onder meer praktisch, financieel en administratief, van 

het Gebedshuis Amersfoort.  
b. het praktisch en financieel ondersteunen van gebedszendelingen, huizen 

van gebed, en andere (maatschappelijke) organisaties zowel als 
individuele personen die bovenstaande doelstelling helpen bereiken.  

c. het (helpen) creëren van draagvlak in de lokale gemeenschappen van 
gelovigen zodat bovenstaande doelstelling breder ondersteund kan 
worden.  

!
In hoofdstuk 2 zal deze doelstelling concreet worden gemaakt voor 2014-2016 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2. Algemene activiteiten 
!
Om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken zijn er een aantal 
activiteiten, die de stichting uitvoert: 

• Het ondersteunen van Huizen van Gebed in Amersfoort en 
daarbuiten zowel financieel als praktisch waar mogelijk. 

• Het bestuur van de stichting figureert als klankbord voor de 
vrijwilligers van het Gebedshuis Amersfoort. !!
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3. Specifieke activiteiten 
!
Naast de algemene activiteit van de stichting heeft zij zichzelf  de volgende 
beleid gesteld voor deze periode ten einde de doelstelling zoals genoemd in 
hoofdstuk 1 te verwezenlijken. 
!
3.1.Stimuleren en ondersteunen toename van gebed 

!
De stichting ziet graag een toename van gezamenlijke gebeds momenten. Aan 
het begin van deze periode zijn er zo’n 1-2 gebeds momenten in een week, dit 
zou zij graag uitgebreid zien worden. Om dit te bewerkstelligen zijn faciliteiten 
nodig zoals een werkende internet verbinding op de locatie van de bijeenkomt 
(ten einde een ‘stream’ aan te kunnen zetten ter ondersteuning of  vervanging 
van muzikanten), zaal huur etc. De stichting zal in deze dingen pogen te 
voorzien. !
3.2. Stimuleren en ondersteunen van langere gebeds 

momenten 
!
De zogenaamde “burn” events zijn momenten van aanbidding van God en 
gebed die langer dan de gebruikelijke 2 uur duren. Bijvoorbeeld een gehele 
nacht, dag, 24 uur of  weekend. De stichting ziet positieve vrucht in de harten 
van mensen die deel hebben genomen aan dit event. Zij gaat zich daarom 
inzetten om meer van deze tijden, waar mogelijk ook in samenwerking met 
andere gebeds initiatieven (zie hoofdstuk 3.3) 
!
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3.3. Netwerk events 
!
Om mensen van verschillende hoeken in de geloofs beweging in Amersfoort met 
een passie voor gebed met elkaar in contact te brengen wil de stichting events en 
bijeenkomsten ondersteunen die dit bewerkstelligen. Dit in de overtuiging dat 
relaties die hieruit ontstaan bijdragen aan een sterkere Kerk in Amersfoort; als 
ook dat het mogelijkheden schept om bidders aan- en te bemoedigen in hun 
Gods identiteit te komen. 
!
!
3.4. Uitreiken naar kerken 
!
Teneinde meer mensen in een diepere relatie met hun God te betrekken wil de 
stichting elk initiatief  om uit te reiken naar de kerken van Amersfoort en 
daarbuiten stimuleren en ondersteunen. Dit houdt in dat relaties moeten 
worden gelegd en onderhouden; de noden van de verschillende kerken te leren 
kennen; tijd en energie te besteden in gebed hiervoor. 

!6Beleidsplan 2014-2016



4. Beheer, besteding en verantwoording 
!
De stichting verantwoordt haar eigen middelenbeheer en bestedingen middels 
het opstellen van een jaarrekening en jaarverslag. Deze zijn in te zien, volgens de 
wettige verplichting van de stichting, op haar website, te weten: 
www.gebedshuisamersfoort.nl 
!
Onkosten van de stichting worden betaald uit ontvangen giften. De stichting 
streeft er naar om van de binnengekomen bedragen (giften, rente en resultaat 
van acties) voor tenminste 97% te besteden aan ondersteunende doelen. 
Maximaal 3% mag besteed worden aan onkosten van de stichting zelf. 
!
Het bestuur neemt alle besluiten ten aanzien van financien gezamenlijk. 
!
5. Beloningen 
!
Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen 
vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers. 
!
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