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1. Visie
De stichting heeft ten doel:
a. om onder christenen een beweging op gang te brengen waarbij God aanhoudend in gebed wordt
gezocht, waar wordt gestreefd naar eenheid en waar Gods reddende boodschap wordt gebracht aan
mensen die Hem nog niet kennen.
b. dat Gods koninkrijk in al haar facetten meer en meer zichtbaar wordt;
De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te organiseren rondom drie pijlers:
a. Gebed en Aanbidding;
b. Eenheid, én
C. Evangelisatie

2. Activiteiten 2017
De activiteiten, die de stichting in 2017 zal organiseren of ondersteunen zijn als volgt:
- 24/7 Gebedsweek: Van zaterdag 14 januari tot en met vrijdag 27 januari zal de gebedsweek
plaatsvinden waarin we samen God zoeken. Het thema is ‘Honger naar God’ en we strekken ons uit
naar meer van Hem. Samen met diverse kerken en groepen organiseren we de gebedsweek. Twee
weken lang op zoek naar geestelijke vernieuwing van onszelf en onze omgeving. Twee weken lang op
zoek naar Gods wil, omdat we geloven in de kracht van gebed voor ieder persoonlijk en voor de
wereld.
- Revive Aanbiddingsavonden: De visie van de Revive Aanbiddingsavonden is om met jeugd uit
Nunspeet en omgeving samen te komen om God te ontmoeten op een intieme wijze. Deze avonden
worden eens per twee weken georganiseerd in het inloophuis de Boemerang in Nunspeet. De
organisatie en verantwoordelijkheid ligt bij een groepje jongeren.
- Samen Kerst: Samen Kerst is een initiatief van verschillende jongeren en ouderen uit diverse
kerken, die een verlangen hebben om als verschillende kerken een te zijn en om ons gezamenlijk in
te zetten voor de gemeenschap. We geloven dat alle christenen onderdeel zijn van het lichaam van
Christus en dat we vanuit dit perspectief met elkaar Gods liefde mogen laten zien. We doen dit door
op de zaterdag voorafgaand kerst onze samenleving te dienen door het verrichten van allerlei
praktische en sociale klussen. Daarnaast organiseren we op de zondag voorafgaand kerst een
kerstdienst. Samen Kerst zal plaatsvinden op 16 & 23 december.

- Samenwerking met het Huis van Gebed: Vanuit het Huis van Gebed Nunspeet is een uitnodiging
gekomen tot verdere samenwerking. We staan hier positief tegenover en zullen in 2017 verschillende
gesprekken met elkaar gaan om te kijken hoe we dit nader vorm kunnen geven.
- Ondersteuning overige initiatieven: In het jaar 2017 ondersteunen we overige interkerkelijke
initatieven in Nunspeet, zoals de Outreach Veluwe en de Manifestatie van Kerken.

3. Begroting 2017
Opbrengsten:
24/7 Gebedsweek
€
900
Revive Aanbiddingsavonden €
100
Samen Kerst
€
3.500
Overige activiteiten
€
€
4.500

Kosten:
€
750
€
400
€ 2.500
€
500
€ 4.150
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