
Jaarverslag Stichting Way of Grace 2O2O

lnleiding

Vanaf 2OL7 leed de stichting een slapend bestaan. Begin 2020 is er vanuit een duidelijke visie en
passie voor vernieuwing binnen de christelijke kerken en gemeenten in Nederland, weer nieuw leven
ingeblazen. Eén en ander viel samen met de komst van corona in de wereld. Een tijd waarin p'rjnlijk

zichtbaar werd dat de christelijke kerk in Nederland nog nauwelijks een rol speelt in de samenleving.

Bestuur en doelstelling (visie en missie)

Tijdens de inactieve periode was er op papier nog maar één bestuurder in de persoon van Peter

Overduin (voorzitter). Het bestuur is in 2020 uitgebreid met Piet de Groot (secretaris) en Petra

Overduin (penningmeester). Er heeft een bestuursvergadering piaatsgevoncien, waarin de visie en

missie is besproken. De doelstelling is aangescherpt, een nieuwe Reformatie in de christelijke kerk
van Nederland. Verder is besloten zelf geèn samenkomsten meer te beleggen, maar ons te focussen

op de bestaande kerken en gemeenten in Nederland. Zodoende is de 'vorm'van de stichting
gewijzigd van 'kerkgenootschap' in 'parakerkelijke organisatie'. Dit geeft ook duidelijkheid richting de
belastingdienst in verband met de ANBI-status. Begin 2021 zal deze wijziging definitief worden, nadat
de statuten hierop zijn aangepast.

Activiteiten

Aangezien alle activiteiten van de stichting stil lagen, er geen website en zelfs geen bankrekening
meer was, is allereerst begonnen om dit allemaal weer vorm te geven. Er is een website gebouwd,

waarop inmiddels een schat aan onderwijs in dé vorm van blogs en video-studies is te vinden. Er is

een bankrekening geopend, waarbij gekozen is voor een duurzame bank, Triodos. De ANBI status die
nog op de stichting zat, is opnieuw bevestigd. Hiervoor moest een verklaring over de inactieve
periode op de website komen. Naast het onderwijs dat is ontwikkeld, zijn er ook gesprekken gevoerd

met predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers over de visie van Way of Grace. Hieruit zijn in
2020 nog geen concrete afspraken voortgekomen. Het jaar 202O is vooral een jaar geweest van
opnieuw opstarten, bekendheid genereren en zaaien van de boodschap. We gaan er vanuit dat we
hier in 2021 de vruchten van zullen gaan plukken.

Financiën

Voor de jaarafrekeningen (financieel jaarverslag) zijn we een samenwerking aangegaan met Van der
Wal Administratie uit Zwijndrecht. In de bijlage is het financiële jaarverslag van 2020 opgenomen.

Doelstelling 2021

ln 2O2l zullen we de gesprekken met predikanten en voorgangers en andere kerkelijk werkers
voortzetten, om zodoende meer bekendheid en draagvlak te creëren voor de beoogde nieuwe
Reformatie. Verder zal er een online-cursus over het koninkrijk van God worden ontwikkeld.
Daarnaast gaan we lnspiratie-dagen voor belangstellenden organiseren, waarop we onze visie op het



evangelie {het goede nieuws!} uiteenzetten. De verwachting is dat er gedurende het jaar één of
meerdere concrete'verandertrajecten in kerken/gemeenten zullen worden gestart.
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