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Jaarverslag Stichting Way of Grace 2O2L

lnleiding

We geloven in het principe van zaaien en oogsten. We zien her en der wel wat kleine blaadjes uit de
grond opkomen. Het is niet de bedoeling om deze jonge plantjes uit de grond omhoog te trekken.
Het heeft tijd nodig om de grote verandering die we willen gaan zien binnen de christelijke kerken en

gemeenten in Nederland werkelijkheid te zien worden. Hoe groter de verandering, hoe langer de

voorbereidingstijd. Daarbij speelt ook ons eigen persoonlijke vernieuwingsproces een belangrijke rol.

Bestuur en doelstelling (visie en missÍel

Er hebben het dit jaar geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. De statutenwijziging zoals deze

eind 2020 is besproken en voorgesteld heeft plaatsgevonden bij de notaris. Deze is door de ANBI-

afdeling van de belastingdienst beoordeeld en in orde bevonden. De nieuwe doelstellingen zijn in het
financiële jaarverslag van 2021 opgenomen.

ActivÍteÍten

De website is verder aangevuld met blogs. Er is een online cursus ontwikkeld over het koninkr-tjk van

God. Deze is via de website te volgen. Daarnaast hebben we maandelijks een zogenoemde

Inspiratiedag gehouden. Een dag vol inspirerend, bemoedigend en levensvernieuwend ondenruijs.

Elke dag waren er zo'n 5 tot 10 personen aanwezig, die we hebben mogen inspireren met een

vernieuwde kUk op het evangelie. Verder zijn er diverse gesprekken gevoerd met predikanten,

voorgangers en kerkelijk werkers over de visie van Way of Grace, We hebben op deze manier gezaaid

in de harten in mensen. Zaad dat tijd nodig zal hebben om tot wasdom te komen. We zien dit
uiteraa rd met verwachting tegemoet.

Finonciën

Ook dit jaar heeft Van der Wal Administratie uit Zwijndrecht het financiéle jaarslag opgesteld. In de

bijlage is het financiêle jaarverslag van 2O2L opgenomen.

Doelstelling 2022

ln 2Q22 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. Ook zullen we verdergaan met het organiseren van de Inspiratie-dagen voor
belangstellenden. De verwachting is dat er gedurende het jaar één of meerdere concrete

ve ra n d ertrajecten in kerken/gem eenten z u | | en worden opgesta rt.
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