Beleidsplan voor stichting Way of Grace, periode 2020 – 2025
Begincontext van stichting Way of Grace
Stichting Way of Grace is in maart 2013 in Capelle aan den IJssel opgericht door Peter &
Petra Overduin. Zij hadden gedurende tien jaar voor de oprichting hun bijdrage geleverd aan
het interkerkelijke werk in Capelle aan den IJssel. Ze hebben daarbij de samenwerking
gezocht met kerken en gemeenten in hun woonplaats en hebben zodoende een breed
netwerk opgebouwd.
In de periode van 2011-2013 heeft stichting Way of Grace zelf samenkomsten belegd.
Van 2013-2020 is een periode van diepgaande bezinning geweest.
Vanaf 2020 is er een koerswijziging ingezet. Way of Grace wil in plaats van het houden van
samenkomsten haar visie richten op het transformeren van bestaande kerken en gemeenten
in Nederland. Way of Grace wil kerken en gemeenten bewust maken van hun betrokkenheid
ten opzichte van zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, waarbij niemand wordt
uitgesloten.
Visie van stichting Way of Grace
Het is de visie van stichting Way of Grace om een nieuwe Reformatie in Nederland op gang
te brengen met als doel dat kerken en gemeenten weer maximaal impact gaan krijgen in de
samenleving. Dat christenen dusdanig het licht in de wereld en het zout van de aarde zullen
zijn, dat er een samenleving ontstaat waar vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen
zijn. Wij zien kleine groepen ontstaan in de wijken, buurten en straten, waar de
gemeenschap der heiligen gestalte krijgt tot dienstbetoon aan de samenleving.
Gemeenschappen waar iedereen zich thuis mag voelen. Gemeenschappen waar
onvoorwaardelijke liefde in praktijk wordt gebracht en waar de zwakkeren en verdrukten uit
de samenleving op adem kunnen komen om herstel en genezing te ontvangen.
Gemeenschappen waar het evangelie van de jonge wijn in nieuwe zakken wordt
geschonken. Dit kan alleen realiteit worden binnen gemeenschappen waar de ‘bedekking’
van het ‘lichaam der zonde’ verdwijnt en mensen hun ware identiteit gaan (h)erkennen.
Stichting Way of Grace is ervan overtuigd dat door onvoorwaardelijke liefde – vrij van de
angst voor veroordeling of straf – mensen in de samenleving zullen gaan opbloeien.
Dusdanig dat hun talenten ten volle te voorschijn zullen komen en ook voor het welzijn van
de samenleving kunnen worden ingezet. Stichting Way of Grace laat zich daarbij inspireren
door het tijdloze voorbeeld van Jezus van Nazareth. De uitnemende weg van de liefde die hij
heeft voorgeleefd en heeft voorgedaan. De kracht en passie die hij in woord en daad liet zien
door zichzelf toe te wenden naar de kwetsbaren, de verschoppelingen, de zieken en
diegenen die aan (ernstige) psychische ziekten leden.
Het gedachtegoed van Way of Grace is dat God enkel goedheid, liefde en genade is. In God
bestaat geen slechtheid, geen duisternis, geen haat. God veroordeelt en straft niet. Hij heeft
het welzijn van elke mens – ongeacht wat hij of zij heeft gedaan – op het oog.
Daarbij zijn er twee motto's die het werk van Way of Grace samenvatten: Liefde rekent het
kwade niet toe en liefde drijft alle angst uit.
Stichting Way of Grace denkt daarbij niet vanuit tekort of onmogelijkheden, maar vanuit
overvloed en kansen. Het gaat daarbij om het uitdelen van wat (gratis) ontvangen is. Dit
delen leidt tot vermenigvuldiging, waarbij iedereen genoeg heeft en van deze overvloed

weer aan anderen (verderop) kan uitdelen. Daarbij is niets onmogelijk voor wie vertrouwt op
Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen en wie daarvan uit ook handelt.
Stichting Way of Grace is van mening dat door daden van onvoorwaardelijke liefde het
isolement van kwetsbaren in de samenleving kan worden doorbroken. Dat zij worden
opgericht en in staat worden gesteld om gezonde relaties aan te gaan. Dat zij worden
uitgedaagd om ten volle te genieten van het leven in overvloed. Dusdanig dat armoede en
tekorten, ziekten en aandoeningen, schuld en schaamte en veroordeling (m.n. door een
negatief zelfbeeld), ruzie, kwaadsprekerij, doodzwijgen en negatieve denkbeelden tot het
verleden gaan behoren.
Het gaat stichting Way of Grace er om dat alles en iedereen op deze aarde tot herstel en tot
herleving komt. Daarbij is geen enkele situatie – vanuit het perspectief van eeuwige tijd –
onoplosbaar of onomkeerbaar. Alles wat slecht, kwaad en verdorven is, wordt vroeger of
later ten goede gekeerd. Kortom, eind goed, al goed!
Way of Grace gelooft dus niet dat het kwade uiteindelijk het goede overwint, het is juist
andersom. De duisternis kan nog zo dicht lijken, het Licht zal uiteindelijk alle duisternis
verdrijven.
Stichting Way of Grace is van mening dat mensen van elkaar kunnen leren. Daarbij kunnen
zij tot een blikveldverbreding en een vernieuwing van denken komen. Ongeacht de
verschillen in achtergrond, cultuur, sekse, beeldvorming, meningen en standpunten.
Way of Grace gaat daarbij uit van het positieve, omdat Gods levensgeest in elke mens
woont. Het maakt dus niet uit om wie het gaat. Er is vanuit God gezien geen 'aanneming des
persoons' of uitsluiting van mensen. Of het nu om een atheïst, een humanist, een hindoe,
een moslim of een christen gaat. Allen ademen door één en dezelfde Geest. God en mensen
zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Partners in vrede en gerechtigheid.
Generatie na generatie.
Missie van stichting Way of Grace
De missie van stichting Way of Grace is om kerken en gemeenten in Nederland te
informeren over, te stimuleren tot en te ondersteunen bij het hervormingsproces dat nodig
zal zijn om tot verwezenlijking van de bovenstaande visie te komen. Daarnaast het optimaal
laten functioneren van de vijfvoudige bediening in kerken en gemeenten, waardoor steeds
meer mensen tot de volheid van Christus zullen komen.
Het bestuur van stichting Way of Grace
Het bestuur van Way of Grace bestaat momenteel uit drie personen, te weten Piet de Groot
en Peter Overduin en Petra Overduin-Stok. Het bestuur zal op termijn uitgebreid worden
naar vijf personen.
De huidige bestuursleden zijn van onbesproken gedrag. Ze hebben geen strafblad.
De bestuursleden zullen geen financiële beloning voor hun inspanningen ontvangen.
Het bestuur zal op regelmatige basis samenkomen om de voortgang van het beleidsplan
2020-2025 te evalueren en om hierop doelgericht acties te kunnen ondernemen.
De financiën van stichting Way of Grace
De stichting heeft geen winstoogmerk. Van het beschikbare budget – verkregen uit vrijwillige
bijdragen, donaties en eventuele subsidies – zal minimaal 90% worden ingezet om de
doelstellingen van Way of Grace te verwezenlijken.

De penningmeester beheert het geld op de bankrekening van stichting Way of Grace en
houdt een administratie bij van de inkomsten en uitgaven.
In de loop van 2020 worden de plannen en activiteiten verder voorbereid en uitgewerkt.
Met dat daar meer duidelijkheid over komt, zal de penningmeester voor de uitvoering
hiervan een begroting opstellen.
Beleidsdoelen van Way of Grace, periode 2020-2025
De stichting zet zich voor 90% van de tijd in voor het algemeen nut van de samenleving.
Daarbij worden de volgende beleidsdoelen voor de komende vijf jaar nagestreefd:
• Er zal contact gelegd worden met plaatselijke kerken en gemeenten;
• Kerken en gemeenten die ervoor open staan om de hervorming, zoals omschreven in de
visie van Way of Grace, welbewust te beleven, zullen worden begeleid en ondersteund in
het veranderproces;
• Per jaar zal er in vijf regio’s een lokaal team worden samengesteld en gecoacht. Deze
lokale teams gaan in de betreffende regio kerken en gemeenten ondersteunen in het
veranderproces. De eerste twee kerken/gemeenten zullen vanuit het kernteam van Way of
Grace worden ondersteund. Dat betekent dat er per jaar door het kernteam tien kerken /
gemeenten zullen worden getransformeerd;
• De te vormen lokale teams zullen – na de samenwerking ter plaatse met het kernteam van
Way of Grace – zelf verder gaan met het transformeren van kerken en gemeenten, waardoor
er een sneeuwbaleffect ontstaat;
• Het streven is om uiteindelijk in vijf jaar tijd circa 25 regionale teams te vormen die in
totaal circa 150 kerken en gemeenten gaan hervormen.
Einde van het beleidsplan

