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Jaarverslag 2017-2018
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Revelation en omvat de periode van april 2017 tot
en met juli 2018. Omdat wij werken met een cursus die van september tot mei loopt, hebben
wij gekozen voor een boekjaar dat van 1 augustus tot 31 juli loopt. Dit jaarverslag omvat een
iets langere periode dan een jaar vanwege onze start op 29 maart 2017.
Stichting Revelation is in het voorjaar van 2017 opgericht. Het doel van de stichting is om
mensen te helpen groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. Daarnaast wil deze
stichting mensen ook helpen hun identiteit te leren kennen in Jezus Christus. Wij geloven dat
we alleen door Jezus te leren kennen, kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn. Wij geloven in
een God van relatie, die ons opdraagt om vanuit Zijn liefde elkaar lief te hebben.
‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’
Johannes 12:34-35 (NBV)
Ons eerste jaar was vooral gericht op het opstarten van onze stichting. Het was voor ons
belangrijk om de ANBI-status te ontvangen en we hebben dan ook alles op alles gezet om dat
goed voor te bereiden. Deze inzet werd in juli al beloond toen we van de Belastingdienst de
ANBI-status ook kregen toegewezen. We willen benadrukken dat we als bestuurders geen
inkomsten krijgen vanuit de stichting. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om de ANBIstatus te kunnen verkrijgen en om deze te behouden. In de eerste maanden is er ook naarstig
gewerkt aan een professionele website. Deze website is niet alleen ons belangrijkste
communicatiemiddel, maar is ook functioneel voor onze cursisten. Via een persoonlijke login
krijgen zij toegang tot extra lesmateriaal.
Stichting Revelation kent twee belangrijke pijlers waardoor zij haar doel wil uitwerken:
onderwijs en ontmoeting. Gebed is daarbij de dragende factor en omgeeft alles wat we binnen
de stichting doen. In dit eerste jaar zijn we voornamelijk bezig geweest met de pijler onderwijs.
Er is een nieuwe cursus geschreven: Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’. Deze
cursus is in het voorjaar van 2017 in concept geschreven en gaandeweg het cursusjaar verder
uitgewerkt. De eerste zes lessen werden bij de start van de cursus in oktober 2017 uitgereikt.
In januari 2018 ontvingen de cursisten de volgende vijf lessen en in maart 2018 de laatste drie
lessen.

We hebben het afgelopen jaar met drie cursusgroepen gewerkt: een dinsdagmorgengroep,
een dinsdagavondgroep en een woensdagavondgroep. We startten het jaar met 71 cursisten,
waarvan er 6 cursisten gedurende het seizoen moesten afhaken, vanwege diverse redenen.
Aan het begin van het seizoen hebben we een informatieavond georganiseerd en we hebben
het seizoen afgesloten met een dankavond. Tijdens de dankavond begeleidde Women Praise
uit Ureterp de zang en aanbidding en klonken vele persoonlijke dankbetuigingen aan God.
Ter ondersteuning van de cursisten werken we in de stichting met een begeleidingsteam. Het
begeleidingsteam bestaat uit vrijwilligers die dienen tijdens de cursusbijeenkomsten. Zij
bieden een luisterend oor, denken en leven mee en bieden de cursisten desgewenst gebed
aan. We zijn aan het begin van dit seizoen begonnen met 12 teamleden. Echter vanwege
persoonlijke omstandigheden moesten twee teamleden afhaken. Gedurende het cursusjaar
hebben we met regelmaat teambijeenkomsten georganiseerd, waarbij de focus lag op teambuilding en persoonlijke geloofsgroei.
In het voorjaar van 2018 hebben we de cursus ‘Leren leven van genade’ geëvalueerd en
herzien. We hebben er voor gekozen om de cursus terug te brengen naar 12 lessen, in plaats
van de 14 die in eerste instantie geschreven waren. We hebben hiervoor gekozen omdat het
beter aansluit bij het doel dat wij voor ogen hebben: groeien in relatie met God en groeien in
identiteit. In juli 2018 is de herziene cursus in een nieuw jasje uitgegeven, ditmaal met ringband in executive-formaat. Op deze manier hebben we de cursusmap een stuk handzamer
gemaakt.
Binnen de stichting bieden we ook ruimte voor een stukje persoonlijke begeleiding bij het
groeien in relatie met God en groeien in identiteit. Een aantal cursisten heeft daar in het
afgelopen jaar ook gebruik van gemaakt. Door een aantal gesprekken te hebben met een
cursist willen we hen helpen en aanmoedigen om stappen in geloof te zetten. Soms zie je deze
stappen zelf niet of heb je het gevoel dat je gewoonweg niet verder komt in je geloof. Een
stukje persoonlijke begeleiding kan dan helpen bij geloofsgroei en je leert je geloof op een
hele praktische manier toepassen.
Als bestuur kijken we met veel voldoening terug op dit eerste stichtingsjaar. Het was een mooi
maar ook pittig jaar, waarin we veel mochten leren en persoonlijk mochten groeien. We
hebben heel regelmatig vergaderd om alles in goede banen te leiden en zijn blij met onze
webmasters en onze accountant, die ons voortdurend hebben bijgestaan met goede raad en
adviezen. Maar zo aan het einde van dit jaar kijken we niet alleen met veel plezier terug, we
kijken ook vol verwachting uit naar het nieuwe jaar.

Financieel verslag 2017-2018

Jaarplan 2018-2019
In het volgende seizoen zetten we in op twee cursusgroepen: een dinsdagmorgengroep en
een dinsdagavondgroep. Daarnaast zijn we bezig met een vervolgcursus over identiteit. We
hebben een diep verlangen om een meer praktische cursus te organiseren waarbij onze
identiteit in Christus diep kan wortelen en doorwerken in ons dagelijks leven.
Ook willen we de tweede pijler binnen onze stichting, de pijler ontmoeting, meer vorm gaan
geven door het organiseren van ontmoetingsavonden. Deze avonden willen we openstellen
voor iedereen, zodat we elkaar (over kerkmuren heen) kunnen ontmoeten en samen kunnen
groeien in geloof. Ook zijn er plannen voor het organiseren van een conferentie in 2019.
Om dit alles te communiceren, willen we vanaf het volgende seizoen naast de website ook
gaan communiceren via een nieuwsbrief. Deze Revelation Nieuwsbrief zal zo’n vier tot zes
keer per jaar via de mail verspreid worden. De eerste uitgave staat gepland voor 31 augustus
2018.

