Jaarverslag 2019-2020
Dit is het jaarverslag van Stichting Revelation en omvat de periode van 1 augustus 2019 tot en
met 31 juli 2020. Stichting Revelation is in het voorjaar van 2017 opgericht en heeft als doel
mensen helpen groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus en hun identiteit in
Christus te leren kennen. 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. Daarom staat deze Bijbeltekst binnen onze stichting
centraal:
___________________________________________________________________________
‘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)
___________________________________________________________________________
Onderwijs en ontmoeten
Stichting Revelation kent twee belangrijke pijlers waardoor zij haar doel wil uitwerken:
onderwijs en ontmoeting. En gebed is daarbij de dragende factor in alles wat we binnen de
stichting doen. Dit jaar is in meerdere opzichten anders ingevuld en verlopen als voorgaande
jaren. Zo maakte de cursus ‘Leren leven van genade’, voor het eerst sinds acht jaar, geen deel
uit van ons programma. En kregen we in de tweede helft van dit jaar te maken met het
coronavirus, dat ons ertoe uitdaagde om creatief te worden in onderwijs en ontmoeting.
Jaarthema ‘Het Vaderhart van God’
Wat het jaar ook anders maakte, was dat we met een jaarthema hebben gewerkt: ‘Het
Vaderhart van God’. Al onze activiteiten betreffende onderwijs en ontmoeting waren
gekoppeld aan dit thema. In september 2019 zijn we ons seizoen begonnen met een
filmavond. Op 25 september hebben we met zo’n 40 mensen de film ‘The Shack’ gezien, naar
het gelijknamige boek ‘De uitnodiging’ van W. Paul Young. In deze film wordt het Vaderhart
van God op een heel indrukwekkende en liefdevolle manier zichtbaar gemaakt.
Ontmoetingsavonden
In navolging op deze startavond werden vervolgens vijf (maandelijkse) ontmoetingsavonden
gepland. Telkens stond een ander aspect van Gods Vaderhart centraal. Zo hebben we gekozen
voor de thema’s ‘God is liefde’, ‘God is goed’, ‘God is rechtvaardig’, ‘God is genadig’ en ‘God
is trouw’. Na telkens een stukje onderwijs te geven vanuit de Bijbel en een fragment uit de
film terug te kijken, gingen we met elkaar in gesprek. De ontmoetingsavonden werden goed
bezocht met gemiddeld zo’n 32 mensen. Vanwege corona hebben we de laatste twee
ontmoetingsavonden moeten afzeggen.

Vaderhartconferentie
Naast de ontmoetingsavonden hebben we rondom ditzelfde thema op 29 februari 2020 ook
een Vaderhartconferentie georganiseerd. Jan Pool sprak op deze conferentie zowel in de
ochtend- als middagsessie over Gods hart en SERA en band namen de aanbidding en muzikale
begeleiding voor hun rekening. We kijken met heel veel vreugde en dankbaarheid op deze
conferentie terug. Gods liefde was voelbaar aanwezig en vele mensen zijn aangeraakt en
hebben een stukje genezing en heling ontvangen. Er waren tijdens deze dag zo’n 250 mensen
aanwezig.
Ministrycursus
In het najaar van 2019 hebben we in samenwerking met de PKN gemeente SurhuisterveenBoelenslaan een ministrycursus georganiseerd. Enerzijds als een herhalingscursus voor het
bestaande ministryteam van de kerk en anderzijds om ook andere mensen kennis te laten
maken met het ministrygebed. Er hebben 18 cursisten deelgenomen aan deze cursus, waarvan
6 mensen voor het eerst kennis maakten met ministry. Voor de cursus is gebruik gemaakt van
het onderwijs van New Wine. We kijken met veel plezier terug op deze cursus.
Opleiding Transform
Om verder handen en voeten te kunnen geven aan onze missie en visie, hebben twee van
onze vier bestuursleden dit jaar de Transform-opleiding gevolgd bij Stichting Freedom in Christ
ministries. In deze internationale leiderschapsopleiding staat persoonlijke transformatie en
groei centraal door je te verdiepen in Gods Woord over Wie God is en wie je zelf bent. En door
stil te staan bij Gods plan voor ons leven. Tijdens de opleiding hebben we drie cursussen
doorlopen: Vrijheid in Christus, Groeien in genade en Freed to Lead.
Pilotcursus ‘Vrijheid in Christus’
Vanuit de Transformopleiding kregen we de opdracht om een pilotcursus te organiseren. Wij
hebben daarbij gekozen voor de cursus ‘Vrijheid in Christus’. Deze cursus heeft tot doel
christenen te helpen groeien in identiteit, karakter en vrijheid in Christus door stil te staan bij
de waarheid van Gods Woord en van daaruit persoonlijke en geestelijke problemen aan te
pakken. Door je bewust te worden van wat je werkelijk gelooft en je geloof in
overeenstemming te brengen met Gods Woord, komt er groei en vrucht in je leven.
Begin maart zijn we deze pilotcursus gestart met tien cursisten. Echter vanwege de uitbraak
van corona hebben we deze cursus, op de eerste les na, digitaal gegeven. We ontmoetten
elkaar via Zoom en hadden ook contact via Whattsapp. Alleen bij de slotavond op 16 juni
konden we elkaar weer fysiek ontmoeten in de Lantearne. Deze avond hebben we gebruikt
om met elkaar te delen wat God tijdens deze cursus in onze levens had uitgewerkt. Door de
vele bijzondere getuigenissen werd dit een ware dank- en aanbiddingsavond naar God.
Communicatie
Dit jaar hebben we voornamelijk gecommuniceerd via onze nieuwsbrief ‘Revelation Nieuws’
en onze website. Beide zijn aan het einde van dit jaar in een nieuw jasje gestoken, zodat ze
up-to-date blijven om onze cursisten en belangstellenden van actuele informatie te voorzien.

Financieel verslag 2019-2020

Jaarplan 2020-2021
Het verlangen binnen de stichting om mensen te helpen groeien in een persoonlijke relatie
met God en in identiteit wordt steeds groter. We zien ook het belang daarbij voor onze
omgeving. In het komende jaar willen we ons daarom weer volop inzetten om mensen daarin
te helpen en te begeleiden, zowel door onderwijs als ontmoeting.
In het nieuwe seizoen zullen we de discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’ weer gaan
aanbieden. Deze cursus zal begin oktober van start gaan en eindigt eind maart 2021.
Daarnaast zullen we een tweede pilotgroep ‘Vrijheid in Christus’ starten vanaf half september
tot en met november 2020. We hopen beide cursussen fysiek aan te kunnen bieden op basis
van de richtlijnen van het RIVM.
Wat ons heel helder voor ogen staat, is het grote belang van het leren kennen van Gods
Vaderhart. Alleen als we Gods hart leren kennen met ons eigen hart, zullen wij gaan ontdekken
wie wij zijn in Christus. Daarom is het ons plan en verlangen om in het voorjaar van 2021
opnieuw een Vaderhartconferentie te organiseren.

