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BELEIDSPLAN 2020 - 2025 
STICHTING GLORYMINISTRIES 
 
GEGEVENS 
 

• Statutaire naam:   Stichting Gloryministries 
• RSIN:     820448825 
• Fiscaalnummer:   NL820448825B01 
• Contactpersoon:   C.J. Klepper 
• Post- en vestigingsadres:  Langestraat 7, 3861 BM Nijkerk 
• Telefoonnummer:   06 2948 9677 
• Website:    https://www.gloryministries.nl  
• E-mailadres:    Info@gloryministries.nl  
• Kamer van Koophandel:  34327286 
• Datum akte van oprichting:  13-02-2009 
• IBAN nummer:    NL56 INGB 0005 0472 80 

 
BESTUURDERS 
 

• Voorzitter:    M.N.J. Kollaard 
• Secretaris:    E. Vorsterman van Oijen 
• Penningmeester:   C.J. Klepper 

 
HISTORIE 
 
Gloryministries is in mei 2006 opgericht en bestond aanvankelijk als zelfstandige gebedsbediening 
binnen de Evangelische Gemeente Shelter-Haarlem. De oprichting van Gloryministries was destijds 
het vervolg op de gebedssamenkomsten en seminars welke sinds 1997 met regelmaat in Haarlem en 
omstreken werden georganiseerd. Het onderwijs op gebied van voorbede bleek in een behoefte te 
voorzien en na enige tijd werd besloten om dit naar andere locaties buiten Haarlem uit te breiden.  
In de periode tot 2009 verbreedde de doelstelling zich. Evangelisatie, onderwijs en toerusting namen 
een grotere plaats in en er kwamen vanuit verschillende groepen en gemeentes uitnodigingen voor 
workshops en spreekbeurten. 
 
Om Gloryministries duidelijk een eigen gezicht en een eigen kleur te geven, werd in 2009 besloten om 
de bediening in een Stichtingsvorm om te zetten. Hierbij verkreeg de Stichting ook de status van een 
Algmeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan de Stichting werd onder dezelfde naam een (kleine) 
uitgeverij gekoppeld, om de geschreven boeken in eigen beheer te kunnen uitgeven. 
Van meet af aan werd de Stichting ondersteund met de website www.gloryministries.nl, waarop 
artikelen en Bijbelstudies werden geplaatst. Deze website wordt voortdurend vernieuwd en 
bijgewerkt en is inmiddels aangevuld met een agenda, een weblog en een eigen webshop. De boeken 
en andere items worden verkocht zonder winstoogmerk, de opbrengst van de verkopen komt geheel 
ten goede aan de doelstelling van de Stichting. 
 
PARTNERSCHAP STREAMS 
 
In 2017 is de Stichting een partnerschap aangegaan met Stichting Streams te Nijkerk, waarna de 
Stichting haar thuisbasis heeft verplaatst naar Nijkerk. Als partner van Stichting Streams heeft 
Stichting Gloryministries het mandaat ontvangen voor opzetten en inrichten van een ‘Huis van 
Gebed’ dat gevestigd is in de ‘Tweede Pastorie’ aan de Catharinastraat 3 te Nijkerk.  
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Stichting Gloryministries opereert vanuit de ‘Oude Wheem’, een oude Pastorie gevestigd aan de 
Langestraat 7 in Nijkerk, waar ook haar uitgeverij is gevestigd. In het naastliggende Koetshuis bevindt 
zich een schildersatelier waarin (profetische) schilderworkshops worden georganiseerd.  
In het Koetshuis bevinden zich tevens het kantoor en een gastenkamer met badkamer.  
De ‘Oude Wheem is naast woonhuis tevens als gastenverblijf gekoppeld aan het Huis van Gebed en 
beschikt over drie gastenkamers, twee badkamers, een ontbijtkamer en een lounge. De locatie is 
evenals de Tweede Pastorie in beheer van Stichting Streams. Gloryministries draagt als partner van 
Streams de verantwoordelijkheid over de activiteiten die plaatsvinden in deze drie panden. De 
gastenverblijven van de ‘Oude Wheem’ zullen vooral worden benut voor gasten van het Huis van 
Gebed en voor deelnemers aan de retraites die regelmatig worden georganiseerd.    
 
DOELSTELLING 
 
Stichting Gloryministries stelt zich ten doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in 
de ruimste zin van het woord. Binnen deze doelstelling neemt discipelschap een belangrijke plaats in. 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het mobiliseren en toerusten van bidders, het geven van 
onderwijs, het houden van samenkomsten, het organiseren en faciliteren van retraites en het geven of 
doen uitgeven van geschriften en andere wettelijke middelen. 
 
MISSIE   
 
Met als uitgangspunt de Bijbeltekst Psalm 108: 6 “Laat Uw Glorie heel de aarde vervullen”, geloven we 
dat elk mens geroepen is om Jezus Christus te kennen en vanuit geloof in Hem God te dienen.  
Op die manier kan elk mens een “gloriedrager” zijn, d.w.z. op eigen unieke wijze iets van God 
zichtbaar maken in zijn of haar eigen omgeving.  
Stichting Gloryministries wil mensen hierbij ondersteunen en faciliteren. Wij geloven daarbij dat 
gebed, voorbede en discipelschap een belangrijke basis vormen om mensen op hun bestemming te 
laten komen. De Stichting ziet het dan ook als haar roeping om mensen te trainen in de verschillende 
aspecten van gebed en voorbede, maar ook om hen te toe te rusten in discipelschap. Zo kunnen 
christenen groeien naar geestelijke volwassenheid om hun plaats als volgeling van Jezus in de 
maatschappij in te nemen en in praktijk te brengen wat Jezus zegt: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld’ 
(Mattheus 5: 14). We organiseren hiervoor samenkomsten en geven onderwijs door middel van 
seminars en workshops.  
 
Zowel in ons land als daarbuiten zien we een grote variëteit van verschillende organisaties op het 
gebied van gebed, zending en evangelisatie. We zien dit niet als concurrentie, maar verheugen ons 
daarin en streven naar een zekere verbondenheid met die verschillende eenheden. Daarom strekt de 
Stichting zich uit naar samenwerking met die organisaties en willen we hen ondersteunen en zegenen 
in de roeping die zij van God hebben ontvangen. 
 
PRAKTISCHE UITWERKING 
 
De uitwerking van de doelstelling van de Stichting wordt verwoord in onze missie en is samen te 
vatten in een viertal pijlers: 

• Voorbede en gebed 
• Evangelisatie 
• Discipelschap 
• Ondersteuning  

 
Voorbede en gebed: 

• Persoonlijk gebed en gezamenlijke voorbede met bestuur en team  
• Mobiliseren, toerusten en bemoedigen van bidders 
• Organiseren van gebedssamenkomsten op locatie 
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• Samenwerking met andere gebedsorganisaties 
 
Evangelisatie: 

• Het organiseren van evangelisatie acties en openbare samenkomsten 
• Het deelnemen aan en/of het ondersteunen van evangelisatie acties die door derden worden 

georganiseerd  
• Samenwerking met andere evangelisatieorganisaties en of plaatselijke kerken 

 
Toerusting, training en onderwijs: 

• Het organiseren van bijeenkomsten waar mensen worden aangemoedigd om hun 
bestemming in Christus te vinden en waar persoonlijkheidsontwikkelingen wordt 
onderwezen (counseling en discipelschap). 

• Het organiseren van workshops waarbij o.a. de principes van (profetische) aanbidding en 
voorbede wordt onderwezen. 

• Het organiseren en faciliteren van retraites. 
• Het (op uitnodiging) verzorgen van spreekbeurten en/of zang/aanbiddingsdiensten. 
• Het verspreiden van Bijbelstudies, getuigenissen, actuele ontwikkelingen en andere artikelen 

en wetenswaardigheden via diverse kanalen (w.o. Website, Social media etc.) 
• Het schrijven en uitgeven van boeken en artikelen. 
• Het maken van profetische schilderijen en het lesgeven daarin. 
• Samenwerking met andere organisaties op het gebied van toerusting, training en onderwijs  

 
Ondersteuning van diverse zendings- en gebedsorganisaties: 

• Ondersteuning door middel van gebed, voorbede, bemoediging en toerusting 
• Financiële ondersteuning door middel van geldelijke giften  

 
ORGANISATIE 
 
Stichting Gloryministries wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit minimaal een 
voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur kan worden uitgebreid met twee 
bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, en de in- en externe 
communicatie. De bestuurders worden door het gezamenlijk bestuur benoemd en vergaderen met een 
frequentie van gemiddeld eenmaal per kwartaal waarbij in het eerste kwartaal de begroting en de 
jaarstukken worden besproken.  
 
De Stichting keert geen beloning uit aan een bestuurder. Wel worden onkosten die bestuurders of 
vrijwilligers maken in de uitoefening van hun functie binnen de doelstelling van de Stichting vergoed 
op declaratiebasis. 
 
PUBLIC RELATIONS (PR) 
 
PR vindt plaats door middel van de eigen website en de door de Stichting uitgegeven gebedsbrief 
welke per kwartaal binnen haar netwerk wordt rondgestuurd. Voorts zal de Stichting haar activiteiten 
wijder promoten via social media zoals Facebook, Twitter en andere mediakanalen. 
Vertegenwoordigers van de Stichting zullen netwerkbijeenkomsten bijwonen en contacten leggen met 
andere stichtingen en belanghebbenden die zich binnen de doelstelling van de Stichting bewegen, 
actief zijn of interesse tonen. 
 
FINANCIEN EN ADMINISTRATIE 
 
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: 

• Donaties en eventuele subsidies 
• Schenkingen, erfstellingen en legaten 
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• Financiële vergoedingen en bijdragen verkregen uit spreekbeurten, onderwijs e.d. 
• Inkomsten uit verkoop van boeken, artikelen, beeld- en geluidsdragers en andere items  
• Alle andere verkrijgingen en baten 

 
Conform de statuten beheert de penningmeester de gelden. Na afloop van elk boekjaar wordt door de 
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het verstreken boekjaar opgemaakt 
en met het Bestuur doorgesproken, waarna de stukken (online) worden gepubliceerd. 
 
BEGROTING 
 
De begroting wordt jaarlijks bij aanvang van elk kalenderjaar door de penningmeester opgesteld en 
aan het Bestuur voorgelegd. Daarbij wordt ook een 3-jarige prognose t.b.v. het Beleidsplan opgesteld. 
Daar waar nodig is wordt het Beleidsplan jaarlijks geactualiseerd. 
  
BIJLAGE BIJ HET BELEIDSPLAN – MEERJARIGE PROGNOSE 
 

Meerjarenbegroting 2020 - 2023 bedragen x € 1.000 

      
Vermogen per 31/12/2020 30    
      
  2021 2022 2023 
Vermogen per 31 december 30 33 30 
      
Baten     

Giften 19 21 20 
Verkopen 3 1 3 
Overige ontvangsten 3 3 3 
      
Totale Baten 25 25 26 
      
Lasten     
Projectkosten 15 15 15 
Exploitatiekosten 2 5 2 
Giften 1 1 1 
Algemene kosten  1 7 2 
      
Totale Lasten 19 28 20 
      
Saldo baten minus lasten 6 -3 6 
t.b.v. of  t.l.v. continuiteitsreserve       

 
 
 
 
 
 


