BELEIDSPLAN    
STICHTING  GLORYMINISTRIES  
  

Voorgeschiedenis  
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  
die  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  eind  2008  besloten  
om  de  bediening  in  een  Stichtingsvorm  om  te  zetten.  
Van  meet  af  aan  werd  Gloryministries  ondersteund  met  de  website  www.gloryministries.nl,  waarop  
artikelen,  bijbelstudies  en  recensies  van  christelijke  muziek  en  boeken  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.  

  
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.    
Gloryministries  wil  mensen  hierbij  ondersteunen  en  faciliteren.  Wij  geloven  dat  gebed  en  voorbede  
een  belangrijke  basis  vormen  om  mensen  op  hun  bestemming  te  laten  komen.  Het  zijn  tevens  
onmisbare  sleutels  om  plekken  en  gebieden  te  openen  voor  het  Evangelie  van  Jezus  Christus.  God  
roept  hiervoor  mensen  die  daadwerkelijk  voorbede  doen  voor  hun  stad  of  streek.  
Stichting  Gloryministries  stelt  zich  ten  doel  de  verkondiging  van  het  Evangelie  van  Jezus  Christus  in  
de  ruimste  zin  van  het  woord.  De  Stichting  tracht  dit  doel  te  bereiken  door  o.a.  het  mobiliseren  en  
toerusten  van  bidders,  het  geven  van  onderwijs,  het  houden  van  samenkomsten  en  het  geven  of  doen  
uitgeven  van  geschriften  en  andere  wettelijke  middelen.  
We  zien  een  grote  variëteit  van  verschillende  organisaties  op  het  gebied  van  zending,  evangelisatie  en  
gebed.  We  geloven  dat  er  een  zekere  verbondenheid  moet  bestaan  binnen  die  verschillende  eenheden  
en  daarom  streven  we  naar  samenwerking  en  willen  we  anderen  ondersteunen  en  zegenen  in  de  
roeping  die  zij  van  God  hebben  ontvangen.  

  
DOELSTELLINGEN  

Zoals  uit  het  voorgaande  blijkt  heeft  Gloryministries  een  sterke  focus  op  “Gods  Glorie”.  Deze  kan  zich  
in  iemands  leven  ten  volle  openbaren  wanneer  hij  zijn  ware  identiteit  ontdekt  en  daardoor  op  zijn  
bestemming  komt.  De  basis  daarvoor  wordt  gevormd  door  het  geloof  in  Jezus  Christus.    
De  uitwerking  van  de  missie  van  Gloryministries  komt  voort  uit  dit  beginsel  en  is  samen  te  vatten  in  
een  viertal  pijlers:  
• Voorbede  en  gebed  
• Evangelisatie  
• Toerusting,  training  en  onderwijs  
• Ondersteuning  van  diverse  zendings-‐‑  en  gebedsorganisaties  
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REALISATIE  DOELSTELLINGEN  
Gloryministries  wil  haar  doelstelling  bereiken  door:    
  

Voorbede  en  gebed:  
• Persoonlijk  gebed  en  gezamenlijke  voorbede  met  bestuur  voor  de  te  ondernemen  activiteiten  
• Organiseren  van  gebedssamenkomsten  op  locatie  
• 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  
  
Toerusting,  training  en  onderwijs:  
• Het  organiseren  van  toerustingsbijeenkomsten  waarop  mensen  worden  aangemoedigd  om  
hun  bestemming  in  Christus  te  vinden  zodat  Gods  Glorie  door  hun  leven  heen  zichtbaar  
wordt.    
• Het  organiseren  van  seminars,  en  workshops  waarbij  o.a.  de  principes  van  profetische  
aanbidding  en  voorbede  en  persoonlijkheidsontwikkelingen  wordt  onderwezen.  
• Het  op  uitnodiging  verzorgen  van  spreekbeurten  en/of  zang/aanbiddingsdiensten.  
• Het  ter  bemoediging  en  toerusting  verspreiden  van  Bijbelstudies,  getuigenissen,  actuele  
ontwikkelingen  en  andere  artikelen  en  wetenswaardigheden  door  middel  van  de  website  
• Het  schrijven  en  uitgeven  van  boeken  en  artikelen.  
• Samenwerking  met  ander  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.    
  

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  
• 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  
  
Kosten  die  bestuurders  in  de  uitoefening  van  hun  functie  maken  worden  door  de  Stichting  vergoed  op  
declaratiebasis.    
Na  afloop  van  elk  boekjaar  wordt  door  het  bestuur  een  balans  en  een  staat  van  baten  en  lasten  over  
het  verstreken  boekjaar  opgemaakt.  
  

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  

Het  bestuur  neemt  –  naast  het  bepaalde  in  de  oprichtingsakte  –  nadere  bepalingen  omtrent  de  
organisatie  en  financiën  op  in  een  nader  vast  te  stellen  Huishoudelijk  Regelement.  
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