
 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021 
STICHTING 

NUNSPEET VOOR JEZUS 
 

 
 

1.       Informatie over de stichting       
              
Rechtsvorm           
Nunspeet voor Jezus is een stichting. De stichting is opgericht op 4 november 2021 
en is gezeten in Nunspeet. De statuten zijn nadien niet gewijzigd.   
   
           
Doelstelling                
De stichting heeft ten doel: het (doen) uitdragen en uitoefenen van het Christelijke 
geloof, in de meest ruime zin van het woord. 
 
 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

1. het (doen) organiseren van kerkdiensten, zowel binnen als buiten;  
2. het (doen) organiseren van diverse werkgroepen;  
3. het (doen) organiseren van Christelijke cursussen en trainingen;  
4. het (doen) organiseren van (Christelijke) evenementen, activiteiten en/of 

bijeenkomsten;  
5. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder 

andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van 
media;  

6. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;  
7. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;  
8. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar 
bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 
 

   
   
Bestuur         
De bestuurssamenstelling per 31-12-2021 is als volgt:        
             
Mevr. G. Roest  voorzitter 
Mevr. J. Van Heerde  secretaris 
Dhr. R. Ten Cate  penningmeester     
Dit jaar zijn er in het dagelijks bestuur geen wijzigingen geweest.   
   
 
 
 
 
 



 

Activiteiten 2021  
 
Organiseren en leiden van Women on Fire 
De Women on Fire (WOF) vrouwengroep komt elke 14 dagen bij 
elkaar (muv schoolvakanties) en samen gaan we Gods unieke plan voor ons leven 
ontdekken. We gaan leren wat onze koninklijke identiteit is. We gaan met elkaar 
geestelijk groeien en je ontvangt praktische tools. Op de avonden zingen en bidden 
we en is er ruimte voor interactie. Een avond is van 19:30 – 22:00 uur. 

 
Organiseren en leiden van cursus Koninklijk Leven 
Deze levens veranderende cursus is voor iedereen die zijn relatie met God wil 
verdiepen en het verlangen heeft om van kind door te groeien naar het 
zoon(dochter)schap van God. Tijdens de cursusavonden ontdek je: 

• Wie je bent in Christus 
• Welke goede gedachten God over je heeft 
• Hoe je omstandigheden kan overwinnen 
• Hoe je in volledige vrijheid kan leven 

De cursus omvat 8 avonden en is gehouden in het najaar van 2021. 
 

Organiseren en leiden van de Alpha Cursus 
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha voor jou. Er 
is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Elke 
Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen 
manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend 
verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende 
onderwerpen: 

• Is er meer? 
• Wie is Jezus? 
• Bidden: waarom en hoe? 
• De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
• Hoe zit het met de kerk? 

 
De cursus omvat 8 avonden en een weekend en is gehouden in het najaar van 2021. 

 
Organiseren en leiden van bijeenkomsten in de Huisgemeente 
Het is het goed om als kinderen van God, samen te komen en God en elkaar te 
ontmoeten. Om zo het leven te delen. Dat doen we elke zondagochtend. Tijdens 
deze bijeenkomst is er veel ruimte om God te aanbidden en God groot te maken. We 
luisteren naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. We bidden voor elkaar en 
bouwen zo elkaar en ons geloof op. We zijn vol verwachting naar wat God wil doen 
in ons midden. De ochtend begint met ontmoeting met koffie/thee en na afloop eteen 
we samen een broodje. Ook kinderen horen bij Gods gezin en zijn meer dan welkom 
om mee te komen!  



 

De huisgemeente is gestart in het najaar van 2021 en vindt elke 
zondagochtend plaats van 10:00-13:30 uur.  
 
 
 
Organiseren en houden van Worshipnight – 1x per maandag  
Tijdens een openluchtdienst (Worshipnight) gaan we samen zingen en God 
aanbidden. We nodigen elke keer een andere spreker uit, die je opbouwt, die je 
uitdaagt, die je tot nadenken stemt, kortom: een boodschap die je in beweging En 
waar je de week weer mee in kunt gaan.  

De worshipnight wordt 1x per maand op zondagavond gehouden op het 
parkeerterrein bij Van der Put Transport in Nunspeet. Er wordt een collecte 
gehouden.  

 
Organiseren en houden van Christmas Worshipnight 
Met Kerst vieren we dat Jezus voor ons naar de aarde kwam. Een geboorte die de 
wereld voorgoed heeft veranderd. De Christmas Worshipnight vindt plaats onder de 
sterrenhemel.  We houden een collecte voor de onkosten. 

De Chrismas Worshipnight is gehouden op vrijdag 24 december 2021. 

 
             


