
dinsdag 1 november 2022


Stichting ‘Geloof in Groningen 

Beleidsplan  

Visie
Wij geloven dat God de provincie Groningen niet vergeten is, ook al voelt het voor mensen 
soms als een God-vergeten gebied. God zelf heeft ons gevraagd om in Noordoost-
Groningen te gaan wonen en werken. Het doel is om – pro Deo – in deze regio het 
Evangelie van Jezus Christus uit te delen en voor te leven, zoals verwoord in Johannes 
3:16-18:
 
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft 
Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 
wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de 
eniggeboren Zoon van God.’
 
Deze liefde van God geldt ook voor de inwoners van Noordoost-Groningen. Daarom weten 
we ons geroepen om de boodschap van Jezus Christus in deze regio (weer) bekend te 
maken.

Missie
We vinden het belangrijk dat er in regio Noordoost-Groningen plekken blijven bestaan waar 
God gediend wordt en waar mensen Hem kunnen vinden. Daarom werken we aan de 
vorming van een interkerkelijke, missionaire community, van waaruit we verschillende 
missionaire en diaconale activiteiten kunnen ontplooien.
 
Het doel is om mensen die zich (nog) niet verbonden voelen met kerk of geloof in contact te 
brengen met Jezus Christus. Zo geloven we dat de eer van Jezus’ Naam zal groeien in 
Noordoost-Groningen, er hoop zal opbloeien waar de hoop vervlogen lijkt te zijn en er een 
nieuwe community zal groeien. In deze regio is er door de eeuwen heen veel strijd en 
onrecht geweest. We hopen dat er, door Christus, door het werk van Geloof in Groningen 
heen, verzoening plaats zal vinden tussen God en mensen én tussen mensen onderling.

Strategie 
Om dit te bereiken, zullen onze werkers Bert en Christa zich op twee manieren inzetten voor 
de inwoners van noordoost Groningen. Vanuit een op te zetten missionaire community en 
vanuit hun thuisbasis, de boerderij.

 

1. Werkzaamheden vanuit de missionaire community 
Met dit team kunnen we de volgende activiteiten gaan ontplooien:

- Kinderwerk, te beginnen met een of meer KinderBijbelClubs: met als hoofddoel hen vanuit 
de Bijbel het Evangelie mee te geven.

- Uitbouwen van bestaand interkerkelijk jongerenwerk.
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- Het creëren van ontmoetingsplekken waar we elkaar helpen met de uitdagingen die het 
leven brengt, zoals uitdagingen op het gebied van voeding en kleding, sociaal netwerk, 
gezondheid, relatie en gezin, werk, inkomen en financiën, status en verblijf.

- Cursussen geven om het Evangelie bekend te maken.

- Trainen van een kern community, hen te leren als discipel ook een discipelmaker in de 
omgeving te zijn.

- Organiseren van missionaire bijeenkomsten voor jong en oud, met focus op gezinnen.

 

2. Werkzaamheden vanuit hun thuisbasis, de boerderij 
De boerderij biedt talloze mogelijkheden voor inzet op missionair-diaconaal gebied. We 
noemen een paar dromen.

- In de schuur willen we een multifunctionele ruimte creëren, waar we cursussen kunnen 
geven, maar ook gezellige/informele contactmomenten kunnen realiseren.

- Het is de wens om een stuk land achter de boerderij aan te kopen, die we ‘teruggeven’ 
aan de gemeenschap. In deze tijd van crisis willen we de mogelijkheid bieden om 
kosteloos, of tegen een symbolisch bedrag, een moestuin in gebruik te nemen. Daarmee 
kan voor het eigen gezin voedsel verbouwd worden en wat er over is, kan aan andere 
gezinnen in de regio uitgedeeld worden.

- Ook zoeken we mogelijkheden om kwalitatief goede en mooie tweedehandskleding te 
verzamelen. In de schuur willen we een prachtige kledingwinkel realiseren, waar mensen 
kunnen genieten van een bakje koffie of thee, terwijl ze tweedehands kleding uitzoeken en 
passen. 
- Een deel van het pand willen we gereed maken voor gebruik als gastenverblijf. Daarmee 
willen we o.a. bereiken dat we gastvrij kunnen zijn voor mensen die in dienst van God zijn 
en er behoefte aan hebben om even op adem te komen.

 
 
Voor meer informatie of actuele ontwikkelingen, kijk op www.geloofingroningen.nl.  

Stichting 
Om een en ander te kunnen realiseren en goed te kunnen begeleiden hebben we Stichting 
Geloof in Groningen opgericht. 

▪ De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: het uitvoeren van 
zendingswerk in noordoost Groningen om het geloof in deze regio te verspreiden en 
te ondersteunen, alsmede om deze regio te bereiken met het Evangelie van Jezus 
Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

▪ De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het mogelijk maken 
van missionair opbouwwerk, het opzetten van projecten voor kansarme Groningers, 
het op aanvraag financiële en materiële steun te verlenen aan het missionaire werk 
en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

▪ De stichting heeft geen winstoogmerk en dienst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen belang.
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Stichting Geloof in Groningen | KVK 88045196  
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een 
penningmeester. 
Bert Noteboom sr., voorzitter (b.noteboom@icloud.com)  
Jenneke Blokland, penningmeester 
Dineke v/d Wilt, secretaris

Postadres: Schoolweg 25, 3852 ZA Ermelo. 
RSIN: 864486340  
Bankrek. nr. (binnenkort verwacht)

 
Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 
worden notulen opgemaakt.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het monitoren van de voortgang van de missie en het welzijn van de werkers.

2. Het volgen van de bestemmingsdoeleinden en het beheren van de gelden.

3. Het opstellen van de begroting, het vaststellen en laten keuren van de jaarrekening. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten.

Inkomsten 
De Stichting verkrijgt haar inkomsten door middel van:

a. schenkingen, erfstellingen en legaten;

b. subsidies en donaties;

c. alle andere verkrijgingen en baten.


De werving van de inkomsten zal voornamelijk gebeuren door het middels spreekbeurten 
en andere gelegenheden landelijk bekend maken van Stichting ‘Geloof in Groningen’. We 
geloven dat God zal voorzien in wat nodig is om Bert en Christa in hun levensonderhoud te 
voorzien alsook de activiteiten goed vorm te kunnen geven. 


De voor bepaalde projecten gelabelde gelden zullen ten alle tijde geïnvesteerd worden in dit 
betreffende project. 


Declaraties zullen ingediend worden door Bert en Christa. De uitbetaling van o.m. salaris en 
declaraties zal gedaan worden door de penningmeester, in samenspraak met de rest van 
het bestuur.


Een overzicht van inkomsten en uitgaven zal na het eerste boekjaar 2023 online worden 
geplaatst. 

Ps. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit 
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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——————————————

Werkers 
Bert & Christa Noteboom 
Hoofdweg 19, Finsterwolde (per 1/1/23) 
mob. 06-54938508 | www.geloofingroningen.nl 
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