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Hoofdlijnen van ons beleid geldend vanaf januari 2020

Sinds de oprichting in juli 2011 beoogt de stichting daadwerkelijk een positieve bijdrage te
leveren aan het geestelijke en sociale klimaat in de stad.
Veranderingen in de samenleving vereisen een voortdurende check op het beleid van de
organisatie. Dat geldt ook voor de doelgroepen waarop we ons richten.
In dat kader zijn pogingen ondernomen om in samenwerking met o.m. jeugd- en
jongerenwerkers als huiskamer een rol te spelen in het bieden van een veilige chill plek
in het weekeinde voor de jeugd van 12-16 jaar in de vorm van een jongerencafé. Helaas
heeft dit nog niet geleid tot concrete resultaten.

Gebed
Het bevorderen van gebed, voorbede en aanbidding in praktische zin door regelmatig terugkerende
interkerkelijke gebedssamenkomsten primair, doch niet uitsluitend, gericht op noden en situaties in
de Nijkerkse samenleving, zowel kerkelijk als seculier. Het bevorderen, faciliteren en verzorgen van
praktijkgericht onderwijs over gebed, voorbede en aanbidding.
De huiskamer faciliteert de maandelijkse gezamenlijke gebedssamenkomst van voorgangers van
verschillende geloofsgemeenschappen in de stad.
Eenheid en evangelisatie
Het bevorderen van de eenheid onder christenen en kerken in de stad door het open karakter van de
gebedssamenkomsten, waaraan kan worden deelgenomen ongeacht de kerkelijke achtergrond. Sinds
2018 ook door initiatie en ondersteuning van “bidden bij de buren” tijdens de jaarlijkse landelijke
gebedsweek in januari. Een week lang letterlijk gezamenlijk bidden in diverse godshuizen in de stad.
Het organiseren en leveren van ondersteuning aan evangelisatie (straat)acties namens de kerken
door organisatie en training, en daaraan verbonden de openstelling van de faciliteiten voor gesprek,
gebed en pastorale counseling en voorbede ten tijde van deze acties.
Christelijke inloophuiskamer
Het creëren en exploiteren van een Huis van Ontmoeting en gebed in fysieke zin door het faciliteren
van een inloophuiskamer en ontmoetingsruimten (zoals voor Alpha cursussen), en in sociale en
geestelijke zin door, zonder aanziens des persoons, mensen gastvrijheid en een luisterend oor te
bieden en, indien gewenst, aan te vullen met persoonlijk gebed, en zodoende bezoekers bekend te
maken met de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus.
Hierbij worden bezoekers voor uitgebreide en langdurige pastorale opvang en counseling indien
gewenst, doorverwezen naar de eigen kerkgemeenschap of, in geval van geen kerkelijk binding, naar
christelijke geloofsgemeenschappen bij voorkeur in de stad, die daar een pastorale bediening in
hebben.
In al deze vormen van geestelijke en sociale dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt naar
leeftijd, geslacht, afkomst of godsdienstige verbinding.
De bestuursleden en de medewerkers zijn als vrijwilligers een passende afschaduwing van de
samenwerkende kerken in Nijkerk.
Hoewel de financiële ondersteuning van de zijde van de kerken onder druk dreigt te komen staan, is
er nog geen aanleiding om actief alternatieve sponsoring in het beleid voor 2020 op te nemen.
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