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Beleidsplan Stichting Op de Bres voor Nederland 2023 

 

De Stichting heeft tot grondslag de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. 

 

Doelstelling  

Het oproepen, stimuleren en activeren van belangstellenden in Nederland tot gebed voor een 

reveil in ons land, mede tot zegen van Israël en de volkeren. 

 

Strategie 

- Stimuleren van het kettinggebed, dat wil zeggen maandelijkse gebed in Nederland voor 

Nederland en haar overheid, voor Israël en voor de volkeren 

-Wekelijkse gebed email  

- Het uitgeven van gebedsinformatie, via website, en maandbrieven 

- Het houden van trainingsdagen, onder meer in Heerde, de Hij Komt- dagen 

- Het houden van onderwijs en cursussen over gebed en huidig tijdsbestel incl. eindtijd 

- Het motiveren tot gebedsreizen naar Israël en hoofdsteden van landen wereldwijd. 

 

Actuele werkzaamheden 

- Het houden van contact met de contactpersonen van het kettinggebed.  

- Het uitgeven van een maandelijkse gebedsbrief voor de bidders aan het kettinggebed 

- Het houden van twee landelijke trainingsdagen per jaar  

- Het houden van spreekbeurten in het land 

- Motiveren tot gebed op locatie in de Provinciehoofdsteden 

- Samenkomen met belangstellenden die gebedsreizen willen maken naar Israël en     

hoofdsteden van landen wereldwijd. Hen informeren en in contact blijven na hun reizen.  

- Het bijhouden van de website met actuele gebedsinformaties 

-Het geven van cursussen over gebed en huidig tijdsbestel, uitgave van boeken 

- Gebedswerkers inschakelen 

 

Wijze waarop fondsen worden geworven 

- Via regelmatige en incidentele donaties 

- Via verzoeken in de communicatie mondeling en via internet 

- Op de landelijke trainingsdagen via een collecte 

 

Wijze waarop fondsen en vermogen worden beheerd 

- Via een betaalrekening en een spaarrekening bij de ING-bank 

-De bestuursleden hebben tekeningsbevoegdheid bij de bank 

 

Zaken waaraan fondsen en vermogen wordt besteed 

-  Projecten op het gebied van gebed 

- Trainingsdagen, studiedagen en onkosten 

- Inschakelen van gebedswerkers en ondersteuning 

- Ontwikkelen en beheren website 

- Kantoorkosten 

- Promotiekosten 
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PROJECTEN, VOOR INKOMSTEN EN UITGAVEN 

 

• GEBED NEDERLAND 

• GEBED INTERNATIONAAL: ISRAEL  

• GEBED INTERNATIONAAL: VOLKEREN 

• GEBEDSONDERSTEUNING 

• ALGEMENE ONDERSTEUNING 

• TOERUSTING, ONDERWIJS EN CURSUSSEN, CONFERENTIES 

• BOEKEN EN BROCHURES 

• ETC 

 

 

 

Stichting Op de Bres voor Nederland.  

 

Kantooradres: De Bleike 3, 8181 KD Heerde 

 

Tel. 0578 – 696311 

 

opdebres@solcon.nl 

 

www.opdebres.org 

 

KvK 41189485.  
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