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2 Inleiding
Stichting Revive is op 19 november 2012 opgericht mede omdat er al langere tijd het
verlangen was om een welkome, positieve en inspirerende omgeving te creëren waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op 11 mei 2013 is stichting Revive gestart met
inloophuis ‘De Gasthof’. Dit huis staat open voor iedereen die behoefte heeft om even
bij te praten, vreugde of verdriet te delen of voor gezelligheid en ontspanning. Naast
de Ontmoeting in het inloophuis biedt stichting Revive ook verschillende activiteiten
aan op het gebied van Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Revive heeft onder
andere de volgende mooie betekenissen: opwekken, activeren, opleven,
verlevendigen, bekomen, zich hervinden, opfrissen, verfrissen, verkwikken, herleven,
weer krachtig worden. We hopen dat we hierin veel voor onze medemens kunnen
betekenen. Nog meer, wat God hierdoor voor ú wil betekenen!

3 Doelstelling stichting Revive
Stichting Revive heeft tot doel om, op grond van haar christelijke levensovertuiging en
Bijbelse principes, de liefde van God door middel van woord en daad uit te stralen en
daardoor Christus zichtbaar te maken.
Wij willen ons doel onder meer verwezenlijken door:
 het creëren van een welkome, positieve en inspirerende omgeving waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 mensen te motiveren en te stimuleren om naar elkaar om te zien;
 het verlenen van hulp aan mensen in nood;
 het duurzaam en structureel samenwerken met mensen en organisaties en
professionele hulpverleningsinstellingen die onze visie delen;
 het aanbieden van materialen en ondersteuning door middel van cursussen,
bijeenkomsten, websites en overige social media;
 het Woord van God, dat is de Bijbel, naar huizen en harten van mensen te
brengen, ongeacht de leeftijd, het ras, de cultuur, het geloof of de stand van
mensen;
 het ontplooien van pastorale, diaconale en missionaire activiteiten;
 het aanbieden van pastorale counseling en Bijbels onderwijs om geestelijke
groei van het christelijk geloof te stimuleren.

4 De organisatie
4.1 Bestuur
Het bestuur van stichting Revive bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Voorzitter:

G.C.G. van der Lee

Secretaris:

H.J. van den Brink

Penningmeester:

J.D.C. Baas

4.2 Klankbordgroep
Stichting Revive wordt bijgestaan door een klankbordgroep. De klankbordgroep
bestaat uit Jan en Erna Koerts. Zij begeleiden en adviseren Henk en Erna van den Brink
bij het werk voor stichting Revive. De klankbordgroep komt in de regel 1 keer per
maand bij elkaar op de eerste donderdagavond van de maand.

4.3 Vrijwilligers
4.3.1 Vrijwilligers inloophuis ‘De Gasthof’
Inloophuis ‘De Gasthof’ heeft 4 gastvrouwen die volgens een vastgesteld rooster de
gasten begeleiden. Zij staan onder leiding van Erna van den Brink.

4.3.2 Vrijwilligers NLdoet
1 keer per jaar doet stichting Revive mee met de actie NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organisaties in het land NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights
en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.
Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat
NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
Bij Stichting Revive hebben op 22 maart 10 vrijwilligers meegedaan met de klusdag Dit
jaar hebben we de oude balken van de nieuwe ruimte voor het inloophuis geschilderd
en is er een kweekkasje gemaakt.

4.3.3 Vrijwilligers Pastorale Counseling
Stichting Revive heeft in 2014 gewerkt met 2 vrijwilligers die de gesprekken met de
confidenten hebben.

5 Inloophuis ‘De Gasthof’’
5.1 Inloophuis ‘De Gasthof’
Inloophuis ‘De Gasthof is geopend op maandag van 10.00 – 12.00 uur, op woensdag
van 10.00 – 12.00 uur en op vrijdag van 10.00 – 15.00 uur. Op vrijdag wordt er tussen
12.00 uur en 13.00 uur een lunch aangeboden.
Het inloophuis is ook op de laatste vrijdagavond van de maand geopend van 19.00 –
22.00 uur. Deze avonden worden meestal ingevuld als spelavond. In 2014 hebben de
gastvrouwen totaal 535 keer bezoekers welkom geheten. Een stijging van 348
bezoeken ten opzichte van 2013.
Regelmatig worden themadagen georganiseerd, zoals kerstkaarten maken en
appelschildagen (samen appelmoes maken).

5.2 ‘Aan Tafel’
In 2014 is het project ‘Aan Tafel’ niet gehouden. Het doel van dit project is dat mensen
‘onbekende bekenden’ uitnodigen voor een diner bij hen thuis. Op deze wijze komen
mensen, die wel bekenden zijn van elkaar, maar er nooit toegekomen zijn om elkaar
tijdens een diner te spreken, met elkaar in contact. De bedoeling is dat de
gastheer/gastvrouw het voorgerecht en het hoofdgerecht bereidt voor de gasten. Het
nagerecht wordt op een centrale plaats geserveerd, waar alle gastheren/gastvrouwen
en de gasten bij elkaar komen. Na afloop van het nagerecht wordt een gezamenlijke
activiteit aangeboden.

6 Pastorale Counseling
Vanaf de start van Stichting Revive zijn onze hulpverleners betrokken bij diverse
hulpvragen. Ook op dit terrein zien we veel nood. Hieronder willen we graag wat meer
vertellen over het werk van de hulpverleners van Stichting Revive.

6.1 Identiteit
Wij als hulpverleners hebben het verlangen om pastoranten, of zoals wij dit noemen
'confidenten' (dat is diegene die zich toevertrouwt, die zijn vertrouwen schenkt) te
helpen om met hun problemen om te gaan vanuit christelijke geloofsovertuiging.
Iedereen die belang heeft bij een hulpverlening die aansluit bij een geloofsbeleving die
geworteld is in de Bijbel, kan die hulpverlening bij Stichting Revive vinden.

6.2 Hulp
Stichting Revive biedt hulp bij problemen als angst, depressie, schuldgevoelens,
relatieproblemen, opvoedingsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens,
traumaverwerking, seksuele problemen, enz.

6.3 Verwachtingen
Hoop is een belangrijk element in de hulpverlening. Eén van onze uitgangspunten is
dat God Zijn kinderen niet in omstandigheden laat verkeren die boven hun vermogen
zijn. Hij geeft een uitkomst (Zie 1 Kor. 10:13). Dit is een bemoedigend woord. God kent
de draagkracht. Het is de taak van de hulpverleners te helpen een oplossing te vinden
die past bij de weg die mensen gaan met God. Wij willen dus met hulpvragers op zoek
gaan om voldoende draagkracht te vinden om met problemen om te gaan en vrede te
vinden met zichzelf, met anderen en met God.

6.4 Medische handelingen
Stichting Revive kan en mag geen handelingen verrichten die voorbehouden zijn aan
artsen. Als er ernstige psychische klachten zijn dringen wij er op aan om een huisarts of
een gespecialiseerde arts in te schakelen.

6.5 Vertrouwen
Alles wat ons in de loop van de begeleiding meegedeeld wordt, behandelen wij
vertrouwelijk, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende
regelgeving in de christelijke hulpverlening.

6.6 Financiën
Stichting Revive heeft geen vaste tarieven voor de gesprekken. De reden hiervoor is
dat wij geloven dat God ons een bediening gegeven heeft en dat die bediening binnen
het bereik van iedereen moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière mag vormen.

7 Veritas Bijbelcursus
7.1 Overzicht Veritas Bijbelcursus 2014
In 2014 is de cursus verzorgd door de cursusleiders van Veritas College Nederland. Er
waren dit jaar 12 deelnemers die deelgenomen hebben aan Module 2.

8 Websites
Stichting Revive heeft verschillende websites ontwikkeld voor de verschillende
doelgroepen. In de praktijk blijkt dat met een website afgestemd op de doelgroep
beter gecommuniceerd kan worden. Omdat de activiteiten die vallen onder stichting
Revive zeer uiteenlopend zijn is voor deze opzet gekozen.

8.1 Website www.stichtingrevive.nl
Dit is de algemene website van Stichting Revive. De diverse onderdelen van stichting
Revive worden hier omschreven.

8.2 Website www.inloophuisdegasthof.nl
Op deze website zijn alleen de activiteiten vermeld van het inloophuis. Omdat wij in
onze meerjarenplan de uitbreiding naar meerdere inloophuizen opgenomen hebben is

deze website ook te bereiken via www.inloophuis.net en via
www.inloophuisbruchem.nl
Met name de domeinnaam inloophuis.net kan gebruikt worden voor meerdere
vestigingen.

8.3 Website www.geestelijkegroeibommelerwaard.nl
Deze site is overgenomen van de werkgroep Geestelijke Groei Bommelerwaard. Deze
bestaande site is aangepast naar de werkwijze van stichting Revive.

We zijn dankbaar voor alle activiteiten die in 2014 konden plaatsvinden.
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