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Albert van der Heide, 

voorzitter bestuur 

1. Inleiding 
1.1 Algemene inleiding 
De stichting I AM is een beweging, geregistreerd als kerkgenootschap, wat als doel heeft 
samenkomsten, events en trainingen te organiseren waarin Christenen worden 
opgebouwd, toegerust en bemoedigd. Zowel offline als online. 

Sinds de start in oktober 2017 ligt de focus op het opbouwen van een christelijke gemeenschap in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Dit heeft een grote focus hoewel er ook op andere plaatsen oog is voor 
eventuele samenkomsten en het opbouwen van gemeenschappen die aan I AM zijn verbonden. 
Daarnaast bouwen we aan een landelijke beweging. Zo hebben we met regelmaat samenkomsten 
in plaatsen in de Regio Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Zeeland en diverse plaatsen in 
Overijssel en Gelderland die worden georganiseerd door I AM of mensen die aan I AM verbonden 
zijn via zogeheten revival netwerken. 

Een samenvatting van onze doelstelling is kortweg: “Alle activiteiten zijn gericht op groei in de 
relatie van mensen met God en de relatie tussen mensen onderling.” 

 
 

1.2 Termijn van het beleidsplan. 
Wij hebben de afgelopen 3 jaar gebouwd aan een duurzame blijvende gemeenschap in Hendrik- Ido-
Ambacht en dat zullen we ook de komende jaren weer doen. Daarnaast zullen we als beweging in de 
komende drie jaar, 2020-2023, groepen ook op andere plaatsen versterken en als zelfstandige 
groepen planten in hun lokale omgeving. Daarnaast zal er meer aandacht gaan naar het ontwikkelen 
van een landelijk bediening als een apostolisch en profetisch netwerk met een eigen gezicht en met 
impact voor primair Nederland en secundair in de wereld.   
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2. Visie 
2.1 onze visie 
Wij geloven dat alles wat we doen ten dienste moet staan van het opbouwen van relatie. Verticaal 
met God en horizontaal met elkaar. Boven alles is de verticale relatie met God bepalend. Dit is de 
enige relatie die nooit teleurstelt en die jouw in beweging kan houden. Deze relatie is ook de enige 
gezonde basis voor het ontwikkelen van een gezonde horizontale relatie met elkaar. Waarvan wij op 
grond van Gods Woord geloven dat deze relaties ontzettend belangrijk zijn. Want alleen samen, met 
elkaar, groeien we in de kennis en volheid van God. (Efeze 3:18,19) 

Wij geloven ook dat we in een geweldige enerverende tijd leven. Een tijd waarin wereldwijd de kerk 
zich weer bewust wordt van haar roeping en rol. Een tijd ook waarin de Kerk, het lichaam van Jezus 
een transitie of reformatie doorgaat van een bijna passieve rol naar een zelfbewuste en actieve rol. 
Deze verandering of reformatie vraagt om flexibiliteit en vernieuwing van bestaande structuren en 
denkwijzen. Christenen gaan in beweging komen en worden zich bewust van wie ze zijn. 

Deze drie punten staan centraal in onze visie. 

- Ontwaak 
- Sta op 
- Kom in beweging 

Ontwaak: Wij willen mensen wakker maken voor het plan van God voor hun leven. Wakker 
schudden, in de vrijheid brengen. Niet vast blijven zitten in wat achter je ligt, maar je uitstrekken 
naar wat God wil doen in je leven. 

Sta op: We willen mensen helpen om op te staan. Rechtop te gaan staan, in de vrijheid en autoriteit 
die God voor iedereen heeft weggelegd. Opstaan als zelfbewuste Christenen die op een positieve 
manier hun rol innemen in de maatschappij. Zelfbewust omdat ze weten wat hun identiteit is. 

Bewegen: Gods liefde uit gaan delen in de wereld. De gemeente van Christus wordt in de Bijbel ook 
wel het lichaam van Christus genoemd. Wij zijn, Zijn handen en voeten en Zijn middel om liefde te 
brengen en uit te delen in deze wereld. Wij willen als I AM bijdragen aan het toerusten en in 
beweging zetten van gezonde Christenen. 

 
 

2.2 Doelstelling: 
I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfbewust in alle vrijheid en vanuit 
een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op aarde. We brengen Jezus bij 
mensen en mensen bij Jezus.
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2.3 Missie 
Het is onze missie om beweging te brengen. Beweging te brengen die een cultuur verandert. 
Beweging te brengen die gezinnen, kerken, wijken en steden verandert. Beweging te brengen die de 
cultuur van het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar maakt en daarmee God zelf zichtbaar maakt in de 
wereld. Waar dit zichtbaar wordt, is er sprake van opwekking en herleving. 

We willen beweging brengen door het organiseren van samenkomsten en het planten van 
gemeenschappen. Deze activiteiten zullen als doel hebben om Christenen te activeren zodat ze gaan 
bewegen in vrijmoedigheid. Daarnaast richten we ons actief op het online zichtbaar maken van het 
Koninkrijk van God. Wij geloven in creativiteit omdat we kinderen zijn van een creatieve God. 

Wij geloven ook dat onze missie zo groot is als Gods droom, namelijk de redding van alle mensen. (1 
Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9). Wij geloven dat God de gemeente als het Lichaam van Christus in 
beweging wil zetten om Zijn droom te bereiken. Omdat Hij van mensen houdt. Wij geloven van 
daaruit ook dat onze missie zo groot is als jouw dromen en de bestemming die God voor jou heeft 
voorbereid. (Efeze 2:10) Daarom zullen we ook zoeken naar mogelijkheden om mensen te 
ondersteunen en te helpen hun bediening te ontwikkelen. 

We geloven niet in grenzen die door mensen zijn gemaakt. Daarom hebben al onze samenkomsten 
en events een verbindend karakter en staan ze open voor iedereen. Wij werken samen met alle 
soorten denominaties, kerken, gemeenten en interkerkelijke stichtingen. 



Beleidsplan Stichting I AM 24-02-2018 Pagina 6  

3. Strategie 
2.1 strategie algemeen 
Binnen enkele maanden is er een stabiel bezoekersaantal bereikt voor de zondagse en 
doordeweekse samenkomsten. Iets waar we dankbaar voor zijn. I AM is niet meer weg te denken uit 
H-I-Ambacht. 

We verwachten tot de zomer van 2019 nog bezig te zijn met het leggen van een fundament. Relatie 
opvouwen kost tijd en wordt door ons gezien als het fundament van de beweging die we als I AM 
willen brengen. 

Tijdens deze fase van het leggen van een fundament zullen we bouwen aan flexibele structuren 
zowel organisatorisch als praktisch. 

De focus voor het dit jaar ligt op de volgende 6 gebieden: 

- Het ontwikkelen van een gezonde cultuur van eer en echtheid. 
- Het ontwikkelen en opbouwen van gezonde open relaties. 
- Toerusting tot volwassen gelovigen vanuit de vijfvoudige bediening. 
- Het ontwikkelen van een aantrekkelijke atmosfeer voor Tieners en Kinderen 
- Het uitdragen van onze visie via social media en internet 
- Ontwikkelen van een eigen visie en geluid in aanbidding. 

Voor al deze gebieden worden momenteel deelplannen uitgewerkt in kleinere groepen. Dit zal tot 
aan de zomer van 2018 duren en gecommuniceerd worden als het gereed is via onze website. 

Om de doelstellingen te bereiken beleggen we zondagse samenkomsten en daarnaast zijn er 
specifieke samenkomsten op woensdagavonden (1e en 3e woensdag van de maand). We organiseren 
eens per 3 maanden een samenkomst waarin aanbidding centraal staat (5e woensdag van de maand). 
Daarnaast worden er enkel zaterdagen georganiseerd voor toerusting op specifieke gebieden. Zie 
voor meer informatie over doel en karakter van deze samenkomsten hieronder. 

3.2 Soorten samenkomsten: 
Zondagse samenkomsten: Wij organiseren zondagse samenkomsten in Hendrik-Ido-Ambacht in 
cultureel centrum Cascade. Deze samenkomsten hebben een open karakter. De visie voor deze 
samenkomsten is om op termijn een gemeente te planten die gericht is op opwekking en herleving. 
Het karakter van deze gemeenschap is een vernieuwende cultuur van eer waar vreugde, vrede en 
vrijheid een plaats hebben. Tijdens de diensten is er een apart programma in diverse groepen voor 
kinderen tot 12 jaar en is er babyoppas. Ook voor tieners zal er tijdens de samenkomsten regelmatig 
een apart programma zijn. 

 
Toerusting en Training: Wij geloven in toerusting en training. We zullen daarom regelmatig cursussen 
en training organiseren, waarin er vanuit de vijfvoudige bediening training en toerusting plaatsvindt. 
Deze samenkomsten zullen vaak op zaterdag plaatsvinden. 

 
Revive avonden: Deze avonden zijn bedoeld om vernieuwing te brengen. De avonden hebben een 
breed interkerkelijke karakter. Deze avonden zullen naast aanbidding en bijbels onderwijs ook 
voorzien in praktische training. Deze avonden worden ingevuld door verschillende sprekers. 
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Liefde en Kracht avonden: In bepaalde regio’s organiseren wij met ons team in samenwerking met 
andere bedieningen Liefde & Kracht avonden. De basis voor deze avonden vinden we in de 
onderstaande tekst. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, 
van liefde en van bezonnenheid. 2 Timoteus 1:7-8 Het is ons diepste verlangen dat levens aangeraakt 
zullen worden. We verlangen naar genezing, bevrijding en heelheid. We verlangen naar richting en 
bestemming zodat mensen niet langer doelloos zullen ronddolen. We verlangen ernaar dat mensen 
opstaan en in beweging komen. Opstaan in een leven vol van waarheid en genade, vol van Liefde en 
Kracht. 

 
Outreaches: Geloof zet je in beweging. Maar het is wel fijn als je daarin kan groeien. Daarom 
organiseren wij regelmatig outreaches naar verschillende locaties en gebieden. De outreaches 
hebben als doel de liefde van God zichtbaar te maken in de maatschappij. 

 
Overige events: Wij werken samen met diverse interkerkelijke en landelijke bedieningen. Regelmatig 
organiseren wij mee aan events of dienen wij mee op events zolang deze de missie van I AM 
ondersteunen en het behalen van de doelstellingen dichterbij brengen. 
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4. Organisatiestructuur 

4.1 Inleiding organisatie. 
I AM is een initiatief van Albert en Michelle van der Heide. Na jaren van dienen bij andere 
bedieningen groeide hun eigen bediening dusdanig dat het tijd was voor een fase waarin een eigen 
zelfstandige bediening werd ontwikkeld. 

 
Een specifiek woord van God bracht hen in de zomer van 2017 in beweging om naast de 
interkerkelijke bediening die zich al ontwikkelde tevens een gemeenschap op te bouwen die ook op 
zondagen samenkomt. 

 
“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, 

totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.” Hosea 10:12 
 

Om de organisatie gezond te bouwen is er naast Albert en Michelle en het bestuur tevens een 
zogenoemd Bedieningen Team. De samenstelling van dit team is terug te vinden op de website. Dit 
team ondersteund I AM bij het behalen van haar doelstellingen. 

 
 

 
4.2 Gegevens organisatie 
Stichting I AM 
Polre 3 
3332RM Zwijndrecht 
06-28476350 
info@iamloved.nl 
www.iamloved.nl 

 

RSIN: 857990494 
KvK: 69736863 

 
Status ANBI: In aanvraag 

 
4. 3 Bestuur 
L.F. (Albert) van der Heide (voorzitter) 
B.I.J. (Barbara) Kasius (secretaris) 
E.H. (Lenneke) van der Jagt (penningmeester) 

 
4.4 Beloning 
Bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. 

 
4.5 Medewerkers / Vrijwilligers 
Er zijn momenteel geen betaalde medewerkers in dienst bij I AM en het is het plan om dat de 
komende jaren zo te behouden. Alle voorkomende werkzaamheden wordt gedaan door vrijwilligers. 
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4.6 Financiën 
4.6.1. Jaarverslag 
Jaarverslag van de financiën over 2017 vanaf oprichting (1-10-2017) wordt momenteel vastgesteld en 
zal voor juni 2018 gepubliceerd worden op de website. 

 
4.6.2. Inkomsten 
I AM is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk van betrokken donateurs en de opbrengst 
van collectes tijdens de samenkomsten. Tevens wordt er donateurs werving plaats via nieuwsbrieven 
en de website. 

 
4.6.3. Uitgaven. 
De inkomsten gaan in deze fase voor het merendeel op aan de huur van de locaties van de 
samenkomsten. Daarnaast zijn er marketing en promotiekosten. Voor details verwijzen we naar het 
financiële jaarverslag wat binnen enkele weken beschikbaar is. 


