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1. Inleiding 
 
AWKNG Alliance is een familie van kerken en bedieningen wereldwijd die een aantal 
waarden delen en de gezamenlijke visie hebben om het evangelie van het Koninkrijk 
van Jezus bekend te maken in alle landen van de wereld en initiatieven te starten om 
daar herstel te brengen. 

1.1 Geschiedenis	
 
AWKNG Alliance is ontstaan in Jacksonville, Florida, vanuit een bijzonder moment 
waarin de hemel de aarde raakte tijdens een samenkomst in Celebration Church 
tijdens Pesach, 2018. Messiaanse aanbiddingsleider Paul Wilbur deelde het 
avondmaal aan de senior pastor van Celebration Church, Stovall Weems. Terwijl 
Wilbur in het Hebreeuws bad hoorde Weems een tweede Hebreeuwse stem. Toen hij 
opkeek zag hij Jezus die hem uitnodigde aan de tafel van het laatste avondmaal. 
 
Vanuit dat bijzondere moment is er een opwekking ontstaan in Celebration Church 
in Jacksonville, een opwekking die de hele wereld zou overgaan, en ook vaste voet 
aan de grond zou krijgen in Nederland in een kerk in Hilversum, die nu ook 
Celebration Church heet. Het opwekkingsvuur heeft zich verspreid naar een aantal 
andere gemeenten in Nederland, België en Frankrijk. Die opwekking heeft een 
enorme impact in die gemeenten. Het priesterschap van de gelovigen wordt hersteld 
in de huizen, gelijkheid tussen man en vrouw, Jood en heiden, blank en zwart, en 
het hele verhaal van de Bijbel wordt weer verteld: het Oude Testament en het 
Nieuwe Testament vormen één geheel. 

1.2 Het	wereldwijde	plaatje	
 
Deze belangrijke Bijbelse waarden zijn herontdekt in Celebration Church, maar we 
ontdekten dat er vele andere gemeenten zijn wereldwijd die onafhankelijk van wat 
er bij ons gebeurde tot dezelfde ontdekkingen komen. Het doel van de Stichting 
AWKNG Alliance Europe is om deze gemeenten en andere bedieningen in een 
verbondsrelatie met elkaar te brengen zodat we samen sterker staan en in 
eenparigheid het evangelie van het Koninkrijk bekend kunnen maken over de hele 
wereld. Het belangrijkste doel is dan ook dat we in 2025 in elk land van de wereld 
partners hebben, en dat we in al die landen initiatieven van de grond krijgen die 
herstel en heling brengen in de naam van Jezus. 
 
We verwezenlijken die doelstelling onder meer door: 

• Het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten om verbinding te 
maken tussen kerken en bedieningen die al deel uitmaken van de Alliance en 
hen die er nog geen deel van uitmaken 

• Het supporten en versterken van de aangesloten kerken en bedieningen 
• Het in kaart brengen van bestaande zendingsinitiatieven binnen onze 

gelederen  
• Het starten van nieuwe zendingsinitiatieven daar waar die nodig zijn 
• Het werven van fondsen voor die zendingsinitiatieven 
• Het trainen van (potentiële) voorgangers en leiders in bijbelse theologie en 

gemeenteleiderschap 
• Het bekend maken van het evangelie van het Koninkrijk via diverse (online) 

mediakanalen in zoveel mogelijk talen 
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1.3 Periode	
 
Dit beleidsplan is voor de periode 2021-2025, vanwege de doelstelling om in 2025 
in elk land van de wereld partners te hebben. Maar het plan is om dit plan elk jaar te 
updaten en de acties voor het lopende en komende jaar concreet te maken. 
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2. Missie, visie en doelstellingen 
 
Awakening Alliance is een wereldwijde familie van kerken en bedieningen die in 
verbond met elkaar staan en die samen de missie hebben om het Koninkrijk van 
God uit te breiden in Europa en wereldwijd. 

2.1 Doelstelling 
 
De doelstelling van AWKNG Alliance is om in 2025 tenminste één partner te hebben 
in elk land van de wereld, zodat we via die partnerkerken / -organisaties kunnen 
helpen om initiatieven te ondersteunen, c.q. van de grond krijgen, die herstel en 
heling brengen in de naam van Jezus. 
 

2.2	Activiteiten	
 
We verwezenlijken die doelstelling onder meer door: 

• Het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten om verbinding te 
maken tussen kerken en bedieningen die al deel uitmaken van de Alliance en 
hen die er nog geen deel van uitmaken 

• Het supporten en versterken van de aangesloten kerken en bedieningen 
• Het in kaart brengen van bestaande zendingsinitiatieven binnen onze 

gelederen  
• Het starten van nieuwe zendingsinitiatieven daar waar die nodig zijn 
• Het werven van fondsen voor die zendingsinitiatieven 
• Het trainen van (potentiële) voorgangers en leiders in bijbelse theologie en 

gemeenteleiderschap 
• Het bekend maken van het evangelie van het Koninkrijk via diverse (online) 

mediakanalen in zoveel mogelijk talen 
• Het organiseren van visie- en zendingsreizen 

2.3 Strategie 
 
Onze strategie om voet aan de grond te krijgen in een bepaalde stad / land / regio 
ziet er als volgt uit: 

• Het begint met een bevriende leider in de desbetreffende stad/ land / regio 
die interesse toont in de visie en waarden van AWKNG Alliance; 

• In gesprekken met die leider tasten we af of deze vergelijkbare waarden heeft 
en een goede verstandhouding met andere leiders in zijn / haar omgeving; 

• We organiseren een AWKNG Open House (=leidersbijeenkomst) voor de 
andere leiders in de gemeente van het contactpersoon en andere gemeenten 
in de omgeving; 

• We bouwen relaties op met de verschillende gemeenten en bedieningen, en 
nodigen hen uit om lid te worden van de AWKNG Alliance indien zij 
vergelijkbare waarden hebben; 

• De leden nodigen we uit om partners te worden van de AWKNG Alliance, 
waarbij zij een maandelijks vast bedrag, of een vast percentage van hun 
zendingsgiften toezeggen aan de AWKNG Alliance; 

• We inventariseren welke support de leiders in die omgeving nodig hebben en 
maken een plan om daaraan tegemoet te komen; 

• We inventariseren ook welke zendingsinitiatieven er vanuit die regio 
ontplooid zijn, bepalen of die ook vanuit vergelijkbare waarden als die van 
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AWKNG Alliance opereren, en brengen die zendingsinitiatieven in contact met 
mogelijke andere initiatieven op het zendingsveld; 

• We werven fondsen en verdelen die over de verschillende 
(zendings)initiatieven als we zien dat deze de visie van AWKNG Alliance 
verwezenlijken als het gaat om het brengen van herstel en heling in de regio; 

• In alle gemeenten in Europa dit lid of partner worden hopen we een Child 
Sponsorship zondag te kunnen doen, zodat we de komende jaren minimaal 
100 nieuwe kinderen per jaar die in armoede leven kunnen sponsoren via 
OneChild. 

 
In de jaren 2021 en 2022 zullen we zo’n vier tot zes AWKNG Open House events 
houden in Europa, waarbij we één zullen koppelen aan de grotere AWKNG Revival 
conferentie. In de jaren 2023-2025 hopen we maandelijks een AWKNG Open House 
ergens te kunnen doen in Europa. Per Open House hopen we minimaal drie nieuwe 
leden te werven. Tijdens elke AWKNG Open House geven we ook uitleg over Child 
Sponsorship via OneChild.  
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3. Huidige situatie 
 
Stichting AWKNG Alliance Europe is in 2021 opgericht. Vanuit de Amerikaanse tak 
zijn er sinds begin 2020 al flink wat connecties gemaakt met kerken en bedieningen 
in Europa, waaronder in Nederland, België, Frankrijk, Cyprus, Albanië, Duitsland, 
Engeland en Ierland. Vanuit de bestaande leden en partners zijn er connecties in 
bijna alle andere Europese landen. Vanuit die connecties gaan we AWKNG Alliance 
verder opbouwen. 

3.1 Werkzaamheden van de organisatie in 2021 / 2022 
 
AWKNG Alliance verricht de volgende werkzaamheden in 2021 / 2022. 

• Opzetten financiële administratie 
• Opzetten ledenadministratie 
• Bouw website en opzetten social media 
• Een draaiboek opzetten voor Child Sponsorship zondagen 
• Contacten versterken met bestaande leden en partners, en nieuwe contacten 

maken 
• Vier AWKNG Open House evenementen plannen op verschillende plekken in 

Europa (Nederland, België, Frankrijk en ???) 
• Een AWKNG Revival conferentie plannen (voorlopig nog in Nederland, onder 

supervisie van Celebration Church Netherlands) 
• Een AWKNG jeugdkamp organiseren voor de aangesloten kerken 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  
 
Dit zijn een aantal activiteiten die we hebben kunnen ondernemen in de afgelopen 2 
jaar: 

• Hulp bieden bij de start van Celebration Church Mokopane in Zuid-Afrika 
• De start van een online theologische opleiding genaamd AWKNG School of 

Theology 
• Hulp geboden aan Afghaanse christenen die hun land zijn ontvlucht en in de 

omringende landen terecht zijn gekomen 
• Diverse waterputten geslagen in zuidelijk Afrika 
• Conferenties georganiseerd voor de leiders en gemeenteleden van de bij 

AWKNG Alliance aangesloten kerken in Nederland, België en Frankrijk 
• En nog veel meer! 
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4. Toekomst 
 
We verwachten dat de AWKNG Alliance in Europa de komende jaren sterk zal gaan 
groeien vanwege onze doelstelling om in elk land van de wereld voeten aan de 
grond krijgen. Het versterken van de onderlinge verbondsrelaties tussen de 
aangesloten kerken en bedieningen is daarbij primair. We zijn geen netwerk of 
organisatie, maar een familie immers. 
 
Die onderlinge band is zo belangrijk, omdat we inmiddels in een wereld leven waar 
de vrijheid drastisch wordt ingeperkt in landen die vroeger als vrije landen werden 
beschouwd. We moeten rekening houden met pandemieën, lockdowns en 
vervolging, en klaar staan om onze zendingsopdracht te blijven uitvoeren ongeacht 
wat er gebeurt.  
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5. Organisatie 
 
Stichting AWKNG Alliance Europe heeft de ANBI-status. Daardoor zijn giften aan 
onze stichting aftrekbaar voor o.a. de Nederlandse inkomstenbelasting. 
 
KvK-nummer: 84699914 
Fiscaal nummer: 863321902 
Adres:   Neuweg 148, 1214 HA Hilversum (Nederland) 
Email:   info@awkngalliance.nl  

5.1 Bestuur 
 
Het bestuur bij oprichting bestaat uit de volgende drie personen, allen onbezoldigd: 
 
Voorzitter:   Sebastiaan van Wessem (Almere) 
Secretaris:   Arjan Hogebrug (Waddinxveen) 
Penningmeester: Johan Offereins (Amersfoort 
 

5.2 Werknemers 
 
De stichting heeft momenteel geen werknemers in dienst, maar maakt gebruik van 
vrijwilligers en soms van gedetacheerde medewerkers vanuit verbonden gemeenten 
/ bedieningen. 
 

5.3	Lead	Team	
 
De visionaire en geestelijke leiding van Stichting AWKNG Alliance Europe ligt in 
handen van een aantal voorgangers in Europa, mogelijk in de toekomst aangevuld 
met voorgangers van buiten Europa: 

• Sebastiaan van Wessem (Celebration Church Netherlands) 
• Frank Ernst (Lighthouse Fellowship Antwerp) 
• Robert Baxter (Assemblée Chrétienne Bon Berger Paris) 
• Arjan Hogebrug (Impact Church Waddinxveen) 
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6. Financiën  
 

6.1	Fondsenwerving	
 
De stichting bekostigt haar werkzaamheden uit: 
 

• Jaarlijke lidmaatschapsbijdragen van verbonden gemeenten en bedieningen. 
• Maandelijkse giften van verbonden gemeenten en bedieningen. Van de 

gemeenten en bedieningen die niet in het lead team zitten wordt 100% van de 
bijdragen gebruikt voor de doelstellingen van de stichting. 

• Sponsorbijdragen voor kinderen in armoede. 
• Een vriendenclub. De vrienden van de stichting kunnen voor een vast bedrag 

per maand/jaar de doelstellingen van de stichting financieel ondersteunen. 
100% van hun bijdragen wordt gebruikt voor de doelstellingen. 

• Vaste sponsoren vanuit het bedrijfsleven. 
• Giften vanuit externe fondsen. 
• Entreegelden voor conferenties en andere activiteiten en collectes tijdens 

deze evenementen. 

6.2	Afwezigheid	winstoogmerk	
 
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. 
 

6.3	Bestemming	liquidatiesaldo	
 
Mocht de situatie zich voordoen dat de stichting opgeheven zou moeten worden, 
dan zal een batig liquidatiesaldo ten goede komen van een ANBI-instelling met een 
soortgelijke doelstelling. 
 

6.4	Vermogen	van	de	stichting		
 
Overgehouden middelen worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve uitsluitend 
ten behoeve van de doelstelling van de stichting.  
 

6.5	Beschikken	over	het	vermogen		
 
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft 
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. 
Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over de middelen van de 
stichting als ware het eigen vermogen.  
 

6.6	Beloningsbeleid		
 
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, 
conform de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 
bestuursfunctie worden vergoed indien deze niet vergoed kunnen worden door de 
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gemeenten / bedieningen waaraan de bestuursleden verbonden zijn, mits niet 
bovenmatig.  
 

6.7	Beschrijving	administratieve	organisatie		
 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door een boekhouder. De 
penningmeester van de stichting heeft hierin een controlerende functie. Uit deze 
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan 
onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven 
van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat 
de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.  
 
De stichting zal een bankrekening beheren (nummer nog niet bekend). Aan het 
einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door een 
boekhouder de boeken afgesloten. Daaruit worden het jaarverslag opgesteld 
bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat 
van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. De penningmeester 
heeft hierin een controlerende functie. 
 
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels 
een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Het verslag wordt 
gepubliceerd op de website.  
 

6.8	Publicatieplicht		
 
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website 
www.awkngalliance.nl. Het eerste boekjaar is 2022. 
 
 


