
Vind jouw weg
omhoog

chadash draagt bij aan 

geestelijke vernieuwing
Er is eén weg

omhoog
Stichting Chadash biedt kerkelijke 
gemeenten de mogelijkheid om elkaar, 
jongeren én ouderen, te ontmoeten in een 
gemeenschappelijke zoektocht naar eigen 
identiteit en fysieke grenzen, om zo samen 
te groeien in eenheid en kracht. 

Chadash wil bijdragen aan de opbouw en 
vernieuwing van de christelijke gemeente 
(en zo aan de samenleving in haar geheel) 
in de weg van vernieuwing van denken en 
handelen door een persoonlijke toerus-
ting en geestelijke vernieuwing van de 
deelnemers. 

Daarnaast is het onze missie te helpen de 
wereldwijde nood te ledigen door samen-
werking met een kerkelijke organisatie 
(ANBI), gericht op een concreet project.

Voor een adequate geestelijke en sportieve 
begeleiding dient een goede financiële 
basis te zijn. Alleen de persoonlijke bijdra-
ge vanuit deelnemers dekken de kosten 
onvoldoende, waardoor hulp vanuit orga-
nisaties en sponsoren van groot belang is 
voor het voortbestaan en uitbouwen van 
Chadash als stichting.  

Om voor jongeren en 
ouderen de weg omhoog te 
vinden zijn er twee belang-
rijke pijlers bij Chadash:

De plaatselijke kerk 
Deze speelt een belangrijke 
rol in de context waarin 
jongeren en ouderen elkaar 
ontmoeten en samen 
bouwen aan een samenle-
ving waarin ruimte is voor 
elkaars denkbeelden, voor 
elkaars individu, die gericht 
is op eenheid en dienstbaar-
heid ten opzichte van de 
samenleving in haar geheel.

Duursporten
Sport is een uitstekend middel om mensen samen 
te laten optrekken, elkaar te bemoedigen en 
te ontmoeten. Want, waar is nog de plek waar 
jongeren en ouderen van de kerkelijke gemeente 
elkaar ontmoeten, intensief met elkaar optrekken 
en elkaar bemoedigen? Het is echter voor kerken 
niet altijd mogelijk om dergelijke inspanningen te 
organiseren, veelal ontbreekt daarvoor de juiste 
kennis, inzicht, ervaring en faciliteiten. 
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Stichting Chadash faciliteert alle zaken en activiteiten 
voor haar deelnemers, waaronder:

• Voorzien in gedegen huisvesting (Chalet Lac 
Douce), maaltijden en professionele begeleiding.

• Geven van voorlichting en instructies aan de 
betrokken deelnemende gemeenten.

• Geven van voorlichting over het goede doel en het 
daarvoor op te halen streefbedrag.

• Motiveren van de deelnemers om het goede 
doel te ondersteunen en waar mogelijk daarvoor 
ondersteuning te bieden.

• Huren van vervoersmiddelen voor personen en 
bagage.

• Organiseren van fietsritten, wandeltochten en 
andere sportieve activiteiten vanuit het groepshuis.

• Opstellen van programma’s die erop gericht zijn 
om de doelstelling te verwezenlijken zowel door 
geestelijke als lichamelijke toerusting. 

U kunt Stichting Chadash helpen dit (blijvend) 
mogelijk te maken door een sponsorbijdrage! 

Postzegel 
hier

plakken

Sponsorbijdrage

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode / Plaats

E-mail

Telefoon

Datum

Handtekening

Door ondertekening stemt u in 
met het in rekening brengen van 
de sponsorbijdrage ten gunste van 
Stichting Chadash. U ontvangt 
(eenmalig of jaarlijks) een factuur 
van uw sponsorbijdrage.

Stichting Chadash is bekend onder 
RSIN 855560435 en KvK 64193020. 
IBAN is NL12RABO0306555050.

▫  Eenmalig          ▫  Jaarlijks, voor 3 jaar
▫  Anders, nl. 

zo kunt u zelf

bijdragen


