
 

 

Doe mee en  
word een partner van Gateway 
 
 
 
Samen het verschil maken 
‘Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei.’ Het is een uitspraak die 
meer dan waar is en geschreven staat in Spreuken 11. In dit hoofdstuk roept God ons op 
om de woonplaats en omgeving waar wij wonen te zegenen. Helaas is dit voor veel 
mensen geen vanzelfsprekendheid en juist daar komt Gateway in beeld. Gateway is een 
beweging van christenen die vanuit een passie voor God anderen willen zegenen. 
 
Visie van Gateway 
Gateway heeft als doel alle generaties te mobiliseren, hen samen te brengen en hen uit te 
dagen om: 
1) samen Gods hart te ontdekken en met Zijn plan mee te bewegen voor hun persoonlijke 
leven en hun omgeving; 
2) hen te inspireren door van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen; 
3) gezamenlijk een verschil te maken in hun omgeving/stad/regio. 
 
Het Gateway City Event 
Om vorm te geven aan de visie van Gateway is er het Gateway City Event. Dit is een 
vierdaags event waarin aanbidding, gebed, inspiratie, praktische workshops en sociale 
projecten centraal staan. Tijdens dit event worden de deelnemers uitgedaagd om een 
levensstijl te ontwikkelen die afgestemd is op Gods hart en een verschil maakt in de 
omgeving. Speciale aandacht wordt besteed aan het op een intergenerationele wijze met 
elkaar verbinden van de deelnemers, zodat hun mogelijkheden om effectief te getuigen 
worden vergroot. 
 
Het Event in 2014 
Een platform van kerken en organisaties in Almelo organiseert volgend jaar voor de 
tweede keer het Gateway City Event in Almelo. Het uitgangspunt voor 2014 is om met 
honderden christenen in één of twee wijken met elkaar het verschil te maken. Straten 
schoonmaken, graffiti verwijderen, tuintjes opknappen, klussen in de huizen, 
boodschappen doen, sport- en spelactiviteiten met de kinderen organiseren, ouderen 
bezoeken en meer. Dat hier behoefte aan is blijkt wel uit de onderstaande cijfers van het 
CBS. 
 
In de stad Almelo: 
- leven 1 op de 5 gezinnen onder de armoedegrens;  
- zitten op dit moment 15.000 mensen in de schuldsanering en 2.000 mensen in de 

bijstand; 
- dreigt het aantal dak- en thuislozen op te lopen naar 600; 
- voelt meer dan 30% van de mensen zich eenzaam. 
 
Tijdens het Gateway City Event in 2014 zal er door de honderden christenen een verschil 
gemaakt worden in de levens van vele inwoners van de stad Almelo. Door de unieke 
samenwerking tussen  lokale kerken en (hulp-)organisaties zal dit ook van blijvende en 
structurele aard zijn.  
 
 

Als u deel wilt zijn van de Gateway-visie en wilt investeren in de levens van de 
deelnemers en de inwoners van de stad Almelo, dan nodigen wij u uit om deel te 

worden van ons team van partners. 
 



 

 

Ja, ik doe mee en  
word een partner van Gateway 
 
 
Uw bijdrage zal volledig worden gebruikt voor het Gateway City Event. 
 
Om u een inzicht te geven in de kostenposten van het Event waarvoor uw bijdrage onder 
meer zal worden gebruikt, treft u hieronder een lijst aan: 
- Workshops en seminars; 
- Faciliteiten; 
- Transport; 
- Eten & drinken; 
- Materialen voor de sociale projecten; 
- Administratie. (exclusief medewerkers kosten, want alle medewerkers van Gateway zijn vrijwilligers en 
ontvangen geen salaris) 
 
Om u te bedanken voor het feit dat u dit evenement mede mogelijk maakt, wordt uw logo 
gepresenteerd als één van de sponsoren tijdens het evenement. 
 
 
Het bedrag dat ik sponsor is  __________ euro.  
  
 
Ik ga wel / niet akkoord met naamsvermelding en het plaatsen van het logo.  
Uw bedrijfslogo kan gezonden worden aan: info@gatewaynl.org. 

Uw financiële bijdrage kan overgemaakt worden naar Stichting Jeugd met een Opdracht, 
Heerde, o.v.v. Gift KK Gateway City Event 2014, IBAN: NL09RABO0143234943. 

 
Gegevens Gateway Partner: 

Bedrijfsnaam  :           

Contactpersoon  :           

E-mail   :           

Adres   :           

Postcode, plaats :           

Telefoonnummer :           

 

Datum en handtekening :           

 
Namens het hele Gateway team heel hartelijk bedankt voor uw steun! 
 
 

Dit formulier kunt u per post opsturen naar: King’s Kids kantoor,  
Seringenstraat 55a,7601 TE, Almelo of per e-mail naar: info@gatewaynl.org.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0546-625228. 
 
 


