Verslag activiteiten
2016

Verslag van activiteiten in 2016
Ook in 2016 zijn er weer tientallen langdurige en tijdelijk projecten geweest, die invulling
hebben gegeven aan de doelstelling van de stichting, zoals verwoord in artikel 2 van de
statuten: “de opdracht van Jezus Christus gestalte geven en uit te voeren zoals Hij deze in
Mattheus 28:1820 verwoordt”. Concreet betekent dit de verkondiging van het evangelie van
Jezus Christus aan alle mensen en de volgelingen van Jezus tot discipelen te maken.
De stichting heeft in 2016 hiertoe projecten ondersteund, (doen) uitvoeren en geïnitieerd in
Nederland, Aruba, Duitsland en Indonesië, waaronder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evangelisatiecampagnes binnen verschillende projecten;
Jongerenavonden-/toerusting;
Onderwijsavonden en seminars;
Gebedswerk;
Bijbelstudieconferenties;
Gemeente-opbouw;
Scholing, toerusting en ondersteuning van (toekomstige) deeltijd en voltijd
arbeiders in geestelijk-, materieel- en financieel opzicht;
8. Organiseren en stimuleren van buurtactiviteiten in diverse dorpen en
steden, zoals Ede en Breda;
9. Initiatieven voor kerkplanting opzetten en steunen;
10. Verlenen van geestelijk pastoraat;
11. Evangelisatie onder asielzoekers, bijvoorbeeld in Utrecht;
12. Straatevangelisatie;
13. Internetplatform en video-opnamen.
Bij het verwezenlijken van de doelstelling waren er naast de bestuursleden in 2016 zo’n
twintig zogenoemde (tijdelijke) werkers, al dan niet met hun gezin, actief betrokken. Het
bestuur wordt gevormd door vijf bestuursleden en heeft in 2016 drie keer vergaderd.
De inkomstenstroom steeg flink in 2016; daardoor konden de gestegen projectuitgaven
worden bekostigd, en bleef er een fors saldo over, welke we, gezien de vele projecten, de
komende jaren goed hopen te gaan besteden (oa voor project Gospel for Europe).
In mei 2016 is er wederom één Werkers in de Wijngaard-meeting geweest in Langbroek. Dit
keer was er geen spreker. De projectleden hebben met elkaar de projecten gepresenteerd
aan de bestuursleden en de overige werkers in de wijngaard.
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