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2016 was het 2e jaar van het bestaan van de Stichting. In dit 2e jaar hebben we mogen ervaren dat 

God ons opnieuw enorm heeft geleid. Het aantal preek beurten is hoger geweest dan het jaar 

daarvoor. In totaal 24 preek beurten, t.o.v. 18 in 2015. 

En elke preek beurt is en blijft bijzonder om te doen, en het is geweldig te zien en te horen dat 

mensen aangeraakt worden en bemoedigd. 

 

Twee keer hebben we een evangelisatie event georganiseerd in Hilversum. 1 in februari en 1 in 

November. Voorafgaand aan deze events hebben we ook geëvangeliseerd in Hilversum. De tweede 

keer in samenwerking met de Brass Band van Victory Outreach, Prayer Station en mensen van de 

Last Reformation. Wel was het jammer dat er toch weinig tot geen nieuwe bezoekers zijn geweest 

tijdens de avond bijeenkomsten in het Elim gebouw. 

 

In oktober heb ik  voor de 3e keer van het jaar, gesproken op Terschelling. Voor het eerst hebben we 

op zaterdag voorafgaand aan mijn preek beurt, een evangelisatie actie gehouden. Dit hebben we 

gedaan in samenwerking met studenten van The Last Reformation. Het was heel bijzonder, hebben 

op zaterdag met vrij veel mensen kunnen spreken en het evangelie kunnen verspreiden. Daarnaast 

hebben we als groep ook een heel mooie en bijzondere tijd gehad. Waarin we de eenheid van God 

heel sterk hebben ervaren. 

Om deze actie te houden, hebben we ook voor het eerst middels de nieuwsbrief en persoonlijke 

mails, sponsoren benaderd. Dit leverde een bedrag op van 500 euro.  Waarvoor we dankbaar waren. 

Mede omdat de groep studenten zelf een budget hadden voor levensmiddelen en zeer coulant waren 

wat betreft reis kosten, zijn we positief uit de kosten gesprongen. 

 

In het 2e halfjaar heb ik op de woensdag avonden bij VO Amersfoort gebeds en Bijbelstudie 

avonden mogen leiden. Waardoor ik ook op deze wijze het evangelie kan uitdragen en 

kennis/inzicht kan delen. 

 

Vanaf september ben ik begonnen met een studie exegese in Hilversum. Deze studie wordt elke 

week op maandag morgen gehouden en zal duren tot juni 2017. 

 

Bestuursvergaderingen: 

In 2016 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 

 

In 2016 hebben we 2x een nieuwsbrief uitgestuurd, waarin activiteiten werden vermeld. 

 

In 2016 hebben ook 2 x een gebedsavond gehouden ter ondersteuning van het werk dat vanuit de 

Stichting gedaan wordt en het werk van de evangelist. 

 

 Conferenties. 

In Februari heeft de evangelist een kickstart conferentie bezocht van The Last Reformation. Dit is 

een organisatie vanuit Denemarken en opgericht door evangelist Turben Sondergaard. 

Mede hierdoor zijn we ook in contact gekomen met de TPS Training school van The Last 

Reformation in Voorthuizen. 

 

In februari heeft de evangelist een drie daagse mini conferentie van VO bezocht. Dit is een 

leiderschap bijeenkomst voor alle leiders van VO Europa. En wordt Leaders ministers institute 

genoemd. 

 

In september heeft de evangelist de conferentie There is More in Ede bezocht. Dit in het kader van 

persoonlijke opbouw en netwerken. 



 

Elke 2e zaterdag van de maand is de evangelist actief aan het evangeliseren met Prayer Station, in 

Hilversum. Sinds april 2016 heeft de evangelist de leiding over deze evangelisatie bijeenkomsten. 

 

In de periode februari/maart heeft de evangelist een studie Systematische Theologie gevolgd bij 

Victory Outreach Amsterdam. Dit was een 8 weken durende studie op maandagavond. 

 

In de periode april/mei heeft de evangelist een coaching traject gevolgd bij Paulien Vervoorn in het 

kader van vaardig preken/presenteren. Dit waren 5 gesprekken. 

 

De evangelist heeft in 2016 VO Den Haag, VO Utrecht, VO Amersfoort en VO Eindhoven bezocht 

in het kader van kennismaking en netwerken. 

 

In september heeft de evangelist deelgenomen aan de Bijbel marathon in Hilversum. Dit is een 

evangelisatie activiteit mede georganiseerd door Schreeuw om Leven. De evangelist heeft uit de 

Bijbel voorgelezen en geëvangeliseerd. 

 

Op 27 oktober heeft de evangelist een informatie avond bezocht over de Vrij Zijn Huizen. Deze 

avond werd gehouden in Veenendaal. Dit ging uit van Vrij Zijn. 

 

In November heeft de evangelist een coaching gesprek gehad met Jan Pool in Haarlem. Daar op 

volgend werd de evangelist uitgenodigd voor de Hartlink netwerk bijeenkomst ook in Haarlem. Jan 

Pool heeft zijn netwerk open gesteld voor de evangelist. Deze zal nu uitnodigingen krijgen voor de 

Hartlink netwerk bijeenkomsten en conferenties. 

 

In december zijn de evangelist en zijn vrouw verhuisd, wat met elkaar voor een drukke hectische 

maand heeft gezorgd. Maar we zijn God heel dankbaar dat Hij opnieuw heeft voorzien. 

 

In 2017 hebben verschillende pastorale gesprekken telefonisch plaatsgevonden. Dit via de pastorale 

hulplijn, waar de evangelist bij aangesloten is. Daarnaast hebben er ook enkele 1 op 1 pastorale 

gesprekken thuis plaatsgevonden. 
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