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Verslag Actuele Activiteiten
Middels dit verslag wordt getracht een duidelijk beeld te geven van
de status van de actuele activiteiten die tijdens de voorgaande
beleidsperiode zijn gestart.
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Nr.

Project/Activiteit

Status

1.

Ondersteuning (mens en middelen) geboden bij opstart 6
kerkgemeenten in omstreken Den Haag, Rotterdam,
Zoetermeer en Apeldoorn.

Uitvoering

2.

Ondersteuning (mens en middelen) geboden bij de
missionaire projecten Triomfator in Brazilië (opvang
straatkinderen), Mission2Asia in Borneo (opvang
verwaarloosde kinderen) en Call2theNations in Sumatra
(werk onder de moslimgemeenschap).

Uitvoering

3.

Sponsorwervingsprojecten gestart door meerdere
vrijwilligers t.b.v. de missionaire projecten.

Door ontwikkelen

4.

Vanuit The Woman I am (TWIA) zijn 3 workshops verzorgd
voor vrouwen over relatieproblematiek, zowel in Nederland
als in Suriname. T.b.v. de leiders van een kinderdagverblijf in
Den Haag is een training verzorgd. Verder is een online kwis
georganiseerd waarbij boeken over relaties zijn verloot.

Afgerond

5.

4 HGN-workshops verzorgd ter ondersteuning van het
leiderschap en ondersteuning bij de ontwikkeling van een
eigen netwerkgroep.

Afgerond

6.

Vanuit Safe House Ministries zijn verschillende Iraanse en
Afghaanse gemeenschappen, kerken en organisaties bezocht
en toegerust met christelijke onderwijs, en zijn er
muziekconcerten verzorgd. Daarnaast zijn een aantal
muziekproducties gemaakt.

Door ontwikkelen

7.

Vanuit Successful Living is het boek “El Shaddai” uitgebracht
en zijn diverse vertaalopdrachten vervuld.

Uitvoering

8.

Vanuit Creator Vision zijn enkele audio en video registraties
gemaakt t.b.v. seminars, huwelijken en clips. Tevens heeft er
verhuur van video equipment plaatsgevonden.

Uitvoering

9.

Als gevolg van de invoering van de privacywetgeving
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn al
onze administratieve procedures en protocollen tegen het
licht gehouden en waar nodig ‘AVG-proof’ gemaakt.

Uitvoering

10.

De stichting heeft bijna €39.000,- aan financiële
ondersteuning kunnen bieden aan diverse missionaire
projecten. Daarnaast zijn diverse initiatieven ondernomen
voor fondswerving.

Uitvoering

11.

In de afgelopen periode zijn meerdere
zendingsbijeenkomsten georganiseerd met als doel meer
kennis te verstrekken over de activiteiten op het
zendingsveld, promotie van de diverse projecten en werving

Uitvoering
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van financiële donateurs.
12.

Samenwerking met de st. Jaezer is beëindigd.

Afgerond

13.

Inspirerend onderwijs op diverse terreinen zoals spiritualiteit,
relatiebouw, gezond leven, zelfredzaamheid en
geldmanagement gratis aangeboden via de website van de
stichting.

Uitvoering

14.

Wekelijks overleg via Whatsapp videogesprekken met alle
projectleiders heeft plaatsgevonden.

Uitvoering
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