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2018 is een jaar van een aantal innovaties geweest. Met name in het mobilisatieproces in 
aanloop naar een campagne toe hebben we een aantal zaken anders aangepakt, waardoor 
de impact onder zowel christenen als niet-christenen groter was dan tevoren. Ook hebben 
we een nieuw initiatief gelanceerd en zagen we de training opnieuw meer mensen trekken. 
 
Campagnes 
In 2018 hebben we een aantal verschillende campagnes mogen doen. In aanloop naar de 
eerste campagne in het voorjaar hebben we tijdens de mobilisatiefase kringen en 
jeugdavonden bezocht. Het verschil met eerdere campagnes is dat we nu op deze plekken 
zelf rechtstreeks onze boodschap brengen, waardoor de mobilisatie ook beter op gang 
kwam. Bij de campagne in het najaar zijn de bezoeken aan kringen en jeugdgroepen 
verveelvoudigd. Ook zijn een aantal zondagse diensten ingevuld bij meewerkende kerken. 
Hierdoor, plus de keuze om tijdens beide events gebruik te maken van een bekende 
zangeres, zorgde dat de campagne veel meer mensen trok. Beide avonden hadden we een 
volle tent, met tientallen mensen die gereageerd hebben op het evangelie. 
 
Verder hebben we een campagne in twee steden in Roemenië gedaan. Beide events vonden 
plaats in de open lucht. We kijken terug op een goede tijd, waarbij ook contacten zijn 
opgedaan voor toekomstige campagnes in Roemenië. 
 
Het evangelie in 4 woorden 
De training ‘Het evangelie in 4 woorden’ hebben we ook dit keer weer gegeven in aanloop 
naar de campagnes. Het aantal deelnemers aan deze 3 avonden durende cursus zien we 
steeds verder toenemen. Als uitkomst van de training worden meer en meer mensen actief 
om het evangelie te delen in hun dagelijkse leef- en werkomgeving. De kerkelijke diversiteit 
van de deelnemers is groot. 
 
Kerstfeest in het park 
Een paar dagen voor kerst hebben we voor het eerst Kerstfeest in het park georganiseerd. In 
samenwerking met plaatselijke christenen hebben we in de ochtend een programma 
speciaal voor kinderen gedraaid. In de avond was er een programma voor jongeren en 
volwassenen. Het waren indrukwekkende evenementen in onze tent, waarbij we bevestigd 
werden in het idee dat Kerst een uitstekend moment is om mensen (opnieuw) in aanraking 
te brengen met het evangelie. 
 
Uitbreiding capaciteit 
De grootste bottleneck in de groei van onze activiteiten is een tekort aan (kundige) 
medewerkers. Met name in het aantal coördinatoren van campagnes is een groot tekort. 
Ook een manager op kantoor die deze coördinatoren kan aansturen en rekruteren en op 
andere manieren de organisatie helpt groeien is noodzakelijk. 
 
Daarnaast is een slag in professionaliteit nodig om over de hele linie de kwaliteit te 
vergroten. Het in kaart brengen van sleutelrollen in het team, het zoeken naar mensen met 
de juiste competenties voor deze rollen en daardoor betere taakverdelingen gaat ons overall 
helpen om beter werk te leveren en uiteindelijk ook meer te bereiken. 



 
Financiën 
De uitgaven voor het jaar 2018 hebben hoofdzakelijk betrekking op het uitbetalen van de 
lonen aan de werkers die in dienst zijn van de stichting. Voor een nadere toelichting 
verwijzen we naar het financiële verslag van 2018. 
 
Terugblik en verwachtingen 
Hoogtepunten zijn de campagne in het najaar en het nieuwe project Kerstfeest in het park 
geweest. Hier hebben we steeds een volle tent gehad, waarbij we veel mensen hebben 
mogen zien reageren op het evangelie. 
 
Voor komend jaar verwachten we een uitbreiding van het team in met name campagne 
coördinatoren en een operationeel manager. Van daaruit willen we de komende jaren 
groeien in impact. 


