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In 2019 hebben we wat gas terug moeten nemen na het intensieve jaar 2018. Doordat we in 
2018 zoveel open deuren kregen, hebben we weinig aan voorbereidingen voor 2019 kunnen 
doen. De eerste maanden hebben we ons met name toegelegd op evaluatie en ontwikkeling 
van onze activiteiten, het zoeken naar nieuwe kantoorruimte, aanbieden van trainingen en 
contacten voor campagnes in de komende jaren.  
 
Campagnes 
Campagnes zijn intensieve trajecten. Zowel voor ons team als voor meewerkende partijen. 
Door het vele aantal events en campagnes in 2018 en ons kleine team, hadden we weinig 
tijd over om campagnes voor 2019 voor te bereiden. 
We zijn altijd bezig met de vraag hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met het 
evangelie. Vandaar dat we voor de komende jaren nieuwe campagne modellen willen 
uitproberen. Een van die modellen is de 10%-campagne. Wat is er nodig om 10% van een 
stad of regio de kans te geven het evangelie te horen en erop te kunnen reageren? Dat raakt 
de manier waarop we kerken mobiliseren, christenen toerusten, maar ook de vorm van de 
evenementen. In 2019 zijn we met een interessante regio in contact gekomen om deze 
nieuwe vorm te gaan ontwikkelen. De eerste stappen zijn gezet om een aantal mensen met 
invloed aan boord te krijgen. In 2020 zullen we de organisatie verder op poten gaan zetten. 
 
Het evangelie in 4 woorden  
De training ‘Het evangelie in 4 woorden’ hebben we in 2019 los van de campagnes 
aangeboden. Op een aantal plekken hebben we weer in drie avonden plaatselijke christenen 
toegerust Jezus bekend te maken in hun directe omgeving. Iedere keer opnieuw horen we 
terug dat mensen in veel kerken niet weten hoe ze het evangelie aan mensen kunnen 
uitleggen. De komende jaren zullen we deze training dan ook verder blijven uitbouwen en 
waar nodig innoveren. 
 
Kerstfeest in het park 
Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een ‘Kerstfeest in het park’ 
georganiseerd. Dit keer in een minder kerkelijke omgeving dan vorig jaar. Ook nu was het 
weer bijzonder om mensen in aanraking te brengen met de hoop van Kerst. De komende 
jaren willen we blijven ontdekken hoe we met Kerst mensen kunnen bereiken. 
 
Inloopcentrum 
Middenin het centrum van Heerde hebben we een nieuwe uitvalsbasis mogen betrekken. 
Hier hebben we een inloopcentrum en ons kantoor gevestigd. Na de feestelijke opening 
door de burgemeester, hebben we in de maanden volgend veel verschillende jongeren 
mogen begroeten in “De Huiskamer”, de naam van ons inloopcentrum. Samen met 
plaatselijke kerken hebben we een aantal activiteiten aangeboden. Daarnaast zijn we op een 
aantal vaste momenten in de week geopend. Er is ondertussen een vaste kern aan jongeren 
ontstaan, die wekelijks terugkomen. 
 
Financiën  
De uitgaven voor het jaar 2019 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 2019. 
  
Terugblik en verwachtingen  
Het afgelopen jaar voelde niet altijd als een stap voorwaarts. Zeker niet als we het 
vergelijken met het jaar ervoor. Wel hebben we de indruk dat we een stevigere basis aan het 
bouwen zijn, zodat de komende jaren groei mogelijk wordt. 
Zo verwachten we voor komend jaar een uitbreiding van het team in met name campagne 
coördinatoren en een operationeel manager. Ook zullen we het 10% campagne-model 
verder ontwikkelen en onze trainingspoot gaan uitbouwen. 
 


