
Jaarverslag Stichting The God Story over het jaar 2020  
 
2020 is voor velen een onverwacht jaar geworden. Zo ook voor ons. Door de Corona-
pandemie konden veel van onze geplande activiteiten niet doorgaan. Tegelijk heeft deze tijd 
ons ook mogelijkheden geboden. Door van de nood een deugd te maken hebben we ons 
werkveld van alleen offline verbreed naar meer onlineactiviteiten. Zo zijn we bezig een 
volledig online evangelisatie project te ontwikkelen, waarvan we verwachten dat dit deuren 
zal openen voor de verspreiding van het evangelie. 
 
Gecancelde activiteiten 
Voor het eerste half jaar van 2020 stonden trainingen en een aantal Paasvieringen op 
middelbare scholen gepland. Helaas werd al snel duidelijk dat deze niet door konden gaan. 
Ook voorbereidingen voor een nieuwe campagne werden stil gelegd, omdat betrokken 
kerken en mensen de handen vol hadden aan alle veranderingen. Voorbereidingen voor de 
campagne hebben we na de zomervakantie weer op kunnen pakken. 
 
Trainingen met ‘Het evangelie in 4 woorden’ 
Gelukkig hebben we snel kunnen schakelen om trainingen online aan te gaan bieden. In 
totaal hebben we vier keer een volledige ‘Het evangelie in 4 woorden’-training kunnen 
houden. Elke training beslaat drie avonden. 
De eerste twee trainingen hebben we alleen online aangeboden. De derde en vierde training 
vielen in de periode na de zomervakantie, toen er tijdelijk wat meer mogelijk was qua 
samenkomen. Die hebben we fysiek opengesteld voor maximaal 30 bezoekers. De overige 
deelnemers hebben online meegedaan. 
 
Het was mooi om te zien hoe mensen in beweging zijn gekomen om de hoop in Jezus te 
delen in hun eigen omgeving. Omdat een volledige training drie avonden duurt, konden we 
tussentijds getuigenissen horen. Zo werd de groei van de deelnemers goed zichtbaar. 
Tegelijk werd ook duidelijk dat na een dergelijke training voor velen nog meer begeleiding 
nodig is. Daar gaan we mee aan de slag. 
 
WaardeVast 
Tijdens de periode van lockdowns en afstand houden, zijn we ons gaan afvragen hoe we 
jongeren toch kunnen bereiken. En dan het liefst op de plek waar ze het meest zijn. Die plek 
is anno 2020 online. Dat heeft tot de geboorte van WaardeVast geleid. Met WaardeVast 
willen we jongeren bereiken met het evangelie door een animatieserie van 7 afleveringen. 
Hierbij haken we in op een sterk gevoelde nood onder jongeren: eigenwaarde. Wie ben ik, 
hoeveel ben ik waard, hoe kan ik daarin groeien, enz? In de 7 afleveringen leiden we ze stap 
voor stap door het evangelie om zo hun waarde in Gods ogen te gaan leren kennen. 
Jongeren kunnen zich opgeven via een lokaal geadverteerde ‘hook-video’, waardoor ze 
direct te linken zijn aan een door ons getrainde coach uit hun omgeving. Doel is namelijk om 
ze van online naar offline discipelschap te begeleiden. 
 
In 2020 hebben we het script geschreven, fondswerving gedaan, audio opnames laten 
maken en heeft een animator de eerste twee afleveringen gemaakt. In 2021 zal de website 
afgemaakt worden, de communicatiekanalen tussen deelnemers en coaches ingericht 
worden en de rest van de serie geanimeerd worden. 



 
10%-campagne 
Met een zogenaamde 10%-campagne streven we ernaar om 10% van een stad of regio een 
duidelijke evangelie presentatie te geven. Tijdens de laatste maanden van 2020 hebben we 
opnieuw de voorbereidingen gestart om in 2021 of 2022 (afhankelijk van ontwikkelingen 
rondom Corona) zo’n campagne te laten plaatsvinden. 
 
Financiën  
De uitgaven voor het jaar 2020 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 2020. 
  
Terugblik en verwachtingen  
Het afgelopen jaar was enerzijds uitdagend door de lockdowns, maar bood anderzijds weer 
mogelijkheden door trainingen online aan te bieden en het ontwikkelen van WaardeVast. 
Doordat we in 2020 een nieuwe projectcoördinator hebben kunnen verwelkomen in ons 
team, verwachten we in staat te zijn om meer nieuwe projecten uit te voeren. Ook zijn we 
van plan om coaching trajecten aan te bieden aan mensen die een training met ‘Het 
evangelie in 4 woorden’ hebben afgerond. Zo denken we ze beter te kunnen helpen hun 
eigen omgeving te bereiken. Richting het einde van het jaar hopen we voor het eerst weer 
een fysiek evangelisatie evenement te kunnen houden. 


