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Verslag van activiteiten in 2018 

Jezus heeft bij Zijn heengaan de Gemeente de grote zendingsopdracht gegeven. Binnen 

Stichting Werkers in de Wijngaard hebben we deze opdracht opnieuw door langdurige en 

tijdelijk projecten gestalte gegeven. De doelstelling van de stichting, zoals verwoord in artikel 

2 van de statuten is namelijk: “de opdracht van Jezus Christus gestalte geven en uit te voeren 

zoals Hij deze in Mattheus 28:1820 verwoord”. Concreet betekent dit nog steeds  de 

verkondiging van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen en de volgelingen van 

Jezus tot discipelen te maken. 

De stichting heeft in 2018 hiertoe ondersteuning gegeven aan een aantal projecten in 

Nederland, Aruba, Duitsland, Zuid-Afrika en Indonesië. Ook zijn er projecten opgestart in 

Italië, Griekenland en Roemenië België. De volgende activiteiten zijn er binnen deze 

projecten plaatsgevonden: 

1. Evangelisatie campagnes binnen verschillende projecten 

2. Straatevangelisatie en deur-aan-deur-evangelisatie 

3. Onderwijs avonden en seminars  

4. Gebedswerk en bidstonden in huizen van gebed 

5. Missionair werk in de grote steden Rotterdam, Utrecht, Almere, Breda 

6. Gemeente opbouw en initiatieven voor kerkplanting opzetten en steunen 

7. Scholing, toerusting en ondersteuning van (toekomstige) deeltijd en voltijd 

arbeiders in geestelijk, materieel en financieel opzicht. 

8. Organiseren en stimuleren van allerlei buurtactiviteiten  

9. Verlenen van counseling en pastoraat m.b.t. psychische problemen 

10. Internetplatform en video-opnamen  

11. Bijbelteksten op muziek zetten 

12. Evangelisatie onder asielzoekers & vluchtelingenhulp in Griekenland  

Bij het verwezenlijken van de doelstelling waren er in 2018 35 zogenoemde (tijdelijke) 

werkers, al dan niet met hun gezin, actief betrokken. Er is drie projecten beëindigd en er zijn 

vijf nieuwe projecten gestart. 

In het bestuur heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden. We hebben dus nog steeds 

vijf bestuursleden en we hebben als bestuur in 2018 drie keer vergaderd. In juni 2018 is er in 

Hilversum een Werkers in de Wijngaard-meeting geweest. Marten Visser, bestuurslid van St. 

WiW, heeft de werkers binnen de projecten toegerust en getraind door zijn levenslessen en 

expertise te delen. De bestuursleden en de andere werkers waren bij deze meeting 

aanwezig. 

Sliedrecht, 4 maart 2019 

 

Het Bestuur:  de heer S. Eskes (voorzitter)    de heer E. Beelen (secretaris) 

   de heer D. Baan (penningmeester)   de heer A. Baan (bestuurslid) 

   de heer dr. Marten Visser (bestuurslid) 


