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Activiteitenverslag juni tot en met december 2015 stichting Hope 4 Nations 

Hieronder vindt u een verslag van de activiteiten van stichting Hope 4 Nations vanaf het moment dat 

de stichting in juni 2015 is opgericht. 

Gehele jaar 
2015 

Spreekbeurten 
Gedurende de periode van juni tot en met december 2015 heeft Willem Biesheuvel 
namens de stichting in diverse kerken en gemeentes in Nederland gesproken. Het 
doel van de spreekbeurten is het brengen van Gods Woord en het bemoedigen van 
de kerken en gemeentes in Nederland op het gebied van zending & evangelisatie. 
Tevens worden deze spreekbeurten en presentaties ook gebruikt om de belangen 
van stichting Hope 4 Nations onder de aandacht te brengen . 
Van juni 2015 tot en met december 2015 heeft Willem in de volgende kerken en 
gemeentes gesproken: 
- 12 juli 2015: spreekbeurt Christengemeente Rehoboth Gorinchem 
- 19 juli 2015: spreekbeurt Christengemeente het Kruispunt, Gorinchem 
- 2 augustus 2015: spreekbeurt Evangelische Gemeente Hoekse Waard  
- 9 augustus 2015: spreekbeurt Connectkerk Ede 
- 23 augustus 2015: spreekbeurt Christengemeente in Zierikzee 
- 18 oktober 2015: spreekbeurt E.G. de Levensbron in Schoonhoven 
- 1 november 2015: spreekbeurt Christengemeente het Kruispunt, Gorinchem 
- 8 november 2015: spreekbeurt E.G. Koningskerk in Haarlem 

Juni 2015 Kairos zendingscursus 
In juni 2015 heeft Willem Biesheuvel meegeholpen in een team om een Kairos 
zendingscursus te geven in evangelische gemeente de Regenboog in Veenendaal. 
Willem Biesheuvel is een facilitator van deze cursus en deze cursus is speciaal 
ontwikkeld om de kerken te mobiliseren op het gebied van zending 

7-9-2015 tm 
28-11-2015 

Lesfase Discipelschap Training School 
Van september tot en met november 2015 hebben Willem & Jedidja de lesfase 
gevolgd van de Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht in 
Amsterdam. Gedurende 3 maanden hebben ze onderwijs gehad vanuit de Bijbel, 
enkele thema’s waren; Gods stem leren verstaan, Armoede & Gerechtigheid en het 
Vaderhart van God. Tijdens deze lesfase hebben Willem & Jedidja zich gedurende 16 
uur per week ingezet in het huis van gebed van Jeugd met een Opdracht in 
Amsterdam. Hiernaast hebben ze wekelijks op donderdagavond deelgenomen aan 
de “homeless ministry”. Vanuit deze “homeless ministry” hebben ze contact gelegd 
met dak & thuislozen in Amsterdam en hen voorzien van koffie, thee en eten. 
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Outreach naar Azie (Singapore, Hong Kong & China) 
Vanaf november 2015 tot begin maart 2016 zijn Willem & Jedidja Biesheuvel als 
assistent reisleiders met een groep van 13 jongeren naar Azië gegaan. Gedurende 
deze 3 maanden zijn ze met deze groep in Singapore, Hong Kong & China geweest. 
 
Singapore: 
De eerste 2 weken van deze reis vonden plaats in Singapore waar de groep 2 weken 
een cultuurtraining heeft gehad op de basis van Jeugd met een Opdracht. Deze 
training werd gegeven ter voorbereiding van de verdere tijd in Azie. Verder hebben 
ze in Singapore de lokale kerk bezocht, contacten opgebouwd met de lokale 
bevolking en enkele keren uitgereikt naar dak & thuislozen. 
 
Hong Kong: 
De volgende 2 weken van deze reis vonden plaats in Hong Kong hier verbleven ze als 
groep in een kerk van “The Praise Assembly”. In Hong Kong hebben ze meegeholpen 
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met een gospel event dat werd georganiseerd door een samenwerking van 5 lokale 
kerken. Tijdens het event heeft de groep een dramastuk opgevoerd, getuigenissen 
gegeven en gepreekt. Hiernaast heeft de groep ook nog een week gewerkt bij de 
organisatie Crossroads. De organisatie Crossroads is een erg groot 
distributiecentrum in Hong Kong waar veel verschillende goederen binnenkomen. 
Deze goederen worden vervolgens gesorteerd en verzonden naar mensen in nood 
wereldwijd. 
 
China: 
Gedurende 8 weken is de groep in China geweest in de plaatsen Zhuhai, Kunming & 
Beijing. De groep heeft zich hier ingezet voor verschillende activiteiten zo hebben ze 
een grootschalig kerst event opgezet in Zhuhai. Dit event stond in het thema van 
ontmoeting met de lokale bevolking, met elkaar eten en het delen van het 
kerstverhaal. Hiernaast heeft de groep ook diverse keren Engelse les gegeven aan 
jongeren in China. Verder hebben ze diverse avonden georganiseerd waarin ze de 
lokale bevolking en jongeren hebben uitgenodigd en hebben mogen bouwen aan 
relaties met deze mensen. Verder hebben ze ook meegeholpen met het organiseren 
van kerkdiensten op de zondagen zo hebben ze als groep meegeholpen op het 
gebied van muziek & aanbidding, Bijbelonderwijs en kinderwerk. Tot slot hebben ze 
als groep ook in elke plaats uitgereikt naar dak & thuislozen doormiddel van het 
geven van aandacht en maaltijden.    

 

 


