
 
 

 

Activiteiten verslag maart 2017 tot en met maart 2018 

Hieronder vindt u een verslag van de activiteiten van Stichting Hope 4 Nations van maart 2017 tot en 

met maart 2018.  

 

Gehele periode Spreekbeurten 
Gedurende de periode van maart 2017 tot en met maart 2018 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 maart 2016 
tot en met maart 2017 heeft Willem in de volgende kerken en gemeentes 
gesproken:  

- 2 april 2017: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 9 april 2017: spreekbeurt Christengemeente Noordgouwe 
- 23 april 2017: spreekbeurt Unite in Loenen aan de Vecht 
- 30 april 2017: spreekbeurt VEG de Ark Zwijndrecht 
- 11 juni 2017: spreekbeurt VEG de Ark Zwijndrecht 
- 9 juli 2017: spreekbeurt de Ark Noordwijk aan Zee 
- 6 augustus 2017: VEG de Ark Zwijndrecht 
- 13 augustus 2017: spreekbeurt Christengemeente Zierikzee 
- 20 augustus 2017: spreekbeurt EGHW in Oud Beijerland 
- 17 september 2017: spreekbeurt Levensbron in Schoonhoven 
- 24 september 2017: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 8 oktober 2017: spreekbeurt Levensbron in Schoonhoven 
- 15 oktober 2017: spreekbeurt Christengemeente Noordgouwe 
- 5 november 2017: spreekbeurt Evangelische Gemeente 

Morgenstond Nieuwegein 
- 25 november 2017: spreken Togetherdienst EGHW 
- 10 december 2017: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 17 december 2017: spreekbeurt VEG de Ark in Zwijndrecht 
- 17 december 2017: spreekbeurt Crosspoint Ommen 
- 7 januari 2018: spreekbeurt EGHW in Oud Beijerland 
- 14 januari 2018: spreekbeurt Rafael Ezra in Puttershoek 
- 21 januari 2018: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 4 februari 2018: spreekbeurt Nehemia Levend Water in Gijzenzele 

(België) 
- 18 februari 2018: spreekbeurt Christengemeente Zierikzee 
- 25 maart 2018: spreekbeurt Evangelische Gemeente Levensbron in 

Schoonhoven 
 
 

Maart-September 
2017 

Evangelisatie werk Amsterdam 



In de periode van maart tot en met september 2017 zet Willem Biesheuvel 
zich vanuit Jeugd met een Opdracht in op het gebied van evangelisatiewerk 
in Amsterdam. Willem Biesheuvel is onderdeel van een team wat zich richt 
op evangelisatiewerk in Amsterdam Noord en het centrum van Amsterdam. 
Het evangelisatiewerk bestaat uit het aanspreken en leren kennen van 
nieuwe mensen en het opbouwen van relaties door met mensen af te 
spreken. Verder doet Willem vanuit Jeugd met een Opdracht Amsterdam 
ook mee met een bediening die zich richt op het helpen van mensen die dak 
en thuisloos zijn in Amsterdam. 
 

21 September tot 
en met 15 
december 2017 

Staff BCC (Bible Core Course)  
Van 21 september tot en met 15 december 2017 heeft Willem Biesheuvel 
meegeholpen als Staff medewerker binnen een team met het opzetten 
van de BCC in Amsterdam. De BCC klas bestond uit een mooie groep 
internationale studenten uit verschillende landen. Tijdens deze school 
heeft Willem zich ingezet voor de volgende taken: les gegeven, studenten 
begeleiden, huiswerk nakijken, financiën & budget beheren, transport.  

 

Januari-Maart 2018 Evangelisatie werk Amsterdam 
In de periode van januari tot en met maart 2018 zet Willem Biesheuvel zich 
vanuit Jeugd met een Opdracht in op het gebied van evangelisatiewerk in 
Amsterdam. Willem Biesheuvel is onderdeel van een team wat zich richt op 
evangelisatiewerk in Amsterdam Noord en het centrum van Amsterdam. Het 
evangelisatiewerk bestaat uit het aanspreken en leren kennen van nieuwe 
mensen en het opbouwen van relaties door met mensen af te spreken. 
Verder doet Willem vanuit Jeugd met een Opdracht Amsterdam ook mee 
met een bediening die zich richt op het helpen van mensen die dak en 
thuisloos zijn in Amsterdam. 
 

28 februari tot en 
met 12 maart 2018  

 
 
 

Zendingsreis Nepal 
Van 28 februari tot en met 12 maart zijn Willem Biesheuvel en Hans 
Biesheuvel samen met Jay Comfort op reis geweest naar Nepal. 
Tijdens deze reis hebben we vanuit stichting Hope 4 Nations een grote 
muziek en evangelisatiedienst georganiseerd in de plaats Beltar in Nepal. 
Daarnaast hebben we op 2 verschillende plaatsen in Nepal een 
jeugdconferentie georganiseerd om de jongeren te bemoedigen en toe te 
rusten. Verder hebben we samen met Jay Comfort van stichting Hearts 4 
Nepal ook diverse microkrediet-projecten bezocht zoals onder andere 
boomplantages, visvijvers, honing. Het doel van deze microkredieten is om 
ondernemers te helpen om iets op te starten waardoor ze in de toekomst 
zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. In de toekomst 
hoopt stichting Hope 4 Nations vaker reizen naar Nepal te gaan organiseren. 
De insteek van deze reizen zal zijn het geven van Bijbeltraining & onderwijs, 
hulp bieden aan armen en evangelisatiewerk.  
 

 

 


