
 
 

 

Activiteiten verslag april 2018 tot en met maart 2019 

Hieronder vindt u een verslag van de activiteiten van Stichting Hope 4 Nations van april 2018 tot en 

met april 2018.  

 

Gehele periode Spreekbeurten 
Gedurende de periode van april 2018 tot en met maart 2019 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 april 2018 
tot en met maart 2019 heeft Willem in de volgende kerken en gemeentes 
gesproken:  

- 1 april 2018: spreekbeurt Evangelische Gemeente Morgenstond 
Nieuwegein 

- 15 april 2018: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 29 april 2018: spreekbeurt de Haven wijk bij Duurstede 
- 13 mei 2018: spreekbeurt New Life Rotterdam 
- 20 mei 2018: spreekbeurt Christengemeente Noordgouwe 
- 10 juni 2018: spreekbeurt zendingsdienst EGHW 
- 24 juni 2018: spreekbeurt Christengemeente het Kruispunt 
- 1 juli 2018: spreekbeurt VEG de Ark Zwijndrecht 
- 8 juli 2018: spreekbeurt Levensbron in Schoonhoven 
- 22 juli 2018: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 29 juli 2018: spreekbeurt E.C. de Ark Noordwijk aan Zee 
- 5 augustus 2018: spreekbeurt Evangelische Gemeente Morgenstond 

Nieuwegein 
- 19 augustus 2018: spreekbeurt Christengemeente het Kruispunt 
- 23 september 2018: VEG de Ark in Zwijndrecht 
- 30 september 2018: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 7 oktober 2018: spreekbeurt jeugd Parousia Zoetermeer 
- 14 oktober 2018: spreekbeurt Parousia Zoetermeer 
- 28 oktober 2018: spreekbeurt Levensbron Schoonhoven 
- 11 november 2018: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 16 december 2018: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 6 januari 2019: spreekbeurt jeugd Parousia Zoetermeer 
- 27 januari 2019: christengemeente Noordgouwe 
- 24 februari 2019: spreekbeurt het Kruispunt in Gorinchem 
- 3 maart 2019: spreekbeurt E.G. Koningkerk Haarlem 
- 24 maart 2019: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 31 maart 2019: spreekbeurt E.G. Morgenstond Nieuwegein 

 

Maart-Augustus 
2018 

Evangelisatie werk Amsterdam 



In de periode van maart tot en met augustus 2018 heeft Willem Biesheuvel 
zich vanuit Jeugd met een Opdracht ingezet 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. 

18 September tot 
en met 10 Juni 
2019 

Studie aan de Continental Theological Seminary 
Van 18 september 2018 tot en met 10 juni 2019 studeert Willem 
Biesheuvel aan de Continental Theological Seminary. Doormiddel van 
deze studie kan Willem zich verder bekwamen en ontwikkelen op het 
gebied van spreken in gemeentes en het werk voor de stichting. 

 

29-30 Maart 2019 Evangelisatie outreach in Brussel 
In het weekend van vrijdag 29 en zaterdag 30 maart heeft Willem een 
outreach georganiseerd in Brussel waaraan 18 personen deelnemen. De groep 
bestond uit studenten van de Navigators studentenvereniging uit Tilburg, een 
aantal medestudenten, een groep vrienden uit Nederland en een zendeling 
van Operatie Mobilisatie uit Parijs. Op de vrijdag is de groep a.d.h.v. een 
enquête in gesprek gegaan met studenten op de op de Vrije Universiteit in 
Brussel. Op de zaterdag heeft Willem samen met de groep 136 Franse en 
Engelse City Bibles uit mogen delen bij het treinstation in Brussel zuid.  

2 tot en met 9 april 
2019 

 
 
 

Ministry week Italie Pordenone 
Van 2 tot 9 april is Willem samen met een groep van 7 medestudenten vanuit 
de Continental Theological Seminary naar Pordenone in Italië geweest. Willem 
heeft hier samen met de groep een week meegeholpen in een Afrikaanse 
gemeente. Samen met de groep heeft Willem zich mogen inzetten op het 
gebied van spreken, Bijbelstudies geven, evangelisatie, aanbidding en het 
verzorgen van een radioprogramma. 

 

 


