
 
 

 

Activiteiten verslag H4N 2021 

Hieronder vindt u een verslag van de activiteiten van Stichting Hope 4 Nations in 2021. 

Gehele periode Spreekbeurten 
In 2021 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 . In 
2021 heeft Willem in de volgende kerken en gemeentes gesproken:  

- 10 jan 2021: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 24 jan 2021: spreekbeurt Evangelische gemeente Nieuwegein 
- 7 febr 2021: spreekbeurt E.G. Haarlem 
- 28 maart 2021: spreekbeurt E.G. Elohim 
- 18 april 2021: spreekbeurt Connectkerk 
- 16 mei 2021: spreekbeurt Levensbron Schoonhoven 
- 6 juni 2021: spreekbeurt Christengemeente Noordgouwe 
- 13 juni 2021: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 11 juli 2020: spreekbeurt E.G. Haarlem 
- 1 aug 2021: spreekbeurt VEG de Ark Zwijndrecht 
- 15 aug 2021: spreekbeurt Christengemeente Zierikzee 
- 22 aug 2021: spreekbeurt Connectkerk 
- 19 sept 2021: spreekbeurt EG Morgenstond Nieuwegein 
- 10 okt 2021: spreekbeurt Rafael Ezra 
- 17 okt 2021: spreekbeurt Vredekerk Den Haag 
- 7 nov 2021: spreekbeurt E.G. Haarlem 
- 19 dec 2021: spreekbeurt Christengemeente het Kruispunt 

 

Gehele periode Evangelisatie 
In 2021 heeft Willem Biesheuvel zich ingezet voor evangelisatiewerk 
doormiddel van het bezoeken en onderhouden van verschillende contacten 
die Willem heeft leren kennen tijdens het evangelisatie werk en werk onder 
dak en thuislozen in Amsterdam.  
 

Gehele periode Studie aan de Continental Theological Seminary 
In 2021 studeerde Willem Biesheuvel parttime 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. 
 

 

26-31 Aug 2021 Zendingsreis Roemenië 
Van 26-31 augustus 2021 is Willem samen met zijn vader op zendingsreis 
geweest naar Roemenië. Tijdens deze reis hebben een evangelisatiedienst 
georganiseerd in een dorp in de omgeving van Suceava. Daarnaast hebben we 
gesproken in een gemeente in Gherla en onze Radu bezocht die we hebben 
leren kennen doormiddel van ons evangelisatiewerk in Amsterdam. 



1 april tot en met 3 
juni 2021 

Alpha Cursus Ede 
Vanuit de Connectkerk in Ede heeft Willem een Alpha cursus opgezet en 
samen met een team de cursus gegeven gedurende een periode van 10 
weken. 

Gehele periode Nazorgboekje evangelisatie 
In het afgelopen jaar hebben we vanuit onze stichting een nazorgboekje 
geschreven en ontworpen waarin we in 7 korte hoofdstukken hoe mensen 
God kunnen leren kennen en verder kunnen groeien in hun geloof. Het 
boekje is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. 
 

 

 


