
Verkort jaarverslag 2019 
Impact via facebook 

Op dit moment hebben de grootste impact onder Koerden via facebook. Meer dan 2.000 

keer zijn mensen voor het eerst verwezen naar de bijbel en meer dan 100 zijn doorverwezen 

naar een (huis)kerk in hun nabijheid. Het aantal volgers van onze pagina is gegroeid tot 

130.000. Een groot gedeelte van de follow up via facebook gebeurt vanuit Nederland. 

Opbouw van de wereldwijde kerk 
Veel van onze twee wekelijkse trainingen en kerkdiensten in Nederland werden via facebook 

verder verspreid, hierdoor kunnen we de wereldwijde kerk dienen. Verder hebben we twee 

conferenties georganiseerd voor Koerden uit Nederland en omgeving. 

Hulp in Koerdistan 
In Koerdistan zijn christenen toegerust, we hebben hen ook sporadisch kunnen ondersteunen 

in urgente noden. 

Koerdische feesten 
Ons Nieuwjaarsfeest en ons kerstfeest werden door 300 Koerden bezocht. Ze hebben hier 

over Jezus gehoord en verder een prachtige muziek en dansavond gehad. 

Kerkdiensten 
Eén keer per veertien dagen hielden we kerkdiensten. Hier waren gemiddeld 30 Koerden 

aanwezig. Deze diensten worden ook live uitgezonden via facebook, daar worden ze gezien 

door ongeveer 25.000 mensen.  

Koerdisch huis 
In ons huis krijgen bezoekers het evangelie te horen. Het afgelopen jaar hebben we 110  

verschillende personen op bezoek gehad. Velen van hen blijven een nachtje. Doordat we nog 

geen vergunning hebben om mensen te laten slapen blijven mensen bij teamleden 

overnachten. Er vonden daardoor wat minder overnachtingen plaats. Tegelijk gaf dit meer 

druk op de teamleden. 

Muziek 
De Koerdische muziek raakt mensen in hun hart. Tijdens onze activiteiten wordt daarom veel 

muziek gemaakt. In 2019 zijn opnieuw een aantal liederen uitgebracht en via youtube en 

facebook verspreid. 

Lectuur verspreiding 
We hebben opnieuw meer dan 20.000 kinderbijbels, bijbels  en andere geestelijke lectuur 

kunnen verspreiden. Door veel Koerden werd het evangelie met blijdschap ontvangen. 

Ontwikkeling materialen en vertaling 
De opname van de toerustingscursus is bijna geheel op audio opgenomen en is verspreid via 

facebook en whatsapp. 

 


