
Verkort verslag 2020 
1.1 Thuis voor Koerden  
Van maart tot augustus hebben we vooral de vaste contacten één op één ontvangen ivm de corona 
maatregelen. Daarnaast hebben we veel telefonisch contact gehouden. De andere maanden hadden 
we meer bezoekers, gemiddeld 30 per week. Begin maart hebben we een conferentie georganiseerd 
met 60 bezoekers. De culturele feesten hebben we helaas moeten annuleren. Wel zijn 40 mensen 
persoonlijk bezocht rondom de kerstdagen.  

1.2 Koerdische kerk 
Tijdens bezoeken, lessen en gesprekken is pastorale hulp verleend. Tijdens de conferentie was hier 
speciale ruimte voor. Veel pastoraat is telefonisch verleend. 

1.3 Koerdische diensten 
In januari en februari kwamen we twee keer per maand samen tijdens een dienst. De andere 
zondagen werd er Bijbelstudie gedaan. 
Vanaf maart werd er elke zondag een dienst gehouden, deze diensten werden via de livestream 
uitgezonden. Vanaf juli werden de diensten wekelijks bezocht. De vaste groep bezoekers bestond uit 
30 personen, er waren maximaal 40 bezoekers in de diensten.  

1.4 Social media 
Dagelijks wordt het evangelie via Facebook gedeeld. We hebben nu 174.415 volgers 

Via Viber, Whatsapp, Telegram, Messenger en de website werd dagelijks contact gehouden met 

Koerdische christenen wereldwijd. Via deze media is er persoonlijk contact met 500 Koerdische 

christenen wereldwijd. Zo ontvangen zij onderwijs, muziek, gebeden etc.  

1.5 Ontwikkeling en verspreiding Koerdische materialen 
Doordat we minder bezoekers hadden konden we meer video opnames inplannen. Er zijn 10 

Koerdische aanbiddingsliederen en 35 verhalen uit het OT opgenomen. Hiervan zijn 13 filmpjes 

uitgegeven, de andere worden in 2021 verspreid. Daarnaast zijn onze DOTA toerustingslessen 

bewerkt en verspreid. Deze lessen zijn op schrift ingekort en klaar om opnieuwe uitgegeven te 

worden. Er is een start gemaakt met het vertalen en schrijven van 52 apologetiek lessen 

Er zijn 34.100 boeken en 6.000 SDcards verspreid in verschillende delen van Koerdistan. 

1.6 Ondersteuning van vervolgde christenen 
Er werd doop-, discipelschaps- en leiderschapsonderwijs gegeven aan meer dan 300 gelovigen in 

Nederland en wereldwijd via social media. 

1.7 Humanitaire hulp 
Er zijn 1.000 kerstpakketten uitgedeeld aan arme Koerdische christenen. Daarnaast ondersteunen we 

diverse gezinnen en delen 2 keer per jaar pakketten uit aan vluchtelingen in de Koerdische regio. 


