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Verslag van activiteiten in 2020 

In dit verslag willen wij weergeven welke activiteiten en projecten er de afgelopen financieel 

zijn ondersteund. We zijn dankbaar dat er vrucht is geoogst (Mat. 9:37-38).  

Januari 2020 was er nog geen enkel vermoeden dat we vanaf maart 2020 terecht zouden 

komen in een wereldwijde pandemie. Het uitbreken van de pandemie heeft veel projecten 

binnen Stichting Werkers in de Wijngaard getroffen. De meeste projecten moesten vanaf 

maart afschalen, aangezien er binnen veel van onze projecten sprake is van fysieke 

ontmoetingen/samenkomsten. Binnen sommige projecten kon er in Corona-tijd low-profile 

doorgegaan worden met digitale samenkomsten, tuin-meetings en (openlucht)diensten. 

Hierdoor is de boodschap van hoop – op een andere manier – toch op veel plaatsen 

verkondigd. Een positieve bijkomstigheid is dat er veel nieuwe innovatieve ideeën zijn 

ontstaan. Het was dus aan de ene kant een jaar waarin de projecten onder druk hebben 

gestaan, maar op een andere manier wel low-profile gecontinueerd konden worden. 

De stichting heeft in 2020 aan tientallen projecten in Europa (Nederland, België, Duitsland, 

Italië, Griekenland, Roemenië, en buiten Europa (Aruba, Zuid-Afrika, Indonesië) een bijdrage 

mogen leveren. Er zijn projecten bij gekomen in het buitenland (Bulgarije, Soedan) en in 

Nederland (Rotterdam en Barendrecht). Hierbij een overzicht van de activiteiten:  

1. Scholing, toerusting en ondersteuning van (toekomstige) deeltijd en voltijd 

arbeiders in geestelijk, materieel en financieel opzicht. 

2. Evangelisatie campagnes binnen verschillende projecten – in steden en 

dorpen, waaronder ook evangelisatie onder kinderen  

3. Straatevangelisatie en deur-aan-deur-evangelisatie 

4. Onderwijs avonden en seminars  

5. Gebedswerk en bidstonden in huizen van gebed 

6. Muzikaal Bijbelteksten op CD zetten 

7. Gemeente opbouw en initiatieven voor kerkplanting opzetten en steunen 

8. Organiseren en stimuleren van allerlei buurtactiviteiten  

9. Verlenen van counseling en pastoraat m.b.t. psychische problemen 

10. Missionair werk in de grote steden Rotterdam, Utrecht, Almere, Bergen op 

Zoom, maar ook in andere Europese steden, zoals Rome. 

11. Internetplatforms en video-opnamen  

12. Evangelisatie onder asielzoekers & vluchtelingenhulp in Griekenland  

Bij het verwezenlijken van de doelstelling waren er in 2020 circa 44 zogenoemde (tijdelijke) 

werkers, al dan niet met hun gezin, actief betrokken. Er zijn twee projecten beëindigd en er 

zijn vier nieuwe projecten gestart. 

Er heeft dec. 2020 een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dinant Baan (penningmeester) 

heeft na vele jaren toegewijde dienst zijn functie neergelegd. We zijn 2020 geëindigd met 

vier bestuursleden. De ontstane vacature hopen we in het eerste kwartaal van 2021 in te 

vullen. We hebben als bestuur in 2020 drie keer vergaderd. Er is geen Werkers in de 

Wijngaard-meeting geweest. Deze meeting kon echter niet doorgaan vanwege coronacrisis. 



We hebben als bestuur een verzekering afgesloten voor Bedrijfsaansprakelijkheid en 

Bestuurdersaansprakelijkheid.   

Sliedrecht,  12 mei 2021 

 

Het Bestuur:  de heer L.H.Y. Eskes (voorzitter)   de heer E. Beelen (secretaris) 

   vacature (penningmeester)    de heer A.C. Baan (bestuurslid) 

   de heer dr. M. Visser (bestuurslid) 


