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Inleiding
Tweeduizendzestien was het eerste jaar van de Nederlandse stichting All Nations. Onder
leiding van het bestuur (voorzitter Albert Kunnen, secretaris Jonathan Fokker,
Penningmester Bram de Korte) is invulling gegeven aan de missie en visie van All Nations.
Drie grote projecten hebben naast vele kleine initiatieven en gesprekken de boventoon
gevoerd in 2016.
Project #ServeSyria 2016
Van juni tot en met augustus heeft een team met mensen uit Zuid-Afrika, Jordanië en
Canada contacten gelegd met Syriërs in Houten, Utrecht en Zeist. Dit gebeurde met name
in de AZC’s. De focus was om te vrienden te maken, Moslims kennis te laten maken met
Jezus door het vertellen van verhalen van Jezus, voor ze te bidden en te kijken wie er open
waren om meer te leren.
Gedurende deze 3 maanden hebben we met meer dan 200 mensen gegeten, gelachen,
samen gehuild en verhalen van Jezus vertelt. Er zijn veel bijbels uitgedeeld.
Een paar mensen hebben interesse getoond en hebben gezegd dat ze Jezus wilden volgen.
Na deze 3 maanden was het vanwege het kleine team lastig om follow up te geven. Met een
aantal contacten is dit geprobeerd, maar in 2017 is de focus om een lange termijn team te
bouwen voor follow up. Ook hebben we de focus meer gelegd op de huizen van de Syriërs
om hen te helpen daar te aarden en de families te bereiken.
Project Zeewolde
In 2016 zijn we verder gegaan met de Alphakerk – groep. De Alphakerk is een groep
mensen die in 2014 en 2015 de Alpha cursus gevolgd hebben en daarna Jezus wilden volgen
en hun relatie met Jezus meer inhoud wilden geven. Elke 2 weken kwamen we samen voor
een DBS, waardoor de mensen groeien in hun relatie met Jezus. Naast DBS hebben we ook
samen tijd besteed aan gezamenlijke maaltijden, vieren van het avondmaal en praktische
hulp.
Na de Alpha cursus in 2016 is een kleine nieuwe groep gestart met drie mensen, twee
vrouwen en één oudere man. Deze groep kwam voornamelijk samen bij Albert en Alida
Kunnen thuis. De samenkomsten werden gestart met een maaltijd waarna we een DBS
deden. De groep is aan het eind van 2016 gestopt omdat een deelnemer wilde stoppen en
een andere deelnemer nogmaals de Alpha cursus ging volgen vanaf januari 2017.
Een ander echtpaar waar in Zeewolde intensief mee is opgetrokken en waar wekelijks een
DBS mee is gedaan hebben zich uiteindelijk in 2017 laten dopen.
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Gathering in Groenlo
All Nations International vroeg ons om een European Gathering te organiseren in
Nederland. In Groenlo, locatie Het Reirinck is een programma neergezet van bezinning,
aanbidding, gebed en strategie voor de verschillende delen in de wereld. Uit de hele wereld
hebben meer dan 60 werkers en leiding van All Nations deelgenomen aan deze inspirerende
week.
De organisatie, het maken van een programma en kinderprogramma heeft veel tijd gekost.
Het heeft velen opgebouwd, mensen konden tot rust komen, elkaar ontmoeten en
bemoedigen.
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