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Inleiding
Continuïteit, voortgaan waar we mee bezig zijn en tegelijkertijd plannen maken en
uitbouwen van de organisatie om meer mensen te bereiken. 2017 was een jaar van nieuwe
initiatieven, vele contacten leggen en voortbouwen op waar we in 2016 mee begonnen zijn.
Samenwerking en trainingen
We hebben vele contacten gelegd met andere mensen en organisaties. Stichtingen die in
grote lijnen dezelfde doelen hebben, waarvan de missies in elkaars verlengde liggen
Contacten en verschillende gesprekken met o.a. de Nederlandse tak van The Last
Reformation en een stichting in Oss. Zo bouwen we aan een netwerk van pioniers en
huiskerken in heel Nederland en hebben we goede contacten in o.a. Ede, Apeldoorn en
Rotterdam
Verschillende (discipelschap) trainingen zijn er gegeven o.a. aan de Lichtboog in Houten en
aan ICP (International Church Planting)
Project Serve Syria
Het project Serve Syria kent een aantal vaste mensen die zich inzetten voor vluchtelingen in
de regio. Eén van onze werkers heeft goede contacten in de AZC’s, organiseert daar
kinderwerk en probeert vluchtelingen met een status verder op weg te helpen.
In de loop van het jaar wordt het definitief dat een Amerikaans echtpaar voor vijf jaar naar
All Nations Nederland wordt uitgezonden om te gaan werken onder de vluchtelingen. Zij
zullen o.a. het Serve Syria team gaan leiden. De eerste voorbereidingen voor hun komst in
2018 vinden plaats.
GLS in Kaapstad en plannen Business For Mission
De All Nations International Global Leadership Summit in Kaapstad is door twee
bestuursleden bijgewoond. Een inspirerende tijd, veel nieuwe contacten en gezamenlijk de
strategie voor de komende jarenbepalen voor All Nations International. Betrokkenheid is in
het bijzonder bij Business For Mission, Training & Coaching en Pastoral care. Er is een
leidende rol bij de totstandkoming van de visie voor Business For Mission. Deze
betrokkenheid zal leiden tot de aanstelling van Jonathan Fokker als International Business
Director in 2018.
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