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Inleiding 
Het jaar waarin de organisatie werd versterkt en tegelijkertijd een bestuurslid afscheid nam. 
2018 was ook het jaar van de start van Business for Mission trainingen in Afrika en 
intensievere contacten en samenwerking in Europa. Een bescheiden maar constante stroom 
giften zorgt dat we mensen en projecten kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd ligt daar ook 
een zorg, omdat elke ambitie of uitbreiding eerst afhankelijk is van meer giften genereren. 
Eind 2018 zijn er plannen gemaakt voor structurele fondsenwerving.  
 
Mensen 
Charlie en Paige Ross zijn in juni vanuit de Verenigde Staten met hun drie kinderen naar 
Nederland gekomen om ons te helpen met de het werk onder de vluchtelingen. Nadat hun 
verblijfspapieren in orde zijn gekomen, zijn de eerste taallessen gevolgd en hebben ze 
langzaam maar zeker hun plek verworven. Charlie en Paige gaan het #ServeSyria team leiden 
dat nu uit vaste mensen bestaat en elke twee weken bij elkaar komt. 
 
In het najaar geeft Albert Kunnen, na ampel beraad aan te willen stoppen binnen de 
organisatie. Hij geeft zijn bestuursfunctie op en Project Zeewolde houdt binnen All Nations 
Nederland op. Albert en Alida zullen hun werk wel in Zeewolde wel voort blijven zetten.  
 
Business for Mission en internationale contacten 
In o.a. Oeganda en Malawi zien we bewegingen van huiskerken ontstaan. Er komen vele 
nieuwe volgelingen van Jezus bij. De werkers uitgezonden via All Nations International 
hebben onze ondersteuning nodig om leiders te trainen en gecoacht te worden. Jonathan 
Fokker wordt aangesteld als International Business Director en vanuit All Nations 
Nederland worden de projecten vorm gegeven. Het doel van Busines For Mission is om 
gemeentestichters te helpen met het starten en ontwikkelen van een eigen bedrijf en 
tegelijkertijd het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden. We doen dit o.a. middels 
trainingen en coaching op locatie.  
 
In de zomer van 2018 vindt de Europese Gathering plaats in Tsjechië. Direct daarna worden 
mensen uit midden Europa getraind. Eerder al in mei is er ook een training gegeven in Wit-
Rusland. We zien hier de eerste groepen ontstaan. Steeds meer mensen worden actief. De 
pioniers in Wit-Rusland worden door Jonathan gecoacht.  
 
Ontwikkelingen  
Voor het Business For Mission project zijn meerjarige plannen gemaakt. In 2019 worden de 
plannen verder uitgerold waaronder een fondsenwervingscampagne. We gaan op zoek naar 
partners die onze visie delen en met ons willen investeren in zelfvoorzienende bewegingen 
op plekken waar het Evangelie nog niet of nauwelijks bekend is. 
Ondertussen ontwikkelt het werk onder de vluchtelingen in Nederland zich gestaag, een 
klein maar stabiel team is bezig met uit te breiden, nieuwe contacten te leggen en kijken 
naar mogelijkheden voor het starten van huisgemeenten.  
 
 
 


