
Stichting Impact World Tour Activiteiten verslag 2016 

In 2016 was IWT actief in de gebieden van Evangelisatie en de toerusting van lokale kerken om de grote Opdracht te 
vervullen. Er zijn  2 fulltime en 3 parttime stafleden van IWT Holland, en meer dan 60 vrijwilligers die op parttime basis 
werken. 

Het kantoor is gevestigd aan de Melkweg 16, in Bleskensgraaf. De materialen die verbonden zijn aan de stichting zijn 
1 auto, 5 computers, 3 printers, geluid en video apparatuur.  Van September t/m dec huurden wij een grote zaal op de 
Melkweg voor de Alpha Youth program. 

De volgende evangelisatie activiteiten zijn gehouden in 2016 
 
Impact Breakers  6 mei Ameide 18 mei Loon op Zand 11 juni Bleskensgraaf  20 juli Biarritz 25 juli Biarritz 
 
Impact Lounge   19 feb Hardinxveld 25-27 Juni Slingerland Festival, 22 dec Hardinxveld 
 
Evangelisatie training seminars S’ Gravenzandezijn gehouden op 13 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt. 
 
TakeOff De discipelschap trainingsschool heeft gedraaid van Januari 2016 t/m Mei 2016. 12 vrijdagavonden en 3 
zaterdagen. We hadden 9 studenten en 10 stafleden, er zijn 10 sprekers van buitenaf wezen spreken. Het programma 
is goed ontvangen en in 2017 zal er een nieuwe school starten. 
 
Impact Community Elke donderdagavond was er een Community avond, beginnend met een maaltijd, gevolgd door 
een actueel thema en gespreksgroepen. De avonden zijn open voor iedereen maar zijn specifiek bedoeld voor de oud 
leden van de Youth Alpha en TakeOff. Het doel is om de deelnemers uit te rusten om op een positieve manier als 
christen in het dagelijkse leven te kunnen staan. Op een doorsnee avond zijn er ongeveer 50 mensen aanwezig. 
 
Opendag 11 juni Op zaterdag hielden we Opendag fondswerving en evangelisatiedag voor IWT project bus. 56 leden 
van communiteit hielpen met de fondswerving activiteiten. 
  
Vrouwen bijbelstudie De bijbelstudie voor vrouwen, om Bijbelse principes toe te kunnen passen in hun familie. Er 
waren 18 woensdag ochtenden, van Januari t/m December 
 
Impact Business seminars In 2016 hebben we een interkerkelijke Business seminars georganiseerd. Er waren 6 
seminars van sep - dec ( 6 dinsdag avonden), we hadden een groep van 15 deelnemers.   
 
Youth Alpha  In 2016 hebben we een interkerkelijke Youth Alpha georganiseerd. We trainden een  leiders team van 
18 mensen, Januari t/m Juni. De cursus was van September t/m November, we hadden een groep van 23 
deelnemers.  Het Youth Alpha weekend in oktober was voor velen een mijlpaal in het cursus jaar. 
 
Leiderschaps training  6 seminars  2 feb, 16 feb, 1 mrt, 15 mrt, 29 mrt,12 apr. 13 deelnemers. 
 
Vliegles Seminars:  5 Discipelschap seminars waren georganiseerd for TaKeoff en Alpha graduates. Sprekers waren 
: Barry Kissel,  Paul  Nedetzco, Wim Tollenaar, Arleen Westeroff 
 
Impact Zomertoer  Biarritz – 20 – 30 juli  Er waren 18 deelnemers en werkte met JmeO Biarritz. 
 
Impact World Tour Holland vertegenwoordigd: 
 
Jeugd met een Opdracht: 4K12P Leidersteam bijeenkomsten 8 feb 23 mei, 19 sep. 
Jeugd met een Opdracht: Nationaal stafconferentie 4 – 6 november 
Lezingen voor het uitrusten van kerken.  16 jan Almelo 
Trainingen bij JmeO dordrecht: 12 okt, 9 nov, 14 dec 
 
Planning 2017: In 2017 is Impact World Tour van plan om alle bestaande activiteiten te behouden.  
In coordinatie met Alpha Nederlnd hopen wij 2 pilot cursussen te houden iin mei voor Pre-marriage en Parenting. We 
hopen dit jaar ander faciliteiten te vinden om grotere bijeenkomsten te kunnen faciliteren, wanneer de groei doorzet in 
2017 zullen onze faciliteiten snel te klein zijn. 


