
Stichting Impact World Tour Activiteiten verslag 2018 

 

In 2018 was IWT actief in de gebieden van Evangelisatie en de toerusting van lokale kerken om de Grote 
Opdracht te vervullen. Er zijn  3 fulltime en 4 parttime stafleden van IWT Holland, en meer dan 70 
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 en muziek instrumenten.   

 

De volgende evangelisatie en toerustings activiteiten zijn gehouden in 2018: 

 

Impact Breakers : 30 jul, 31 jul, 2 aug, 7 aug  Zuid Frankrijk ( att. 1250)  6  en 7 sep Giessenburg (att. 150) 

Impact Lounge outreaches  21 jun. Oud Alblas ( att. 75) 12 dec Nieuwpoort ( att. 200) 

TakeOff Bijbel school: 24 students en 18 staf. 6 maanden jan – juni. Outreach dag in Amsterdam. 

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 60 mensen aanwezig. In totaal  33 avonden att. 60/ avond. 18.00 – 23.00uur. Van 

September – december huurde wij het gebouw van de Baptisten gemeente te Bleskensgraaf voor de 

community avonden. Op 1 avond geven we 5 studies, over het christelijke leven. 

Leiderschapstraining seminars 2 seminars om onze toekomstige leiders te trainen. 35 deelnemers 

Soul Survivor Een IWT groep van ongeveer 38 mensen ging op outreach naar het 5 daagse festival. 

Impact Weekend  70 mensen gingen mee op weekend in Bruinisse. Spreker was Bram Buitenhuis. 

Impact Aanbidding en Gebed  Een nieuw maandelijks initiatief om mensen te toe te rusten in Gebed en 

aanbidding. 6 avonden. Att. 25 / avond 

Impact Summer events Er zijn 2 zomer events gehouden naast de zomer toer. Tussen de 10 en 25 

mensen per event. Klimmen en een natuur wandeling. 

Zomer Outreach Fankrijk –  St Hyppolyte de Fort 28 jul. – 10 aug  17 deelnemers  outreaches met de 

Impact Breakers – bezoeken aan afkick centrum en outreaches in Anduze. 

Zomer Outreach Uganda -  19 jul. – 11 aug. 16 deelnemers naar Jinja. Onderwijs gegeven in familie 

dynamics en landbouw.  School outreaches en kinderwerk. 

Middelbare School Promotie/voorlichting In 2018 hadden wij hetvoorrecht om zendings werk en Alpha 

te promoten op 3 middelbare scholen. Ons team gaf les op 8 verschillende dagen. Wij hebben ook op de 

carierre beurs de zending kunnen promoten. Er waren 500 leerlingen. 

Alpha Youth  Wij hadden 5 deelnemers in 2018. Alpha kids hadden wij ook 10 deelnemers. 



Voetbal Alpha: Een nieuwe initiatief. 20 deelnemers 4 avonden en 3 opvolg wedstrijden tegen YWAM 

international teams. 

Pre Marriage training 6 echtparen namen deel aan de cursus. Met een stafteam van 4 echtparen.  

Marriage training Een nieuw initiatief 11 echtparen namen deel aan de cursus. Met een stafteam van 4 

echtparen. (3 avonden) 

20 + Groep . Sunday Lunch. 3 keer geweest in het voorjaar. Att. 10 man / keer 

Evangelism training  1 dag cursus interkerkelijk Almelo 17 mrt. Att 12 

Kerk promotie:  Nieuwpoort / Ottoland  

Vluchtelingen actie / experience.  30 mensen namen deel aan de sponsorloop/ avontuur op 10 mei. 

Speciale diensten: IWT heeft ook in 2018 speciale kerk diensten gehouden. Wij hebben 3 doopdiensten 

gehouden voor 5 mensen, 3 bruiloften ingezegend, en 2 babies opgedragen voor de mensen die horen 

bij de Impact Community. Gemiddelde att. Per dienst 70 mensen. 

 

IWT vertegenwoordigt : 

Jeugd met een Opdracht :  

Western European leiders gathering Geneve 12 – 16 maart met 4 mensen 

Regio Teams Forum:  jan, april, sept 

Nationaal stafweekend 2 nov. Wij ging met 12 mensen van de Impact staf. 

YWAM dag van gebed – mei met 4 mensen 

YWAM connect avonden  iwt heft beide avonden gehost in feb. en april. 

Planning 2019: In 2019 is Impact World Tour van plan om alle bestaande activiteiten te behouden. Wij 

hopen in 2019 wel een TakeOff Bijbelschool te houden en een Zomer outreach naar Hongarije, en een 

aanbiddings festival. 

 

 

 

 


