
Stichting Impact World Tour Activiteiten verslag 2020 

In 2020 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 2020: 

Future Impact Conference – 31 januari  Celebrating 60 years YWAM Locatie: Dordrecht attendance: 

600 

Hosted 3 zendelingen voor de conferentie 30 – 31 januari 

TakeOff Bijbel school: 7 students en 12 staf.  6 lessen uitgevoerd. School gecancelled m.t.b. National 

COVID regelement. 

Jonge Moeder Groep: Ontmoeting van jonge moeders en praktijkles over opvoeding.  Op een woensdag 

ochtend. 12 feb 23 sep 14 okt 4 nov 25 nov 9 dec 

Impact Community 2020  In het voorjaar waren outreach avonden gepland voor de community. De 

groep van 40 man was verdeeld in 3 outreach groepen:  Voetbal outreach bij het Wellant College 

Ottoland, Senioren Outreach bij bejaarden thuis, en Koffie outreach met de Koffie truck. Outreach 

avonden waren gehouden op 13 feb 20 feb 5 maart 12 maart en 19 maart. Verder outreach was niet 

toegestaan na 20 maart m.t.b. National COVID regelement. 

Impact Thuis in het najaar in conform met het  National COVID regelement, de community bijbelstudie 

vond plaats bij mensen thuis, in kleine / familie groepen op een donderdag avond. Wij hadden 7 groepen: 

2 in Bleskensgraaf, Nieuw Lekkerland, 2 in Oud Alblas, Brandwijk, Hardinxveld. 

Staftraining seminars om staf te toerusten voor ons programmas : gemiddelde 25 deelnemers 

15 jan - 16 jan – 21 jan - 23 jan- 2 sep – 9 sep – 22 sep- 1 okt – 10 nov- 8 dec 

Impact Familie Weekend  3-5 juli -  9 families (56 mensen) gingen mee op dit trainings weekend in 

Twente. Spreker was Willy Smith. Gods bedoeling met families. 

Zomer Outreach Italia afgezegd m.t.b. National COVID regelement. 

National YWAM Profetic Workshop 3 en 4 nov. IWT hosted de eerste YWAM Profetic workshop. Att: 35 

Speciale diensten: IWT heeft ook in 2020 speciale kerkdiensten gehouden. Wij hebben 1 doopdienst 2 

opdragdiensten, en 3 bruiloften , georganisserd voor de mensen die horen bij de Impact Community. 

Gemiddelde att. Per dienst 70 mensen. 

IWT vertegenwoordigde Jeugd met een Opdracht :  

NLLC:  25 maart – 23 april – 17 sept     NLT: 16 juni – 1 dec 

Nationaal gebedsdag.  16 sept – met 10 man 7 okt 

Planning 2021: In 2021 is Impact World Tour van plan zoveel mogelijk de bestaande activiteiten te 

behouden, terwijl conform te zijn an de houdige COVID regelementen. Wij hopen in 2021 wel een Impact 

Business School te houden i.p.v. TakeOff en een Zomer outreach in Europa, en een zomer event. De 

cursus Discover Your Desitny hopen wij in het najaar te houden. 


