
Stichting Impact World Tour Activiteiten verslag 2021 

In 2021 was IWT actief in de gebieden van Evangelisatie en de toerusting van lokale kerken om de 
Grote Opdracht te vervullen. Er zijn 4 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, 3 computers, 3 printers, geluid en video apparatuur en muziek instrumenten.   

De volgende evangelisatie en toerustings activiteiten zijn gehouden in 2021: 

1. Impact Community 

Het discipelschap van jonge mensen, in bijbelse waarden en normen. Leren handen en 

voeten te geven aan je geloof. Leren om je geloof te kunnen delen met anderen. 

27 trainingsavonden in het IWT training center.  

Staf team: 12   Deelenemers: 15 - 30 

 

2. Discover Your Destiny 

Introductie cursus voor jonge mensen om God te leren kennen en hun talenten te 

ontdekken. 

8 trainingsavonden in het IWT Training center. 

Staf team: 8 Deelnemers: 10 – 15 

 

3. Impact Business 

Training en coaching voor ondernemers, om een bijbels fundament te ontwikkelen in hun 

ondernemingen.  

20 trainingsavonden in het IWT Training Center. 

Staf team: 8  Deelnemers: 13 

 

4. Impact Home 

Bijbelstudie en coaching voor jonge mensen, bij stafleden thuis. 

12 avonden  bij stafleden thuis. 

Staf team: 12 Deelnemers: 40 

 

5. Impact Football 

Outreach om jongeren te stimuleren om een gezonde levensstijl te ontwikkelen.  

Uitdaging om God te leren kennen.  

15 avonden sporthal voor tieners / 10 avonden voor 16+ 

Staf team: 8  Deelnemers: 20 - 40  

 

6. Jonge Moedergroep 

Coaching en pastorale zorg voor jonge moeders. Leren om een gezin te vormen met bijbelse 

waarden en normen. 

12 trainings ochtenden in het Impact Training Center 

Staf team : 6  Deelnemers : 10- 12  

 

 

 



 

7. Unplugged worship 

Trainingsavonden voor muzikanten. Coaching om te leren spelen in een groep. 

5 trainings avonden in het Impact Training Center. 

Staf team: 4  Deelnemers : 10 – 20 

 

8. He Brews Coffee 

Outreach op de markt in Bleskensgraaf. Wekelijks koffie en gebed. 6 trainings avonden voor 

het staf team. 

Staf team: 6  Deelnemers: 20 – 30 bezoeken per week. 

 

9. Outreaches Nederland 

IWT stuurt kleine teams en ondersteunt outreaches om het Evangelie te verkondigen. 

IWT wil samen werken met kerken en organisaties die vragen om hulp en training.  

IWT ondersteunt “Kom Laten Wij Aanbidden” bij 4 outreaches in Dordrecht, Leerdam, Delft 

en Den Haag.  

Stafteam: 4  

 

10. Outreaches Buitenland 

IWT zendt kleine teams en ondersteunt outreaches om het Evangelie te verkondigen. 

IWT wil samen werken met kerken en organisaties die vragen om hulp en training.  

IWT ondersteunt Eternal Riders met een Skate / BMX Outreach toer in Denemaken. 

Stafteam: 3   5 evenementen  300 bezoekers  20 beslissingen voor Christus. 

 

11. JmeO Les 

Het Stafteam van IWT is getraind om les te geven op DTS en Alpha. 

IWT wil samen werken met kerken en organisaties die vragen om hulp en training. 

IWT sprekers gaven les in Noord Ierland op DTS over families en relaties.  

Stafteam: 3 Deelnemers 20 

IWT sprekers gaven les bij een gemeente weekend in Almelo. 

Stafteam 6 Deelnemers 60 

 

12. School promotie – outreach 

Het School promotie team van IWT werkt samenmet scholen die vragen om hulp en training. 

Stafteam: 6 Deelnemers 30 per klas 

Ons team gaf les aan 40 klassen op 3 middelbare scholen. 

 

13. Family ministries 

3 trainingsavonden voor families. IWT organiseert een cursus ter voorbereiding op het 

huwelijk. 

Stafteam: 6 Deelnemers 12 

 

14. Leiderschapstraining 

10 trainingsavonden voor IWT vrijwilligers om hun leiderschapstalenten te ontwikkelen. 

Stafteam: 4 Deelnemers : 14 



 

15. Pastorale bezoeken 

Voor alle leden van de IWT Community is de staf beschikbaar voor pastorale gesprekken en 

coachings trajecten om staf te helpen groeien in hun geloof en relaties. 

Stafteam: 4  Deelnemers: 10 

 

 

16. Impact aktiedag 

Een dag voor fondswerving voor IWT. 31 dec was de Pizza en oliebol afhaal aktie. 

Stafteam: 20 Deelnemers: 100   

 

17. Impact diensten 

Speciale kerkdiensten voor leden van de Impact Community. Om mijlpalen te vieren en 

christelijke feestdagen. 

1 opdraagdienst – 4 bruiloften- 1 drive thru avondmaal, 1 sunrise service en 1 kerstavond 

dienst. 

Stafteam: 10 Deelnemers: 60 – 100 per dienst 

 

18. Impact nieuwsbrief / website 

Impact updates en publishes up to date info via hun website en een jaarlijkse nieuwsbrief. 

 

Planning 2022: In 2021 is Impact World Tour van plan zoveel mogelijk de bestaande activiteiten te 

behouden, terwijl conform te zijn aan de COVID regelementen. Wij hopen in 202 wel een Impact 

Business School te houden en een Zomer outreach in Europa, en een zomer event. De cursus 

Discover Your Desitny hopen wij in het najaar te houden. 

 


