
 

 

 
 
YWAM FOOTBALL CONSULTATION | UITNODIGING 13 – 15 APRIL 2023 

` 
In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij – Handelingen 17:28  
 

 
 
De 1ste  editie van het YWAM Football Consultation staat dit voorjaar in Nederland op het punt van beginnen. Een drie daags 
event waar leiders en (voetbal) ministry leiders uit heel Europa samenkomen. Een tijd om te brainstormen hoe we als YWAM  
transformatie in onze gebieden brengen door voetbal heen en een YWAM Europees Voetbal Event in 2024 willen organiseren. 
 
Wil of breng jij transformatie in jouw gebied d.m.v. voetbal heen of heb je passie voor voetbal? Dan zouden wij het fantastisch 
vinden als jij betrokken wilt zijn als partner in het pionieren van dit weekend en het YWAM Europees Voetbal Event in 2024. 
Deze brief is een uitnodiging om te komen en deel te nemen aan wat God aan het doen is in Europa d.m.v. voetbal heen.  
Er zullen verhalen zijn van wat God wereldwijd in het verleden heeft gedaan en wat Hij vandaag nog door YWAM heen.  
 
Jezus zei: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Matteüs 4:19  
 
Programma 13 - 15 april 2023 
April 13 Donderdag  | Aankomst dag      →Aanbidding en connectie  
April 14 Vrijdag  | Brainstorm dag     →Brainstormen voor een YWAM Europees Voetbal Event in 2024.  
April 15 Zaterdag   | Feest / vertrek dag  →Activatie door transformatie te brengen in je gebied d.m.v. voetbal heen. 
*Optionele voorbereiding:  
April 11 & 12 Vasten ->  Ons hart voorbereiden om Gods hart en visie als YWAM te ontvangen voor de tijd die komt. 
   
Accommodatie en vervoer   
Locatie: Impact World Tour, YWAM Alblasserwaard | Adres: Zuid Holland, Nederland, Melkweg 16, 2971 AE Bleskensgraaf,  
Vervoer ophalen is mogelijk: Dichtstbijzijnde vliegveld: Rotterdam | Dichtstbijzijnde treinstation: Dordrecht  
 
Wie zijn wij? 
Impact World Tour | YWAM Alblasserwaard is onderdeel van Jeugd met een Opdracht en is in 2000 opgericht in Nederland. 
Sindsdien heeft IWT duizenden bereikt met het evangelie van Christus en honderden jonge mensen getraind in evangelisatie. 
Onze locatie in Bleskensgraaf is toegewijd aan het discipelen van jonge mensen om radicale volgers van Jezus te zijn met als 
doel een nieuwe generatie te inspireren om zout en licht te zijn, het evangelie van hoop in Europa te brengen en de wereld 
waarin we leven te transformeren. 
 
Wil je meer info? Registratie en kosten    
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over dit event → christiaan@impactworldtour.nl. 
Meer informatie over wie wij zijn vind je op instagram via @impactfootballcommunity & @impactworldtour. 
Opgeven vóór 12 maart 2023. De kosten zijn rond de € 100,- per persoon. De voertaal zal Engels zijn.  
 
Kom samen in Gods aanwezigheid en wordt geïnspireerd om een nieuwe tijd in te luiden waarin Gods Geest door Europa 
beweegt! We zouden graag van jou horen en jou begroeten op het YWAM Football Consultation dit voorjaar en/of anders jou 
en je vrienden, je DTS School, je Kerk of voetbal ministry te begroeten op het Europees Voetbal Event in 2024.  
Kom en doe mee! Nederland en Europa wachten … !  
 
Zegen en groeten,       Registratie via Eventbrite→  
 
Christiaan Visser & Steve Smith + Impact Football Community  
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