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Beste lezer,
Dankbaar kijken we als stichting World Outreach Network terug op het jaar 2019. Op
verschillende manieren en op verschillende plekken hebben we het evangelie van Jezus mogen
brengen, dankzij de mogelijkheden die we kregen door gebed en financiële ondersteuning van de
achterban.
In het begin van 2019 werd het WON-magazine gepubliceerd en gedistribueerd. Hierdoor hebben
meer mensen kennisgemaakt met de activiteiten en achtergrond van WON. Tevens werden er
door het jaar heen gebedsavonden georganiseerd om te bidden voor alles waar we binnen het
World Outreach Network te maken meekregen. Gebed is het fundament en de motor van de
organisatie. Daarbij ging de website online: www.worldoutreachnetwork.org en heeft de stichting
een email-adres (info@worldoutreachnetwork.org). Daarmee heeft de stichting voldaan aan de
voorwaarden voor een ANBI-status. In juli werd een Celebration georganiseerd om de achterban
een update te geven over de ontwikkelingen.
Stichting World Outreach Network organiseerde in 2019 drie conferenties. De eerste was in juni in
Amsterdam met voorafgaand twee dagen met leiders om te connecten en visie te delen. In
oktober organiseerde WON met 5 lokale kerken in Limassol te Cyprus de Holy Spirit conference.
De derde conferentie (Cielos Abiertos) was in november in Amsterdam. In alledrie de conferenties
werden de mensen aangeraakt door Jezus en aangevuurd in hun relatie met Hem. We zijn
speciaal dankbaar voor het werk wat God door de conferenties deed bij de bezoekers.
Naast de conferenties werden er cursussen gegeven zoals ‘Islam answered’ en reisde Willem naar
verschillende steden in Europa om evangelisatie-trainingen te geven. Ook ging hij op outreach
naar Egypte met een team om de lokale kerk te ondersteunen en te bemoedigen. Tevens trof hij
de voorbereidingen met zijn vrouw Vera om in 2020 de Upstream Church te starten in Limassol.
Daarmee kijken we uit naar wat God ons gaat brengen in 2020.
Met vriendelijke groet,
Team WON

