
1 
 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2016 

 

1. Organisatie – website – database  

 

De Stichting verwelkomde een nieuwe content administrator voor de website. 

Zij kan een zeer nuttige bijdrage leveren inzake de verdere actualisering en 

verbetering van de website, de mededeling van vormingsacties en de 

verspreiding van nieuwsbrieven. 

 

Gedurende 2016 is een aanvang genomen met de samenstelling van een 

database van vragen en antwoorden die in de volgende jaren kan leiden tot een 

FAQ-file en mogelijk tot trainingsmogelijkheden die via een app ter beschikking 

kunnen worden gesteld 

 

2. Externe communicatie en samenwerking, nieuwsbrieven en artikelen 

 

Met de Stichting verbonden auteurs en bestuursleden hebben nuttige 

gesprekken gevoerd of contacten gehad met vertegenwoordigers van andere 

christelijke organisaties, met het oog op consultatie en/of een mogelijke 

toekomstige samenwerking.  

 

Een aantal nieuwsbrieven werden via de website gecommuniceerd met als 

kernthema’s ‘Vergeven en vergeving vragen’, ‘Vieren we Pasen een week te 

vroeg ?’ en ‘Wake Up! en de snuffelmuizen’. Deze laatste nieuwsbrief behandelt 

de hartsgesteldheid die gepaard gaat met ‘onderzoekt alles en behoudt het 

goede’. 

Diverse artikelen werden in samenwerking met Het Zoeklicht gepubliceerd, met 

als thema’s ‘De tijdscirkels in Gods wereldplan’ en ‘Crisissen zijn van alle tijden’. 

Via de website werden ook in 2016 belangstellende vragen en veel waarderend 

commentaar ontvangen. Verder werd ook geantwoord op enkele recensies. 

 

3. Secretariaat bestuur  

 

Het Bestuur heeft in 2016 vergaderingen gehouden in Berkel en Rodenrijs           

op 30 januari en in Dordrecht op 17 juni en 1 oktober. 

Het bestuur beschikt vanaf 1 oktober 2016 over een notulist van vergaderingen. 
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4. Conferenties en seminars  

 

Met de Stichting verbonden sprekers hebben in samenwerking met kerkelijke 

gemeenten en/of christelijke organisaties seminars gegeven in Tienen (B) 

(maart), Utrecht (maart), Etten-Leur (juni), Middelstum (september) Rotterdam 

(oktober) en Zonhoven (B) (november) om op deze manier te Stichting                   

te ondersteunen bij haar missie. 

 

 

5. Boek en e-boek - vertalingen 

 

Het boek Wake Up! is inmiddels al aan zijn dertiende uitgave toe in het 

Nederlandse taalgebied. In maart 2016 stond het boek nog steeds in de lijst van 

de top tien van christelijke boeken, twee jaren na de eerste publicatie.                                     

Die bekendheid heeft de Stichting zeker geholpen bij het nastreven van haar 

doelstellingen, aangezien veel groepen in Nederland studie bijeenkomsten 

houden rondom de thema’s die in het boek nader worden uitgewerkt.  

 

Zowel het boek als het e-boek zijn in 2016 verder aangevuld met teksten die de 

in beide boeken reeds eerder genoemde thema’s nog verder onderbouwen en 

toelichten.  

 

Gedurende het jaar 2016 is zeer veel geïnvesteerd in de diverse vertalingen. 

De Stichting neemt de kosten van de vertalingen voor haar rekening, omdat de 

auteurs hun inkomsten volledig afstaan aan de Stichting, die daardoor aan de 

invulling van haar doelstellingen verder vorm kan geven.  

 

De Engelse vertaling van het boek Wake Up! is afgerond. Er is veel tijd 

gespendeerd aan de finale verwerking van de commentaren van de vijf nalezers 

en aan de daarop volgende reviews van alle hoofdstukken, die twee editors 

tezamen met de twee auteurs van het boek Wake Up! hebben doorgevoerd. 

 

Ook de vertaling in het Engels van het eboek en van enkele steundocumenten 

(‘Aleph-Tav’, ‘Judicial & Parental Forgiveness’, ‘Who is the Bride’, ‘The Feasts 

and Judaism’) heeft inmiddels plaats gevonden en deze teksten zullen vanaf 

begin 2017 door de editors worden nagekeken, vooraleer ze op de Engelstalige 

website zullen worden geplaatst. 

 

Wat de Engelse uitgaven betreft is ook onderzocht of en in welke mate kan 

worden samengewerkt met uitgevers/distributeurs zoals West Bow Press, 

Believersbookservices en Amazon. 

 

De Braziliaans-Portugese vertaling is toegekomen aan de vertaling van het 

laatste hoofdstuk van het boek, terwijl de Duitse vertaling gevorderd is tot het 

vijfde hoofdstuk. 
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Tenslotte zijn weer enkele nieuwe seminars/steundocumenten ontwikkeld met 

als thema’s ‘De Feesten zijn nauw verbonden met de geestelijke wapenrusting’, 

‘De Joodse wortels van het geloof blijken vaak christelijk’, ‘De Feesten Gods en 

het Judaïsme’ en ‘Paulus en de Galatenbrief’. 

 

 

6. Financiën 

 

Na de neerlegging van een bezwaarschrift en een hoorgesprek met bijhorende 

pleitnota heeft de Stichting gedurende 2016 haar ANBI-erkenning van de 

belastingdienst ontvangen. 

 

De Stichting heeft alle facturen stipt op tijd betaald en heeft geen uitstaande 

schulden. 

 

 

 

7. Internationale relaties en vormingsacties – studiemateriaal in diverse 

talen 

 

Gedurende het jaar 2016 werden weer een aantal boeken & publicaties 

aangeschaft en/of gelezen van met name Steve Gallager, Arnold 

Fruchtenbaum, Gert van de Weerd, Johan Verhoef en Daniel Juster. Het is de 

bedoeling dat deze literatuur ook ter beschikking van toekomstige trainers kan 

worden gesteld.  

De Stichting ontving als gevolg van haar giften voortgangsverslagen uit Israël 

en uit Athene. 


