Activiteitenverslag 2020

1. Organisatie – website – database
De content administrator voor de website heeft zich ook in 2020 ingezet voor de
verdere actualisering van de website en de verspreiding van nieuwsbrieven.
Omdat in 2019 veel vragen in het Nederlands en Engels eschatologisch van aard
waren (via website en mondeling) is gedurende 2020 is gewerkt aan volgende
publicaties met betrekking tot de Bijbelse toekomstleer.
Deze kunnen na publicatie worden gekoppeld aan een database van vragen en
antwoorden.
Deze database kan in de volgende jaren op zijn beurt leiden tot een FAQ-file en 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, zowel in het Nederlandstalige als het Duitse taalgebied.
Op de Nederlandstalige website werden in 2020 weer nieuwe artikelen gepubliceerd.
Deze handelden respectievelijk over de onderwerpen ‘Pesach en Paasfeest’ en ‘Het
Bazuinenfeest’. Voor het Engelse taalgebied werd het document ‘What time is it?’
geschreven, dat ingaat op de actualiteit en op datgene wat de Here in Zijn Woord over
de laatste dagen zegt.
Via de website of via email werden ook in 2020 belangstellende vragen en waarderend
commentaar ontvangen, zowel voor de Nederlandse als voor de Engelstalige en
Duitse uitgaven.

3. Secretariaat bestuur
Het bestuur van de Stichting Wake Up heeft op 18 januari 2020 vergaderd in de regio
Breda. Door de Corona-beperkingen hebben geen andere formele vergaderingen
kunnen plaats vinden in België of Nederland. Alle noodzakelijke besprekingen hebben
elektronisch plaats gevonden.
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4. Seminars en studiedagen
In 2020 werden in samenwerking met gemeenten en christelijke organisaties een
aantal seminars en studiedagen gepland, gericht op de Woordverkondiging. Deze
waren ingepland voor Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Zuid-Afrika.
Uiteindelijk hebben de seminars in de regio Stuttgart op 23 januari 2020 nog kunnen
plaats vinden, maar moesten anderzijds de vormingsacties in Almere (28/3, 26/9),
Leuven (B) (18/4), Rotterdam ( 17/5) en verder ook de seminars in de regio Groningen
(half september), de regio Utrecht (half oktober) en de regio Genk (B) (half november)
door de geldende Corona-beperkingen worden geannuleerd.
Ook de seminars die voor de regio’s Durban en Kaapstad (Zuid-Afrika) voor 2020 in
het vooruitzicht waren gesteld moesten om dezelfde reden worden afgelast..

5. Uitgaven en diverse vertalingen van boek en eboek
5.1 Voor de Nederlandstalige uitgave van het Wake Up!-boek is inmiddels op 17/8/’20
de 15de uitgave bereikt. Naar verwachting zal de interesse voor het Nederlandstalige
boek gelet op de vele uitgaven enigszins afnemen, al werden ook in 2020 nog tal van
boeken besteld.
Gedurende 2020 is in uitvoering van het beleidsplan 2017-2020 opnieuw aandacht
gegeven aan de afwerking van de diverse vertalingen. Aldus is de Duitse vertaling van
het bij het boek Wake Up! horende eboek tot stand gekomen en afgerond.
5.2 Wat de Engelse vertaling betreft :
In 2020 werd de Engelstalige website verder onderhouden. Het document ‘What
Time is it?’ is voor deze website beschikbaar gesteld.
Verder is ook een ‘teaser’ gemaakt, die op de Engelse website verwijst naar de
beknopte versie van het boek Wake Up!.
Met het oog op contactname met diverse distributienetwerken is een beknopte
samenvatting van de Engelstalige uitgave beschikbaar. (11 p.)

5.3 Wat de Portugese vertaling betreft :
Voor deze vertaling zal het afrondende editing- en drukproces worden ingezet als
gedurende 2021 een partner wordt gevonden in Portugal of Brazilië. Deze partner zal
ook de distributie in Brazilië op zich nemen.
5.4 Wat de Duitse vertaling betreft :
Ook voor deze vertaling wordt gedurende 2021 uitgekeken naar een uitgever in het
Duitse taalgebied, met wie dan de toekomstige editing, druk en distributie kunnen
worden gecoördineerd.
Het eboek werd in 2020 nagelezen en afgerond. (zie eerder)
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6. Ontwikkeling van nieuwe materialen en website met oog op
Woordstudie en training.
Eerder is in samenwerking met een Engelse partner een samenvatting van het Wake
UP! boek ontwikkeld, de zogenaamde ‘Concise Edition’. Deze samenvatting van een
honderdtal pagina’s wordt in de toekomst ook gebruikt als seminars worden
georganiseerd in het Engelse taalgebied.
Ook in 2020 werden weer nieuwe seminars ontwikkeld, die voor de vormingsacties van
de Stichting in binnen- en buitenland kunnen worden ingezet.
Zo werden 4 presentaties ontwikkeld met thema’s die alle te maken hebben met
Bijbelse toekomstleer en werd verder ook een Duitse seminar ontwikkeld inzake het
Pinksterfeest. Deze vijf seminars werden ook via streaming ter beschikking gesteld,
respectievelijk van een Bijbelschool en van Duitstalige gemeenten.

7. Financiën
De Stichting heeft alle facturen stipt op tijd betaald en heeft geen uitstaande schulden.
In functie van de ontvangsten worden voor 2021 nieuwe giften in het vooruitzicht
gesteld. Door de Stichting zijn geen salarissen betaald aan Bestuur, auteurs of derden.

8. Internationale relaties en vormingsacties – studiemateriaal in
diverse talen.
De bestaande relaties met de gemeenten en organisaties in binnen- en buitenland
werden verder uitgebouwd.
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