
 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2020 
 
 
In 2020 heeft stichting Joel Ministries conform haar beleidsplan de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
a. Project Joel News 
 
We hebben 45 edities van Joel News gepubliceerd. Deze publicaties bevatten bemoedigende berichten voor 
christenen in Nederland en internationaal die inspireren, hoop geven en hen helpen om vanuit hun geloof 
positief verschil te maken in hun eigen omgeving. In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan de 
Covid-19 pandemie en hoe christenen de crisis omzetten in kansen. We hebben geschreven over de 
protestbewegingen in landen waar de democratie onder druk staat, zoals Hong Kong, Myanmar en Wit-
Rusland. Er waren speciale edities over de huiskerkbewegingen in India en Iran, de toekomst van kerk en 
zending, geloofsvervolging wereldwijd, de rol van kerken na de verwoestende explosie in Beiroet, christelijke 
artsen en zorgmedewerkers in de frontlinie van de pandemie, online kerkplanting, business-as-mission, en 
de geestelijke opwekking in gevangenissen in Argentinië. 
 
Dit jaar hebben we de website en huisstijl van Joel News volledig vernieuwd, een nieuw donatieplatform 
ingericht, een trendreport uitgebracht, een leesplan over Handelingen in onze tijd gelanceerd en een boekje 
gepubliceerd in 9 talen over de coronacrisis, dat ook als handleiding diende voor het Nationaal Gebed. 

b. Project SCEU 
 
We hebben diverse netwerkcontacten voor Simple Church Europe gefaciliteerd, pioniers geadviseerd, en 
werkers in Slovenië en Kroatie bezocht. Omdat kerken in de lockdown naar alternatieven zochten zijn de 
resources om te starten met simple church-groepen vernieuwd en beter ontsloten. Twee nieuwe initiatieven 
werden gelanceerd om kerken en missionaire organisaties te helpen met de uitdagingen van de 
coronacrisis: Het Nieuwe Kerken (Nederlands) en Christian Trendwatcher (Engels). 
 
c. Project Syrious Love 
 
We hebben fondsen geworven voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Zo is een noodhulpproject in 
Griekenland gefinancierd, waar de omstandigheden in de opvangkampen nog steeds erbarmelijk zijn, en is 
geld overgemaakt naar een advocatencollectief op Lesbos dat kwetsbare gezinnen met kinderen helpt bij 
asielaanvragen en zo een hoopvol perspectief biedt. 
 
d. Project Innovatie 
 
Er is research gedaan naar mobiele platforms, ecoprojecten en trainingen voor sociaal ondernemerschap. Er 
zijn diverse nieuwe contacten gelegd voor samenwerking. 

 

 


