
 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2021 
 
 
In 2021 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 2021 hebben we onze 1200ste editie gepubliceerd, een 
bijzondere mijlpaal.  

We hebben geschreven over de status van het wereldwijde christendom, hoe christenen in Myanmar 
reageerden op de militaire coup in hun land, het geloof van de Russische oppositieleider Navalny, hoe 
vrouwen in het Midden Oosten maatschappelijk verschil maken, hoe Adventisten voorop lopen in zorg voor 
de aarde, het inspirerende en vrijwel onbekende verhaal van het ontstaan van de Europese Unie, hoe 
christenen in India kerken ombouwden tot Covid-ziekenhuizen, inspirerende online innovaties die ingezet 
worden voor missionair werk, de geloofsinspiratie van klimaatwetenschappers, een bijbelvertaling voor 
Native Americans, een beweging van 1000 nieuwe huiskerken vanuit Duitsland, welke landen in de wereld 
het meest vrijgevig zijn, en nog veel meer. 

b. Project SCEU 
 
We hebben diverse netwerkcontacten voor Simple Church Europe gefaciliteerd, pioniers geadviseerd, en 
een researchbezoek gebracht aan Frankrijk. Omdat kerken in de lockdown naar online alternatieven 
zochten, hebben we een Minicursus Online Kerk opgezet met de belangrijkste inzichten in online kerk zijn, 
online marketing en digitaal missionair pionieren. Het Nederlandse initiatief Het Nieuwe Kerken dat tijdens 
de coronacrisis was gelanceerd om kerken te ondersteunen is geïntegreerd in de website Christian 
Trendwatcher. 
 
c. Project Syrious Love 
 
We hebben fondsen geworven voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Zo is een noodhulpproject in 
Griekenland gefinancierd 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 trends en mogelijke toepassingen in missionair werk. Er zijn diverse nieuwe 
contacten gelegd voor samenwerking. 

 

 


