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Voorwoord
In dit jaarverslag geven we een inkijk in de activiteiten die we hebben ondernomen en
hoe we deze zelf beleefd hebben.
Het jaar 2017 is in ons gezin nogal turbulent geweest, en dat vroeg onze extra aandacht
en heel veel energie. Dit maakte o.a. dat Jolanda de reis naar Kenia moest afzeggen en
niet kon werken aan de dingen die ze had ingepland. Toch kunnen we terugkijken op een
aantal prachtige en gezegende gebeurtenissen.
Jolanda heeft n.a.v. het succes van haar boek een seminardag georganiseerd waar vele
vrouwen warm onthaald werden en genoten van praktisch onderwijs in een schitterende
omgeving.
Het boek “Bijzondere vrouwen zoals jij en ik” is uitverkocht en herdrukt.
Jeroen heeft in de reis naar Amerika bijzondere wonderen van genezing gezien. In Kenia
zijn mensen geraakt door vernieuwend onderwijs, en specifieke woorden van God in
profetie.
Ook de vele spreekbeurten in Nederland zijn vruchtbaar. Na elke samenkomst waar we
spreken komen mensen ons bedanken omdat ze geraakt zijn door Gods Woord. We
geven de eer graag aan God omdat we weten dat we uit onszelf niets kunnen doen.
De afhankelijkheid van Hem hebben we dit jaar opnieuw ervaren, en willen die ook altijd
blijven vasthouden.

Jeroen en Jolanda Koornstra
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Spreekbeurten
Elke lokale gemeente is uniek. Net als ieder mens heeft ook elke gemeente een eigen
karakter. Dat maakt ook elke spreekbeurt een bijzondere gelegenheid om Gods Woord te
brengen. We zijn dankbaar voor elke gemeente waar we mogen spreken, en ook in het
bijzonder de gemeenten waar we meerdere keren per jaar komen, zoals Biddinghuizen,
Den Haag, en onze thuisgemeente in Zeewolde. In 2017 hebben we zo’n 20 keer op
zondag gesproken.
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Onderwijs
In februari heeft Jeroen onderwijs gegeven over
‘de laatste dagen’ in Zwolle. Op initiatief van Grace
Family Church is er een 3-daagse serie gehouden
waar Jeroen uitgenodigd werd één avond te vullen
over dit onderwerp.
Jeroen en Jolanda hebben beiden lesgegeven op de Online Bijbelschool van Frontrunners.
De video-opnames zijn gratis beschikbaar gesteld en te bekijken via:
http://frontrunnersministries.nl/gratis-online-bijbelschool/
Er is vanuit de Stichting geen nieuw onderwijs ingezet. Dit is te wijten aan de tijd die
Jeroen investeerde in de opleiding Bijbelse Theologie aan de Evangelische Theologische
Academie. Deze opleiding vergt veel tijd (24u. p.w), en zal uiteindelijk ook bijdragen in
spreekbeurten en onderwijs in de toekomst.
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Vrouwen

Overdenkingen via Social Media en Mailings
Ook in 2017 deelden we weer online overdenkingen via Facebook en mailings. Wekelijks het
‘Woord op Woensdag’ en twee keer per jaar het evenement het ‘Weekje Relaxen met het
Woord’. Deze overdenkingen worden geschreven door Jolanda, Matthea en Netty.

2017

Aantal
deelnemers

Weekje
Relaxen met
het Woord
januari
800

Weekje
Relaxen met
het Woord
september

Woord op
Woensdag

900

687

Boek ‘Bijzondere vrouwen, zoals jij en ik’
In mei is de 2e druk van Bijzondere vrouwen verschenen in een oplage van 500 stuks. De
eerste oplage van 1000 stuks is in een jaar uitverkocht.
Nog steeds komen er reacties binnen, persoonlijk of via e-mail
van vrouwen die herkenning vinden, persoonlijk geraakt
worden en ervaren hoe het boek hun inspireert tot verdieping
in hun relatie met Jezus.
Seminar Bijzondere vrouwen
Nieuw dit jaar was een seminar rond het boek ‘Bijzondere
vrouwen’, in de Verbeelding in Zeewolde in mei 2017. In één
dag door het boek aan de hand van korte onderwijsblokken van
10 minuten gevolgd door verwerkingsopdrachten, persoonlijk
of in groep. Met wandeling in de omgeving en high tea als
afsluiting. Deelname van 45 vrouwen. Voor deze dag is een
team samengesteld van 12 vrouwen. Mooie reacties van
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vrouwen die gezegend waren door het onderwijs, zich verwend voelden tijdens de dage en
genoten van de prachtige locatie.
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Spreekbeurten en onderwijs
Online Bijbelschool Frontrunner Ministries
In juni zijn er opnames voor 2 lessen die Jolanda geeft in de vrouwenmodule van de online
Bijbelschool van Frontrunners Ministries. Lessen aan de hand van het boek ‘Bijzondere
vrouwen.’ De bijbelschool start in het najaar van 2017.
Move Your Mountain
In juni was Jolanda betrokken bij 1 bergavontuur met vrouwen en 1 pilotreis voor een
tweede bergavontuur. Ze heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het
onderwijsmateriaal voor dit tweede bergavontuur. Elke reis hebben vrouwen persoonlijke
ontmoetingen met God, is er geestelijke groei en worden vrouwen door God bovennatuurlijk
vrijgemaakt en verder in hun bestemming gebracht. Er is veel blijvende vrucht. Het is een
voorrecht om hierbij betrokken te zijn.
Overig
Najaar: spreekbeurt in de EGZ en op uitnodiging van Erika Koelewijn een presentatie van het
boek ‘Bijzondere Vrouwen’ tijdens een vrouwenavond in Spakenburg.
Najaar
In het najaar zijn er verder geen activiteiten meer geweest. Dit komt hoofdzakelijk door
persoonlijke omstandigheden in ons gezin.
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Bereik en betrokkenheid
Betrokkenheid bij Gift of Life Vrouwen groeit langzaam. Aantal vrouwen dat de nieuwsbrief
ontvangt is gegroeid naar ca. 1000 eind 2017.

Bereik website Gift of Life in het algemeen in 2017:
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Campagnes (nationaal en internationaal)
Japan
In januari heeft Jeroen een ontmoeting gehad met Edwin Molenaar, ons contact in Japan,
die een paar weken in Nederland was. We hebben een goed gesprek gehad, maar de
wens om een campagne in de omgeving van Yokohama te houden konden we niet
concreet maken. We hebben besloten om onze ideeën voor Japan weer te laten rusten en
te wachten tot God opnieuw aanwijzingen geeft.

USA
In november zijn Jeroen en Tom de Wal (Frontrunners) voor de tweede keer naar Kansas
city geweest. We hebben bijzondere wonderen meegemaakt. In de eerste samenkomst
op zondagmorgen hadden we verschillende woorden van kennis waar mensen op
reageerden. Nog voor we een gebed uitspraken getuigden mensen al genezen te zijn.
Jeroen had de overtuiging dat iemand iets aan het sleutelbeen had. Een vrouw begon
met haar armen te zwaaien waarmee ze aangaf genezen te zijn. Toen ze vooraan
getuigde kon ze de schroeven niet meer te voelen die bij een operatie geplaatst waren.
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Kenia
In december is Jeroen met Tom en
Femke de Wal naar Kenia geweest.
Deze reis richtte zich op twee
campagnes in Mombassa en Nairobi.
In
beide
steden
hebben
we
evangelisatiediensten gehouden. Deze
diensten liepen niet zoals we hadden
gehoopt en verwacht. Er is veel
misgelopen in de organisatie van de
lokale
gemeenten,
ondanks
de
voorbereiding die Noel Nkurunziza
heeft gedaan. Het was voor ons ook
weer leerzaam om de cultuur van het
land te leren kennen en daar
voldoende rekening mee te houden bij
het organiseren van een campagne.

8
Naast een aantal samenkomsten
in de open lucht, is er onderwijs
gegeven
in
leiderssamenkomsten.
Jeroen
heeft veel gedeeld over genade,
rechtvaardiging
en
heiliging.
Tom richtte zich op financiële
vrijgevigheid
en
Gods
voorziening.

We hebben lokale gemeenten
gediend door te spreken in
jeugden
zondagmorgendiensten. Verschillende mensen
getuigden van genezing.
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Financiën
We hebben in 2017 een grote uitgave gehad voor de reis naar Kenia en herdruk van het
boek “Bijzondere vrouwen zoals jij en ik”. Tevens is in 2017 voor het eerst is er vanuit de
stichting een kostenvergoeding betaald aan Jeroen en Jolanda. De combinatie heeft
geleid tot een krimp in de continuïteitsreserve.
(In bijlage het financiële jaarverslag)

Activiteiten voor 2018
Onze plannen voor 2018 richten zich o.a. op volgende zaken:
-

-

24 spreekbeurten
12 aanbidding leiden
10 afleveringen video-serie “Bijbellezen”
Nieuw boek in concept (Jolanda)
Afwerking boek rond “eindtijd” (Jeroen)
Nieuw maandelijks evenement XPRNC opzetten
1 reis naar Macedonië (Jeroen en Ronald via Miki Kamba)
Social Media – Vrouwen
- 2 “Weekje relaxen met het Woord”
- Wekelijks “Woord op Woensdag”
Medewerking bij Move Your Mountain
- 3 reizen waarbij Jolanda verantwoordelijk is voor geestelijk onderwijs
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Bijlage: Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2017
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Toelichting:
Ten opzichte van de begroting zijn er verschillen:
- Kosten onderwijs zijn hoger uitgevallen, wat verantwoord wordt in de nieuwe
oplage van het boek ‘Bijzondere vrouwen zoals jij en ik’.
- Campagnekosten van Kenia zijn hoger uitgevallen dan begroot.
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