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Inleiding 

Conform de doestellingen van St. DE HEILBODE Abba zijn we in 2019 bijzonder productief geweest.  

Zie hieronder de lijst van zaken die onder onze doelstellingen vallen. 

 

1. Leidersconferenties – Het trainen en toerusten van geestelijke leiders in binnen en buitenland.  

Er zijn diverse leidersconferentie geweest waar we hebben gediend in o.a. India, Indonesië, België, 

Duitsland en Kosovo en Liberia. In Liberia is het plan opgevat om een nationale leidersconferentie te gaan 

doen in het komende jaar en een nationale mannen en vrouwenconferentie. Om die reden is besloten 2 

boeken te vertalen en uit te geven ter toerusting van de leiders en de gezinnen. 

 

2. Het intensiveren van de samenwerking met Sharing Hands Trust (SHT); 

Het succes van onze projecten in India is voor een groot deel te wijten aan de geweldige inzet van onze 

lokale partner in India, te weten Kingsly Lazarus van Sharing Hands Trust. Om die reden hebben we in 

januari 2019 opnieuw een werkbezoek gebracht met een team. We hebben de intentie om dit minstens 1x 

per jaar te blijven doen. Daarbij willen we vooral de lokale geestelijke werkers toerusten in ons ABC (Abba 

Bible Centre) centrum. Het doel hiervan is de verzelfstandiging van de lokale partners. 

 

3. Het delen van het goede nieuws met de allerarmsten via de Healing Gospel Truck 

Veel van de kleine dorpjes in het binnenland van India zijn verstoken van goede voorzieningen. Als 

organisatie willen we juist ook hen de helpende hand toesteken en hen het goede nieuws brengen.  

De Healing Gospel Truck kan met zijn multifunctionele mogelijkheden deze dorpen bijna dagelijks 

bezoeken om het goede nieuws te vertellen en de dorpelingen hoop en hulp te bieden. In het afgelopen 

jaar hebben we daartoe de fundraising gedaan om de operationele kosten van deze truck, die vijf tot zes 

keer per week uitgaat, te kunnen bekostigen. Inmiddels is er opdracht gegeven voor een 2e truck om nog 

veel meer onbereikte dorpen te bereiken. De operationele kosten zijn aan onze Indiase partners 

geschonken via St. Abba Child Care. In 2018 hebben bijna 20.000 mensen Jezus aanvaard en in 2019 

was dit aantal zelf verdubbeld en zagen we ruim 40.000 mensen tot Jezus komen. 

 

4. Activiteiten in Nederland 

In Nederland heeft St. de Heilbode opnieuw bijgedragen aan diverse conferenties zoals de eindtijd 

conferenties in Almere, Wezep, Venlo, Vlissingen etc. Ook heeft de Heilbode veel jonge leiders toegerust 

en getraind op bijbelscholen in Amsterdam, Ermelo, Venlo etc en in diverse seminars in den lande. 

 

5. Onderwijs materiaal 

Ten behoeve van de bediening is er divers onderwijsmateriaal ontwikkeld in de vorm van boeken, Cd’s, 

PowerPointpresentaties e.d. tot opbouw en toerusting van de gelovigen. In 2019 is er opnieuw een boek 

geproduceerd en in ons assortiment opgenomen en is er 1 audio serie geproduceerd.  

 

De financiële verantwoording van onze activiteiten en projecten is te zien in de jaarverslagen van St. de 

Heilbode, die u elders op onze site kunt vinden. Wilt u meer informatie of een toelichting, neemt dan a.u.b. 

contact met ons op. 

 

Jaap Dieleman 

Januari 2020 
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Gegevens Stichting de Heilbode 

 

Correspondentieadres: 

Stichting De Heilbode 

Boomkleverlaan 263 

3893 JW ZEEWOLDE 

 

[ t ]: +31 (0)85 1043412 

[ f ]: +31 (0)85 1043513 

[m]: +31 (0)6 24397654 

 

[ w] www.heilbode.nl 

[ e ] info@heilbode.nl 

 

[ KvK ] 41119722 

[Fiscaal nr.] 0098.10.158 

[RSIN nr.] 823083214 

[ ANBI ] ANBI status 

 

[ REKNR:] ING bank 516.99.71 

[ IBAN ] NL46INGB0005169971  

[ BIC ] INGBNL2A 

[Incasso-ID] NL87ZZZ411199720000 

 


	Gegevens Stichting de Heilbode

