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November 2022

Wiens taak is het om de gemarginaliseerden, de 
verschoppelingen, degenen die door de samenleving 

en zelfs de kerk worden verdreven, te bereiken? Door uw 
donatie traint Harvesters de lokale pastor en pastorstudenten 
in de discipline van het delen van hun geloof door middel van 
evangelisatie. Op hun beurt rusten zij hun gemeenten toe.

Door de toepassing van deze methodologie zijn er al 
meer dan 20 jaar effectief kerken geplant en discipelen 
gemaakt. De pandemie heeft pastors echter hard getroffen 
en tijdens ons recente bezoek aan 
Zuid-Amerika troffen we pastors 
ontmoedigd en overweldigd aan.

We moeten dus bidden voor de 
pastors in Zuid-Amerika! Velen van hen 
hebben geen hoop of een plan, en 
sommigen hebben zelfs de kerk verlaten. 
Dankzij uw steun kan Harvesters hen bijstaan  
en aanmoedigen.

We hebben onlangs de visie van Harvesters en de 
methodologie voor kerkplanting gepresenteerd aan pastors 
in Guatemala. Ze vielen op hun knieën en baden om een 
nieuwe passie voor verloren zielen en werden met nieuwe 
ijver en inspiratie door de Heilige Geest geïnspireerd.

Na een tijd van gebed en bemoediging volgde het 
praktische gedeelte van het seminar.

Ongeveer 60 pastors gingen met de bus naar Guatemala-
Stad, klaar om hun evangelisatietraining toe te passen. 
Sommigen met ‘grote ogen’ en ‘een knoop in de maag’.

Uitgerust met hulpmiddelen om het Goede Nieuws over 
te brengen, spraken de pastors met marktverkopers, 
vrachtwagenchauffeurs en omstanders.

“Ik heb genoten van deze ervaring omdat alle pastors 
vergeten hoe ze moeten evangeliseren,” zegt pastor Samuel, 

een van de deelnemers wiens visie het is 
om zijn gemeenschap te bereiken door 
middel van kerkstichting.

“De enige manier waarop de kerk 
kan groeien is door middel van 
evangelisatie,” vervolgt hij, waarmee hij 
de visie van Harvesters op kerkplanting 

uitdrukt. “De tweede stap is om discipelen te maken. Daarna 
komt kerkplanting.”

Twaalf mensen werden gered als gevolg van 
onverschrokken straatprediking! De pastors zijn weer 
geïnspireerd en toegerust om te evangeliseren, discipelen te 
maken en kerken te stichten. Bid met ons mee voor de 
pastors en kerken in Guatemala! 

Het jaaroverzicht

Waar niemand eerder is geweest
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Het geheim van 
effectieve, onverschrokken 

maar wijze evangelisatie  
is training.

– Francois Rauch, Global Director 
voor kerkplanting.

Nieuw geïnspireerde pastors 
evangeliseren in Guatemala

https://harvestersministries.com/en/our-stories/
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Dec 2021 – Pastors in Myanmar gingen op eerste kerstdag 
evangeliseren in nabijgelegen dorpen en 10 mensen bekeerden zich! 
Een maand later meldde Open Doors dat Myanmar helaas zes plaatsen 
op de World Watch List is gestegen en momenteel op de 14e plaats 
staat van landen waar christenen die hun geloof praktiseren de meeste 
vervolging ervaren.

Januari 2022 – Geheime training wordt hervat in China. 
De 100 huiskerkleiders kregen ook elk een Bijbel. Ze meldden dat er 
14 nieuwe huiskerken werden geplant door middel van evangelisatie, 
ondanks intense vervolging en controle.

Februari 2022 – De eerste groep die de opleiding 
Harvesters in Lesotho heeft doorlopen, is afgestudeerd! Door deze 65 
predikanten zijn meer dan 130 kerken gesticht. Dit is de vrucht van de 
missionaris en de leider van Harvesters in Lesotho, Francois Snyman,  
die op tragische wijze werd vermoord tijdens een overval in zijn huis 
eind 2021.

Maart 2022 – Het kerkplantingsmodel van Harvesters 
werd voor het eerst gepresenteerd in Yamoussoukro, de hoofdstad 
van Ivoorkust. Dit betekent dat Harvesters nu leiders opleidt in en rond 
de drie grootste en meest invloedrijke steden van Ivoorkust. De 86 
aanwezige leiders werden uitgedaagd om meteen te beginnen met 
evangeliseren – en 123 mensen werden gered!

April 2022 – In Kenia zijn bijna 150 leiders getraind. 
Momenteel zijn er 702 kerken geplant en het doel is om het aantal 
nieuwe kerken tegen maart 2023 te verdubbelen. Dylan Agoye, de 
leider van Havesters in Kenia, heeft een visie om tegen 2030 20.000 
kerken in Kenia te stichten. 

Een 
jaaroverzicht

 Een 
jaaroverzicht

Een 
jaaroverzicht

Terwijl de wereld herstelde van de pandemie, gebruikte Harvesters 2022 om de 
voortgang van honderden kerkplantingsnetwerken te evalueren, wat tot stilstand 

was gekomen nieuw leven in te blazen en degenen die vermoeid waren aan te 
moedigen. We hebben keer op keer ervaren dat grote aantallen kerken niet alleen 
bloeien, maar zich ook vermenigvuldigen. Nu dit vruchtbare jaar ten einde loopt, kijken 
we terug op enkele van de ongelooflijke gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden. 
Ook al kunnen we niet alles behandelen, laten we even terugblikken op wat uw 
vrijgevigheid heeft helpen bereiken. Dank u!
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Mei 2022 – Voor het eerst in twee jaar vond in verzengende hitte 
een training van zes weken plaats in heel India. Dertien steden werden 
binnen 38 dagen bezocht en in een van de noordelijke regio’s waren sinds 
ons vorige bezoek 1.000 mensen tot geloof in Christus gekomen.

Juni 2022 – Training vindt plaats in Zuid-Amerika met 30 pastors 
in Brazilië, 150 pastors in Peru en meer dan 200 pastors in Guatemala. Een 
Guatemalteekse groep meldde dat er ondanks de Covid-19-pandemie 39 
nieuwe kerken zijn geplant. We hebben ook lokale partners ontmoet die 
met ons werken in het Amazone-regenwoud.

Juli 2022 – Pastors in Egypte verzamelen zich voor training. De 
kerk in dit land heeft een visie om 1 miljoen zielen voor Christus te bereiken 
en het is de taak van Harvesters om 1.000 pastors op te leiden om dit  
te realiseren.

Aug 2022 – In Noord-Amerika werken we samen met inheemse 
Amerikaanse christenen om training en ondersteuning te bieden om 
alle inheemse Amerikanen met het evangelie te bereiken. We hadden 
de geweldige kans om de Indian Falls Creek Conference in Oklahoma bij 
te wonen en onze discipelschapscursus te delen – een bijeenkomst van 
ongeveer 1.500 indianen.

Sep 2022 – De voetafdruk van Harvesters wordt door heel Europa 
verspreid. Er werden belangrijke verbindingen gelegd om te beginnen met 
discipelschapstraining in Bulgarije, Roemenië en Servië. Bovendien opent 
God de weg voor het discipelen van internationale studenten in Nederland. 
De visie is om Europa te doordringen met het evangelie wanneer deze 
studenten uiteindelijk naar huis terugkeren en zelf discipelmakers worden.

Okt 2022 – Meer dan 17.000 Bijbels werden 
verspreid in heel Zambia, waar recentelijk meer dan 100 
nieuwe kerken zijn geplant door evangelisatie. Veel mensen 
ontvingen voor het eerst in hun leven een Bijbel!

Nov 2022 – We zijn verheugd om de nieuwe 
samenwerking van Harvesters met Biblica aan te kondigen. 
Ze delen onze visie om elke nieuw geplante kerk te 
voorzien van Bijbels in de lokale taal! Het project heet ‘First 
Church, First Bible’ en we weten dat God Zijn Woord zal 
gebruiken om de weg vrij te maken zodat het evangelie alle 
hoeken van de wereld bereikt. 
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Harvesters rust lokale pastors uit met hulpmiddelen voor strategische 

evangelisatie, en ze kozen ervoor om het evangelie naar dit afgelegen dorp 

te brengen.

Zie je, Gods kerk groeit door evangelisatie - en evangelisatie is het meest 

effectief als het wijs en strategisch wordt gedaan.

Maar christenen die proberen te evangeliseren, voeren een zware strijd 

in dit overwegend boeddhistische land. In 2022 is Myanmar zelfs 6 plaatsen 

gestegen op Open Doors’ World Watch List van landen waar christenen de 

meeste vervolging ervaren.

Bid daarom met ons mee voor de gelovigen en pastors in Myanmar. Bid dat 

de harten van de dorpelingen van deze afgelegen plek open zullen staan voor 

het Goede Nieuws van Christus. 

Dank u voor uw steun die ervoor zorgt dat dorpen zoals deze het Evangelie 

horen en mensen de kans krijgen om hun eeuwige leven met Christus veilig  

te stellen. 

Waar niemand eerder is geweest
Dit dorp, verscholen in de heuvels van Myanmar, is totaal onbereikbaar!

Maak verbinding met 
Harvesters Ministries op 
een van deze platforms:

Thank you for your continued support.

Banking details for direct deposits:

Harvesters Ministries, Sort code 83-04-25, 
Account number: 19244265

Please use as Reference:  
NE1122EU+[your name&surname] 

OR Follow the QR code to give online:

Now you can also give 
with crypto currency.

Visit our website 
for more 

information.

Neem contact op met Harvesters Ministries als u wilt dat wij de gratis 
Disciple Makers Course (nog niet in de Nederlandse taal) in uw kerk 
komen presenteren.

Phone:
E-mail:
Address:

+44 784 623 7543 or +31 6 86445866 (Ian)
hm-uk@harvestersministries.com
1 King Charles Avenue • Bentley • Walsall, WS2 ODL

Harvesters Ministries is a registered cHarity in england and Wales. nuMber 1169431.

Facebook – www.facebook.com/harvestersministriesuk

Instagram – www.instagram.com/harvestersministries

YouTube – www.youtube.com/c/HarvestersMinistries

Twitter – www.twitter.com/HarvestersMin 

Website – www.harvestersministries.com

https://harvestersministries.com/en/donate-uk/
https://commerce.coinbase.com/checkout/dbce71bb-194a-4ec8-b2f8-3f7df019ee77
https://www.facebook.com/harvestersministriesuk
http://twitter.com/HarvestersMin

