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Recruiting For Missions – Rapport 2011-2013 
 
In de periode 2011-2013 werden de volgende werkzaamheden door de Stichting uitgevoerd: 
 
Gemaakte zendingsreizen in 2011 
 

- USA, wereldwijde driejaarlijkse zendingsvergadering met 50 collega’s van Bethany 
International, 14-22 mei 

- Nigeria, wereldwijde zendingsvergadering met 600 collega’s van de Movement for 
African National Initiatives, 4-10 september 

- Botswana, onderwijs op zendingsschool van Calvary Ministries, een Nigeriaanse 
zendingsorganisatie, 12-29 september (8 studenten) 

- Duitsland, World Evangelical Alliance Mission Commission, consultatie met 200 
collega’s over werelevangelisatie, 3-11 november 

 
Gemaakte zendingsreizen in 2012 
 

- Kenya, zendingscursus gegeven op African Centre for Mission, Nairobi,  20-28 januari 
(21 studenten) 

- Israël, studiereis, 25 april-7 mei 
- Botswana, onderwijs op zendingsschool van Calvary Ministries, 14 aug.- 15 sept. (9 

studenten) 
- Kenya, zendingscursus in Mombasa, 30 november – 9 december (15 studenten) 

 
Gemaakte zendingsreizen in 2013 
 

- Democratische Republiek Congo, Kinshasa, 2 zendingscursussen gegeven, 10-26 januari 
(170 studenten) 

- Zuid Afrika & Swaziland, zendingscursus en WEC conferentie, 11 maart – 7 april (25 
studenten; 50 conferentiegangers) 

- Zuid Afrika & D.R.C., 2 zendingscursussen in Lubumbashi (200 studenten) + seminar in 
Benoni (20 studenten) gegeven, 7-29 juni 

- Zuid Afrika, Swaziland & Botswana, 3 cursussen gegeven, 7 augustus - 12 september (in 
totaal 58 studenten) 

 
Alle zendingsreizen werden uitgevoerd door Dr. Steef van ’t Slot, soms in samenwerking met 
zijn echtgenote, Mevr. Tineke van ’t Slot en een aantal malen met medewerking van diverse 
collega-zendelingen. Tijdens de laatste reis werden drie radioprogramma’s gemaakt voor Trans 
World Radio, uitgezonden in heel zuidelijk Afrika, van 7-9 september. 
 
Ontwikkeling van onderwijsmaterialen 2011-2013 
 

- Schrijven van maandelijkse artikelen over zendingstheologie voor de website, 
gepubliceerd in ’t Nederlands en ’t Engels 
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- Boek ‘World Evangelisation – That All May Hear’ up to date gemaakt en opnieuw 
gepubliceerd in 2011 

- Idem voor de Franse vertaling daarvan in 2012 
- Diverse powerpoint presentaties gemaakt voor zendingsmobilisatiedoeleinden 
- Cursus ontworpen voor de training van christelijke kinderwerkers (2013) 
- Begonnen met voorbereiding tot uitgave van 3 boeken over zendingstheologie, een 

bundeling van de eerder gepubliceerde website artikelen, in ’t Engels en ’t Nederlands 
 
Alle materialen werden vervaardigd door Dr. Steef van ’t Slot en Mevr. Tineke van ’t Slot; 
vertalingswerk in ’t Frans werd gedaan door Ps. Michel Ngalula Cimpanga, die tevens als tolk 
functioneerde tijdens de reizen naar de DRC in 2013. 
 
Op de werkvelden verstrekte bestemmingsgiften 2011-2013 
 

- Verspreiding van kinderbijbels in Endicott, Zuid Afrika 
- Uitgifte van kleuterschoolmateriaal in Etwatwa, Zuid Afrika 
- Ondersteuning Congolese pastor in Zuid Afrika 

 
Verslaglegging 
 

- Er werden jaarlijks twee nieuwsbrieven, tweetalig, naar de achterban verstuurd 
- Op de website staan o.a. korte reisverslagen, tweetalig, met daarbij behorende foto’s 
- Publicatie van dit verslag op de website www.recruiting4missions.org  
- Mondelinge verslaglegging tijdens gemiddeld 15 zondagse kerkdiensten per jaar in NL 
- Mondelinge verslaglegging tijdens donorbezoeken 

 
Ontwikkeling van de Stichting 
 

- Vernieuwing van de website naar vorm, opmaak en inhoud (nieuwe huisstijl) 
- Begin ontwikkeling zichtbaarheid (logo, visitekaartjes, stationary, vermelding gele gids, 

lidmaatschap EZA, publicaties in EZA blad, e.d.) 
- Deelname aan inter-missie netwerkvergaderingen (Bethany International Missions, 

Movement for African National Initiatives, World Outreach, Open Doors, Wereld 
Evangelisatie voor Christus, Stichting De Oondergrondse Kerk, Evangelische Zendings 
Alliantie, World Evangelical Alliance – Mission Commission, e.d.) in binnen- en 
buitenland. 

 


