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Recruiting For Missions – Rapport 2017-2019 
 
In de periode 2017-2019 werden de volgende werkzaamheden door de Stichting uitgevoerd: 
 
Gemaakte zendingsreizen in 2017 
 

- Zuid Afrika: o.a. Vergaderingen in Gauteng; diverse werkzaamheden in Mpumlanaga (1 
week); administratieve ondersteuning Back to the Bible Mission (1 week) en lesgeven (2 
weken) etc.;  

- Tanzania: 2 weken lesgeven aan de East Africa School of Missions; 
- Zuid Afrika: o.a. Radio interviews voor Trans World Radio; gemeentewerk Kabokweni 

(1 week); lesgeven BBM (2 weken); 
- Dubai: deelname aan Global Mobilizers Consultation (1 week) 

Dit jaar is er ongeveer 20 weken gewerkt, hoofdzakelijk in 2 Afrikaanse landen  
 
Gemaakte zendingsreizen in 2018 
 

- Zuid Afrika: 1 week bijbelonderwijs op het United Bible Institute en 2 weken op Back to  
the Bible Mission; deelname aan BlueMed Noord Afrika & Midden Oosten Consultatie 
op Malta 

- Gambia: 1 week zendingsonderwijs door uitnodigende kerk 
- Zuid Afrika: o.a. 2 weken onderwijs op Back tot he Bible Mission 
- Tunesië: een reis om plaatsingsmogelijkheden voor zendelingen te onderzoeken 

Dit jaar is er ongeveer 14 weken gewerkt, hoofdzakelijk in 4 Afrikaanse landen 
 
Gemaakte zendingsreizen in 2019 
 

- Zuid Afrika: video opnames van Steef’s boek ‘World Evangelization – That All May 
Hear; 2 weken onderwijs op Back to the Bible Mission en aansluitend de BlueMed N.A. 
& M.O. Consultatie op Malta. 

- Nederland: 1 week onderwijs op de School of Frontier Missions van St. Jeugd Met Een 
Opdracht te Heerde. 

- Tanzania: 1 week onderwijs op de East Africa School of Missions. 
- Benin: 2 weken onderwijs op uitnodiging van de Baptisten Unie in dat land. 
- Tanzania: 2 weken zendingsonderwijs op de East Africa School of Missions. 
- Zuid Afrika: rest van de video opnames gemaakt van Steef’s boek en 2 weken lesgegeven 

op BBM; ook een korte trip gemaakt naar Mozambique, alwaar het boek in ’t Portugees 
werd geïntroduceerd. 

- Frankrijk: debriefingsweek meegemaakt voor zendelingen 
- Brazilië: deelgenomen aan de Global Mobilizers Consultation  

Dit jaar is er ongeveer 19 weken gewerkt, hoofdzakelijk in 4 Afrikaanse landen 
 
Alle zendingsreizen werden uitgevoerd door Dr. Steef en Mevr. Tineke van ’t Slot, soms met 
medewerking van collega-zendelingen. 
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Ontwikkeling van onderwijsmaterialen 2017-2019 
 

- In verband met vertaalverzoeken, ontvangen op de Global Mobilizers Consultation in 
Dubai in 2017, werd het boek ‘World Evangelization – That All May Hear’ in 2018 
geheel herschreven, gebaseerd op nieuw onderzoek, en van een nieuw kaftontwerp 
voorzien. 

- In 2018 en 2019 werden vertalingen van dit boek gerealiseerd in 4 talen, te weten Frans, 
Portugees, Spaans en Kirundi. Aan een Swahili vertaling wordt nog gewerkt.  

- Ook werden in 2019 video opnames gemaakt in Zuid Afrika, van Steef die zijn boek 
onderwijst, gebaseerd op het nieuwe materiaal. 

- Van 2017-2019 werd publicatie van Steef van ’t Slot’s (ongepubliceerde) boek ‘Biblical 
Mission Stories’ in maandelijkse afleveringen op de Engelstalige website voortgezet. 

- De cursus, ontworpen door Tineke van ’t Slot voor de training van christelijke 
kinderwerkers, werd verder ontwikkeld en voltooid, waarna deze bediening overgedragen 
is aan 125 studenten van Back to the Bible Mission, uit 20 Afrikaanse landen 

 
Op de werkvelden verstrekte bestemmingsgiften 2017-2019 
 
De bestemmingsgiften werden geheel gebruikt voor de realisering van de door de donors 
genoemde projecten en/of personen. Alle details zijn bij de penningmeester der stichting bekend. 
 
Verslaglegging 
 

- Er werden jaarlijks 2 of 3 nieuwsbrieven, tweetalig, naar de achterban verstuurd 
- Publicatie van dit verslag op de website www.recruiting4missions.org  
- Mondelinge verslaglegging tijdens 10-12 zondagse kerkdiensten per jaar in NL 
- Mondelinge verslaglegging tijdens donorbezoeken 

 
Ontwikkeling van de Stichting 
 

- Bestuursfuncties worden vervuld door S.L.H. van ’t Slot (interim-voorzitter), T. Bijl 
(secretaresse) en N. Koek (penningmeester). De Stichting geniet ANBI status. 

- De website wordt bijgehouden met door de overheid verplichte berichtgeving over beleid, 
rapportering en de financiële gang van zaken, alsmede met maandelijkse leerartikelen, 
zodat sponsors ten allen tijde kunnen nagaan wat er met hun giften gebeurt. 

- Ondanks toegenomen veldwerkzaamheden en personeelstekort is besloten toch deel te 
nemen aan een aantal internationale werkgerelateerde netwerken, t.w. de jaarlijkse 
BlueMed conferenties op Malta (2018 & 2019) en de op wisselende plaatsen 
samenkomende Global Mobilizers Consultations (2017 & 2019) 

 


