Verslag Activiteiten Stichting Epafras 2013
Stichting Epafras tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de WeetWieJeBent
Activiteiten.






WWJB Conferenties
WWJB Avonden
WWJB Seminars
WWJB Webshop
WWJB Toerustingsweekend

De grote rode draad die door de activiteiten van Stichting Epafras heenloopt is kleinschaligheid en
intimiteit. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat hier veel behoefte aan is. Mensen zijn op zoek naar
echtheid en puurheid en niet naar surrogaat-gedrag, niet-echt, nep. Kleinschaligheid is een
waardevol element binnen het concept wat we niet alleen hanteren binnen de organisatie, maar ook
willen bewaken. In het afgelopen jaar, 2013, is er opnieuw een stijgende lijn geconstateerd in onze
activiteiten, qua bezoekers niet alleen, maar ook het aantal activiteiten.
WWJB Conferenties
In 2005 was onze eerst conferentie. We zijn toen begonnen met 1 mix (mannen en vrouwen)
conferentie per jaar. In 2008 is het concept geboren waarin we aparte vrouwen- en
mannenconferenties zijn gaan organiseren. We geloven dat dit zeer goed aansluit bij onze missie om
mensen te helpen in hun identiteit. Weten wie ze zijn in de ogen van God de Vader. Zowel vrouwen
als mannen laten een uniek gedrag zien wanneer ze onder elkaar zijn. Er is dan meer openheid,
transparantie en kwetsbaarheid.
In 2013 hebben we voor het eerst vier conferenties achter elkaar gegeven, vier weekenden in de
maand november. Twee vrouwen- en twee mannenconferenties, om en om. Het grote voordeel was
dat we de hele aankleding en entourage gewoon mochten laten staan. Dit is zeer goed bevallen en
de conferenties voldeden dan ook helemaal aan onze verwachting. Deze conferenties zijn gehouden
in het zuid Friese Bantega. Totaal hebben er zo’n 160 mensen meegedaan met de conferenties van
2013
In 2014 is het ons voornemen om naar vijf conferenties te gaan, vijf weekenden achter elkaar. Verder
is het plan geboren om elders in het land (meer in het midden van het land) ook deze conferenties te
gaan organiseren, met hetzelfde concept.
WWJB Avonden
De avonden zijn eigenlijk kleine mini-conferenties, waarop men iets mag ervaren van de liefde van de
Vader. Op de avonden worden mensen ook uitgenodigd om een ontmoeting te hebben met het
Vaderhart van God, de bron van Zijn liefde.
In 2009 zijn we gestart met WWJB Avonden en wel in Veenendaal. Afgelopen jaar (2013) zijn we van
Veenendaal verhuist naar Ede. De avonden worden door veel mensen ervaren als
levensveranderend.
Naast Ede zijn we in januari 2013 ook gestart in Assen. Deze WWJB Activiteit vindt, per locatie, 1 keer
per maand plaats. Na de zomervakantie van 2013, september, zijn we ook gestart in Bolsward. We
zitten nu dus op 3 locaties waar we de WWJB Avonden houden. Het is onze visie voor meer locaties
waar we deze avonden mogen gaan organiseren. Voor 2014 staat Zwolle op onze lijst.

WWJB Seminars
De seminars van Epafras hebben een extra dimensie naast het kenmerkende van een seminar:
informatieoverdracht. Hiermee bedoelen we dat het bij de seminars van Epafras niet alleen gaat om
kennisoverdracht. We vinden het belangrijk dat de kennis ook in het hart aankomt, zodat er een
werkelijke verandering plaats vindt in het leven van de deelnemers.
In 2013 is er één seminar georganiseerd en wel een Great Dads Seminar. Dit is een seminar waarin
we vaders willen bemoedigen en leren hoe zij de liefde van onze hemelse Vader mogen doorgeven
aan hun kinderen. Ook deze activiteit is kleinschalig. De seminar wordt elke keer weer op
verschillende locaties gehouden. April 2013 was de seminar in Urk.
Stichting Epafras organiseert deze seminars samen met I Love My Family, die het concept uit Amerika
naar Nederland heeft gehaald. Dit programma sluit goed aan bij onze missie en het is dan ook onze
visie om deze seminars in de nabije toekomst één keer per kwartaal te organiseren. Voor wat betreft
2014 staat er een seminar op het programma in Arnhem en omgeving.
WWJB Webshop
Nog een bijzondere activiteit van Stichting Epafras is de webshop. Hierdoor willen we mensen in
aanraking brengen met produkten die onze missie ondersteunen. Boeken, CD’s, DVD’s en Kaarten.
De webshop is in april 2012 toegevoegd aan onze website. Het produkt wat we zelf uitgeven, de
zogenaamde Vaderhartkaartjes, behoort wel tot één van de hoofdprodukten. Sinds de start van de
webshop in 2012 zijn er meer dan 12.000 kaartjes verkocht, via de webshop en distributiekanalen.

WWJB Toerustingsweekenden
Hiernaast organiseert Stichting Epafras ook een activiteit ter ondersteuning van haar missie ten
behoeve van de vrijwilligers. Eén van de grote doelen vanuit het bestuur is dat ze de vrijwilligers wil
motiveren, disciplineren en enthousiasmeren en samen met hen, vanuit hun passie, de missie en
visie van Epafras realiseren. Daarom is dit weekend van groot belang voor de bewaking van de
missie, onderhoud van relaties en mensen helpen in het ontdekken van hun eigen authentieke
passie. Zo willen we, samen met onze vrijwilligers de visie van Epafras realiseren.
In arpil 2013 is er ook een toerustingsweekend geweest. Dit weekend is toen gehouden in
Amerongen. Ook in 2014 staat opnieuw een toerustingsweekend op de planning. Deze weekenden
zijn in de eerste instantie bedoeld voor onze eigen vrijwilligers. In de tweede instantie zijn
belangstellenden ook van harte welkom.
Conclusie
Kortom, als we terugkijken in 2013 dan zien we een stijgende lijn in de activiteiten van Stichting
Epafras. Onze visie is geen theoretisch verhaal of een afgewerkt en gepasseerd station. Onze visie
leeft en groeit. We staan open voor meer!

