Verslag WWJB Activiteiten 2014
Het jaar 2014 was een roerig jaar. Er zijn veel activiteiten uitgevoerd, die we in het vervolg ook
verder zullen noemen. Maar het jaar 2014 werd ook gekenmerkt door crisis. Halverwege het jaar zijn
2 bestuursleden opgestapt. Dat had alles te maken met verschil van inzicht op bepaalde terreinen en
ook onvermogen om aan elkaars verwachtingen te voldoen. Gelukkig zijn we als broers op een goede
manier uit elkaar gegaan en is er tussen de (ex-)bestuursleden op persoonlijk vlak nog steeds contact.
Dat neemt niet weg, dat het huidige bestuur met 2 personen een te smalle basis is. Ook zijn we er
van overtuigd dat er zaken moeten veranderen. 2014 is daarom ook een periode geworden om terug
te gaan naar de basis en activiteiten op een laag pitje te zetten. Rust zoeken. In 2015 vind bezinning
plaats en gaan we op zoek naar wat God wil dat we verder gaan doen.
Wat betreft de activiteiten in 2014:
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door WWJB Activiteiten.




WWJB Conferenties
WWJB Avonden
WWJB Webshop

Het kenmerkende van 2014 was wel dat we genoodzaakt waren om bepaalde activiteiten los te
laten. Het werd allemaal te veel, mede ook omdat er te weinig mensen waren om de lijn waar we
2013 mee geëindigd waren, door te zetten in 2014.
We zijn gestopt met de avonden in structureel verband. Op jaarbasis hebben we rond de 30 avonden
georganiseerd op drie verschillende locaties. We willen dit omzetten naar een meer incidentele basis.
We willen daar in 2015 een start mee maken, her en der door het land.
Nog een andere reden was dat het financieel niet meer te behappen was. De avonden liepen terug in
bezoekers dus ook in inkomsten door collectes en verkoopactiviteiten.
Ook het bedanken van verschillende medewerkers vanwege prioriteits-switch, betekende voor ons
dat we de avonden niet op dezelfde manier en in dezelfde frequentie konden voortzetten.
De hoofdreden waarom we gestopt zijn met de avonden is wel dat we ons bewust werden dat we
ons meer willen richten op het communiceren dan op het organiseren. Door de vele avonden steeg
de organisatie hiervan ons boven het hoofd.
Desalniettemin mogen we op 2014 terugzien als een jaar waar we flink aan de weg hebben mogen
timmeren met rond de 30 avonden en in het najaar 3 conferenties.
De grote rode draad die door de activiteiten van Stichting Epafras heenloopt is kleinschaligheid en
intimiteit. Ook in 2014 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 onze activiteiten is afgelopen jaar 2014 een jaar geweest waar we weliswaar de avonden hebben
moeten loslaten, echter onze passie voor de boodschap van het Vaderhart van God is er nog steeds.
We willen dit ook voortzetten in 2015, al zal het wel wat rustiger zijn.
Nog even een kort overzicht van de activiteiten in 2014.
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 zijn er 3 WWJB Conferenties georganiseerd met ongeveer 120 deelnemers.
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. In 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.
In 2014 hebben we op drie locaties structurele avonden georganiseerd (Ede, Assen en Bolsward) en
daarnaast twee keer in Zwolle. Deze avonden in Zwolle waren op incidentele basis.
WWJB Seminars
In 2014 zijn er geen seminars georganiseerd.
WWJB Webshop
De webshop hebben we ook ingeperkt. We zijn ons meer gaan toeleggen op onze eigen produkten,
de Vaderhartkaartjes. De andere produkten als boeken, CD’s en DVD’s, zijn we mee gestopt.
In 2014 zijn er rond de 7.000 kaartjes verkocht door de christelijke boekhandels die ons land rijk is.

WWJB Toerustingsweekenden
In 2014 zijn er geen toerustingsactiviteiten georganiseerd.
Kortom, als we terugkijken in 2014 dan zien we enigszins een dalende lijn in activiteiten. De
activiteiten die er waren, waren zondermeer goed.

