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Het jaar 2020 was een jaar waarin vooral veel niet door ging. Telkens moesten geplande activiteiten 
worden afgezegd of vooruitgeschoven in verband met de heersende corona epidemie. Het werd een 
jaar met veel beperkingen.   
 
Tournee Broeder Yun 
In het begin van het jaar maakten we enthousiaste plannen voor een tour van broeder Yun door 
Nederland. Ook maakten we voorbereidingen voor onze vervolgreis naar Irak. Het is er allemaal 
niet van gekomen. Ook het met elkaar optrekken in eigen land werd moeilijker. Dat waren we niet 
gewend. Al die vrijheidsbeperkingen deden ons denken aan de landen die op de lijst staan van Open 
Doors. Er is natuurlijk geen sprake van dat we ons met vervolgde christenen kunnen vergelijken, 
maar het niet vanzelfsprekend kunnen doen wat je graag wil was wel een leerzame ervaring. 
 
Sociale media 
Gelukkig konden we via de sociale media contacten onderhouden. Dichtbij en veraf. Maar de 
persoonlijke contacten werden wel heel erg gemist. Van activiteiten over de grens kwam zo goed als 
niets terecht. Later in het jaar lukte het nog om een Irak-avond te beleggen. Als bestuursleden 
konden we gelukkig met elkaar optrekken. Soms via zoom, later weer fysiek. Er was nog genoeg 
werk te doen. 
 
Hulpverlening 
Rampen trokken zich weinig aan van corona. 
 
In Januari berichtten we over de overstromingen in Iran. Er werd een BtJ Noodfonds opgezet. 
 
In Augustus werden we geconfronteerd met een enorme ramp in Libanon. Ook hiervoor werd een 
noodfonds in het leven geroepen. 
 
Bidstond 
Op 26 februari hielden we een bidstond voor de christenen in China 
 
Pr-activiteiten   
Er is weer verder gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de website. De website ‘Back to 
Jerusalem Nederland’ is ons belangrijkste communicatiemiddel 
 
Op 6 Januari was de Powerpoint Presentatie gereed. We kunnen er mee opstap. Hij kan gebruikt 
worden op verschillende voorlichtingsavonden en voor presentaties op verenigingen   
 
Naast allerlei actuele berichten verschenen dit jaar twee Nieuwsbrieven op de web-site 
 
Omdat kinderen tijdens de lockdown veel binnen moesten blijven hebben we ons toegelegd op het 
ontwikkelen van kindermateriaal. Er werden twee kinderboeken uit het Chinees vertaald. ‘Dapper 
en gehoorzaam’ en ‘De Genezende Hand van God’ De teksten zijn op een voorleesvideo gezet. Ze 
worden gratis aangeboden samen met een werkboek met puzzels en kleurplaten. 
 
Er werden diverse artikelen voor verschillende media geschreven. 
 
Irakavond 
Vrijdag 2 oktober lukte het toch nog om Christie, een Nederlandse vrouw die in Noord Irak werkt, 
tijdens een verlofperiode te ontmoeten. Christie is een van onze contactpersonen in Irak. Aanwezig 



waren: Irak-gangers, bestuursleden en enkele mensen van de supportgroep. Een bijzondere gast was 
een Irakese inwoner van Urk. We beleefden een zeer inspirerende avond. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur bestond tot 12 juni uit drie leden: Harma Drost, secretaris/penningmeester; Flora van 
Wendel bestuurslid en Krijn de Jong, voorzitter. Nicolien, die de web-site onderhoudt en ook de 
internationale contacten verzorgt, woont doorgaans de bestuursvergadering bij. Per 12 juni heeft 
Flora haar bestuursactiviteiten beëindigd. Het bestuurswerk vindt ze niet zo goed bij haar passen. Ze 
wil wel graag betrokken blijven bij verschillende activiteiten van de stichting. Er wordt gezocht 
naar een nieuw bestuurslid.   
 
Bestuursvergaderingen 
Het totale bestuur kwam in 2020 drie maal bij elkaar. Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt. 
Naast de reguliere vergaderingen werd enkele keren vergaderd door de voorzitter en de secretaris 
penningmeester. 
 
Ontwikkelingen 
Na een tijd van relatieve vrijheid is de laatste paar jaar de druk van de Chinese overheid op de kerk 
weer ernstig toegenomen. Een spannende en bedreigende  ontwikkeling voor de Chinese kerk. We 
volgen het nieuws over China in kranten, bladen en op sociale media. We zijn dankbaar dat we met 
de Chinese kerk in contact kunnen zijn. Samen bidden en werken en stand houden. Mag het werk 
van BtJ Nederland daar aan bijdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


