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1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat iedereen die aanwezig is, de 

tijd heeft genomen om te komen.  

“Samen onderweg” is het thema van deze jaarvergadering. Hiervoor leest de voorzitter Numeri 13 en 

14 met als specifieke Bijbeltekst:  ‘als de Heer met ons is, zal Hij het ons geven”.  

We zijn samen onderweg als mensen met verschillende culturen uit verschillende landen. Samen 

onderweg als mens, als medemens en ook als stichting. Samen onderweg naar het beloofde land. 

Daarbij weet je niet wat er in de toekomst ligt, maar we geloven dat God erbij is. Ook al is het soms 

lastig, komen er ingewikkelde zaken op je pad, we kunnen mooie dingen met elkaar bereiken, omdat 

God met ons meegaat! 

2. Terugblik 2018  

Er wordt een presentatie gegeven die het verloop van de stichting Geloof in Taal zien, vanaf de start 

in 2014 met 6 biddende vrouwen en alle ontwikkelingen daaropvolgend.  

 

In maart 2015 is de eerste groep gestart van Taal & Taart. Hierbij staat de ontmoeting centraal, 

waarbij taalcoaches gasten helpen om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Bij de 

koffie staat ook altijd iets lekkers klaar. In 2018 is er ook een groep gestart in de wijk Stadshagen.  

Er zijn in 2018 ongeveer 120 bijeenkomsten geweest, verspreid over 3 dagen. Daarbij zijn tussen de 

65 en 85 gasten aanwezig.  

 

Bijbelse taal is ook opgestart. Vooral het groeien in geloof is voor deze groep belangrijk. Zij werken 

heel veel met plaatjes en ander informatiemateriaal om zo het geloof te verdiepen.  

De Heilige Geest is van alle talen en de verbinding is er al, voordat ook iedereen de taal een beetje 

beheerst. Voorbede heeft daar een cruciale rol in. Taal heeft er iets andere rol in. 

In 2018 zijn er ongeveer 40 bijeenkomsten geweest waarbij iedere keer tussen de 10 en 15 mensen 

aanwezig waren.  

Taal & Lunch wordt 5x per jaar georganiseerd voor alle gasten. Er wordt altijd een Bijbelverhaal 

verteld. We zijn hierin helder in onze identiteit. In 2018 zijn hier per keer tussen de 50 en 60 gasten 

aanwezig.  

Taal & Naald is gestart in 2018. Samen kleren (ver)maken, borduren, haken, waarbij ook de 

Nederlandse taal een rol heeft. In 2018 zijn er ongeveer 30 bijeenkomsten geweest waarbij tussen de 

10 en 15 gasten aanwezig waren.  

Ondertussen nemen er gasten deel uit 25 verschillende landen. 

3. Financieel jaarverslag 2018 

De boekhouder van de stichting geeft een korte toelichting op financieel jaarverslag, de kascontrole 

en de begroting 2018/2019. 2018 is een goed jaar geweest, ook in financieel opzicht. We hebben 

meer geld binnengekregen als dat begroot was. We willen beperkt geld hebben, omdat we als 

Stichting ook niet veel financiën ‘over’ mogen hebben. In 2019 zullen we meer geld uitgeven dan dat 

er binnenkomt, zodat het spaarpotje slinkt.  


