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De stichting Fountains of Joy bestaat sinds april 2014 en heeft twee 
hoofddoelen: 
  
1.   Het verkondigen van het evangelie van Jezus in deze wereld. 
2.   Zorg dragen voor de weduwen en de wezen. 
 
Meer informatie omtrent de doelen en overige informatie over de stichting, 
vindt u op onze website.    
Naast onze twee hoofddoelen willen wij ons focussen op de volgende drie 
punten, dit zijn de drie pijlers van Fountains of Joy.  

• Trainingen: Het trainen van o.a. leiders en het geven van cursussen. 
• Conferenties: De twee handtekeningen van FoJ zijn: profetie en 

genezing. 

Projecten: Basket of Hope, Gift of Joy, uitdelen van (hulp)goederen en scholen.   



 

 

DOELSTELLINGEN 2019 

Voor 2019 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:  

• Maart: Reis naar West-Oeganda 
• Mei: Profetische conferentie 
• September: Reis naar Servië 
• November: Reis naar Oeganda en Kenia 
• Organiseren van twee conferenties in Nederland. 
• Organiseren van verschillende onderwijsavonden. 
• De cursus “Gods stem verstaan” vaker gaan geven. 
• Basket of Hope: uitdelen minimaal 12 baskets. 
• Gift of Joy: mogelijkheden voor dit nieuwe project uitwerken. 
• Partners: nieuwe partners verwelkomen die ons werk willen ondersteunen. 
• Projecten buitenland: zie onderstaand. 

 
 

 
 

 
  

REALISATIE DOELSTELLINGEN 2019 

De volgende doelstellingen hebben wij in 2019 gerealiseerd:  
 

• Maart: reis naar West-Oeganda van 18 maart t/m  .    
• Mei: Geen profetische conferentie gehad, deze is opgeschoven naar 

november, maar wel de cursus gegeven. Ongeveer 33 cursisten. 
• September: Reis naar Servië ging niet door om organisatorische redenen.   
• November: Reis naar Oeganda en Kenia. Van 18 november t/m 2 december. 
• Er zijn verschillende spreekbeurten geweest.  
• Baskets zijn in aantal teruggelopen i.v.m. de wet op de privacy. 
• Gift of Joy: we hebben dit jaar 1x een Gift of Joy uitgereikt. 
• Partners: wij hebben ook dit jaar nieuwe partners mogen verwelkomen die ons 

ondersteunen en een aantal zijn er gestopt. We zien steeds meer mensen die 
wel giften overmaken, maar officieel geen partner zijn. 

Een uitgebreid verslag van onze doelstellingen vindt u hieronder.  

 



 

CURSUS COMMUNICEREN MET GOD 
In januari hebben wij de cursus ‘communiceren met God’ in Nijkerk gegeven aan een 
heel leuke, enthousiaste groep. Wij konden de cursus geven met ons nieuwe 
werkboek. Vier donderdagavonden hebben wij met elkaar gekeken en ontdekt dat 
God nog steeds met ons wil communiceren en hoe leuk het is om zelf van God te 
horen. 

        

REIZEN 
Van 15 februari tot 6 maart zijn wij in Oeganda geweest. Deze reis zijn wij 
voornamelijk in het oosten van Oeganda geweest. Wij hebben in kerken gesproken, 
leiders getraind, voor zieken gebeden, een vrouwenconferentie gehouden en over 
mensen geprofeteerd.  
Ook hebben wij op verschillende plekken kleding en hulpgoederen uitgedeeld. Mooi 
om te zien dat alle kleding en goederen die wij het hele jaar door van mensen 
krijgen, in Afrika zo dankbaar wordt ontvangen. 
Het was een bijzondere, maar intensieve reis. 
 



 
 

CONFERENTIE APRIL 2018 
21 april 2018 hadden wij onze tweede profetische conferentie. Een fantastische dag, 
waarin zoveel mensen door een profetie, door het Woord, dans en aanbidding zijn 
bemoedigd en opgebouwd.  
Tot lang na de conferentie ontvingen wij mooie verhalen en getuigenissen over deze 
dag. 
 

 
 

SERVIË SEPTEMBER 2018 

Op 24 september vlogen wij naar Belgrado en vandaar met de auto naar 
Jagodina in Servië. In één week hebben wij in meerdere kerken gesproken en 
over mensen geprofeteerd. Ook veel gesprekken gehad met voorgangers en 
leiders van de diverse kerken. We zijn overal met heel veel liefde en hartelijkheid 
ontvangen. 



  
Gedurende de week kwamen de eerste getuigenissen onze kant op: “Erik 
profeteerde over ons dat er zegeningen zouden komen en de volgende dag 
kwam de zegening al.” 
“Erik en Esther, jullie profeteerden over “nieuwe’ mogelijkheden en kansen in 
ons leven. Wij zijn gevraagd om iets nieuws te starten. Maar wij wilden zo graag 
een bevestiging. Die hebben wij nu ontvangen.” 
“Erik en Esther, jullie komen precies op het goede moment. Dit woord had ik nu 
nodig!” 
  
Het was een mooie reis. Wij hebben ook weer met verwondering en 
dankbaarheid gekeken hoe God door ons heen werkt om mensen te 
bemoedigen, te troosten en uit te dagen. 
 

 
 

 
 
 



OEGANDA 

Van 12 tot 26 november waren wij in Oeganda. Dit keer gingen wij naar 2 
nieuwe gebieden: 
Hoima en Nebbi, een gebied in Oeganda dat de ‘West Nile’ wordt 
genoemd. 
  
In Hoima organiseerden wij een leiderschapsconferentie. Het was een 
conferentie waar twee verschillende stammen kwamen. Dat betekende 
voor ons dat onze preken vertaald werden door twee vertalers, beide in 
hun eigen ‘stamtaal’. Bijna niemand in dit gebied had ooit een blanke man 
of vrouw gezien. Ook de auto waarmee we kwamen was een 
bezienswaardigheid. 
  

Veel leiders kwamen van ver en er waren matrassen gehuurd, zodat zij in 
de kerk konden slapen en op deze manier de gehele conferentie konden 
bijwonen. Ook in Nebbi waren er voorgangers en leiders uit 22 
verschillende kerken naar de conferentie gekomen. We hebben veel leiders 
mogen dopen in de Heilige Geest en mogen bemoedigen door preken en 
profetie. 
  

 

Gebedsgroep 

We waren ons altijd al bewust van de kracht van gebed. En tijdens 
onze reizen waren er al trouwe bidders. Maar we wilden hier toch wat 
meer structuur in aanbrengen. Daarom zijn wij een ‘Fountains of Joy 
Gebedsgroep’ gestart. Deze groep mensen ontvangt tijdens onze 



BASKET OF HOPE  

Wij willen als stichting iets betekenen voor ons dorp en voor mensen in Nederland, 
door maandelijks een mand met levensmiddelen uit te delen, aan hen waar een 
extraatje geen regel maar een uitzondering is.  

Dinsdag 22 juli 2014 hebben wij de eerste mand uitgedeeld en sinds die tijd elke 
maand een mand. Dankzij de giften hebben wij sinds die tijd al heel veel manden 
uitgereikt. 

Ook zijn wij gestart met de ‘Gift of Joy’ Een doos met kleding of andere goederen aan 
mensen in Nederland. Zo hebben wij al een aantal dozen met babykleding aan 
‘vluchtelingen’ gegeven. Deze mensen verwachten een baby, maar hadden geen geld 
om zelf te kopen. Wij hopen dat ook de ‘Gift of joy’ in de toekomst uitgebreid kan 
worden. 

 

 
 

reizen regelmatig een update en gebedspunten. 
Tijdens onze reizen bidden mensen gewoon thuis voor ons en word je 
via mail of een app op de hoogte gehouden. Tijdens onze laatste reis 
was het merkbaar dat er een groep mensen regelmatig voor ons bad.  

 
 

 

 
  

  



 

 

 
 
 
 
 
  

BESTUUR 

Wij zijn dankbaar voor ons bestuur en de wijze waarop zij het afgelopen jaar ons 
gesteund en achter ons hebben gestaan in tal van beslissingen. 
Tijdens de vergaderingen denken zij met ons mee en door het stellen van soms, 
kritische, vragen, is hun bijdrage van veel waarde. 
Het afgelopen jaar zijn wij samen met het bestuur vijf keer bij elkaar gekomen 
om over diverse zaken van gedachten te wisselen, te zorgen dat we een goede 
koers blijven volgen en om te kijken of de doelstellingen worden behaald.  

PARTNERS 

Wij zijn ontzettend blij met alle nieuwe partners die in 2018 ons zijn gaan 
ondersteunen en zo deel zijn geworden van het werk dat wij wereldwijd mogen 
doen. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken! 
  
Wij willen iedereen hartelijk danken die ons het afgelopen jaar ondersteund 
heeft door middel van gebed, financiële giften en/of het doneren van kleding en 
spullen.  
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PROJECTEN BUITENLAND  

• Voor onze reizen in Oeganda is er een nieuwe bestelbus nodig. Deze bus 
kan ook gebruikt worden voor evangelisatiecampagnes in Oeganda. 
De bus kan negen personen vervoeren en is geschikt voor slechte wegen, 
wat zeer veel voorkomt in Oeganda. 

• Uitdelen van kleding en spullen in de sloppenwijken in Afrika. 
• Meenemen vanuit Nederland: pakken en trouwjurken, zodat ook de 

mensen die trouwen en geen passende kleding kunnen betalen er mooi 
te laten uitzien. 

• Micro-krediet, door middel van een kleine lening, mensen in staat stellen 
een eigen bedrijfje op te starten om zo uiteindelijk hun eigen inkomsten 
te genereren. 

• Onderwijs, conferenties en cursussen geven in verschillende kerken en 
aan de leiders van deze kerken. 

• Sponsoren van de Fountain kids 

 


