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Naast onze twee hoofddoelen willen wij ons focussen op de volgende punten, de drie pijlers 
van Fountains of Joy. 

• Trainingen: Het trainen van o.a. leiders en het geven van cursussen. Dit zowel in 
Nederland als in het buitenland. 

• Conferenties: De conferenties die wij geven zijn leidersconferenties en profetische 
conferenties. 

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

 

 

Stichting Fountains of Joy is opgericht in 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.  https://fountainsofjoy.nl 
 

https://fountainsofjoy.nl/


Doelstellingen 2021 

Voor 2021 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld: 

• April: profetische conferentie in Nederland. 
• Mei: reis naar Noord-Oeganda, Hoima en Nebbi. 
• Oktober: reis naar Servië. 
• November: profetische conferentie in Nederland. 
• December: reis naar Kenia en Oeganda of Rwanda 
• Organiseren van 1 of meerdere conferenties in Nederland. 
• Organiseren van de cursus 'communiceren met God'. Deze cursus willen wij 1 tot 4 

keer per jaar geven. 
• Basket of Hope: uitdelen van een aantal baskets. 
• Gift of Joy: (hulp) goederen uitdelen. 
• Partners: nieuwe partners verwelkomen die ons werk willen ondersteunen. 
• Gebedsteam: uitbreiden van het gebedsteam die voor ons bidden tijdens onze 

activiteiten. 

  

Realisatie doelstellingen 2021 

Volgende doelstellingen hebben wij in 2021 gerealiseerd: 

De wereld heeft het afgelopen jaar stil gestaan. En ook binnen onze Stichting was dit 
merkbaar. 
De pandemie heeft wereldwijd geleid tot beperkende maatregelen ten aanzien van 
internationale reizen en de mogelijkheid voor het samenkomen van grotere groepen. 
Daarom hebben we de voor 2021 geplande reizen en conferenties helaas moeten afzeggen. 
We zijn blij om te zien dat met de versoepelingen van de maatregelen we in maart weer naar 
Uganda kunnen afreizen.'   
 
Een aantal doelstellingen hebben we gelukkig wel kunnen realiseren: 

• Basket of Hope: Dit is een project wat ondanks de pandemie doorgang heeft kunnen 
vinden. 

• Gift of Joy: Dit project in het uitdelen van hulpgoederen is ook doorgegaan. 
• Partners: We hebben nieuwe partners mogen verwelkomen die ons werk gaan 

ondersteunen 
• Gebedsteam: Er zijn nieuwe bidders toegevoegd aan het team 

Een uitgebreid verslag van onze doelstellingen vindt u hieronder. 

In dit Sociaal Jaarverslag laten we mensen aan het woord die u meenemen in een verslag 
rondom onze doelstellingen. 
Zo geven wij jullie een kijkje in wat er het afgelopen jaar gebeurd is, omdat er in het 
afgelopen jaar waarin er veel niet kon worden gerealiseerd, toch ook mooie dingen zijn 
gebeurd. 



 

 
 
Wij hebben kort geleden een profetisch consult gehad bij Erik en Esther. Eerst telefonisch 
een afspraak gemaakt waarbij je ook niet hoeft aan te geven waarom je graag een profetisch 
consult wilt. Erik en Esther bereiden zich goed voor, alvorens de afspraak plaatsvindt. Zij 
geven ook aan om met een open mindset te komen en te ontvangen wat God voor je heeft. 
Daardoor schep je niet direct verwachtingen voor jezelf en zul je ervaren dat God echt 
spreekt over dat wat Hij belangrijk vindt voor jou en je situatie. Erik en Esther legden ook 
rustig uit wat ze gaan doen tijdens zo’n consult en vragen je, nadat zij zijn begonnen met 
gebed, om stil te zijn. En ze vragen om het hele woord wat zij spreken op te nemen om het 
later nog eens terug te luisteren. Dat is heel waardevol, omdat sommige woorden niet altijd 
direct van toepassing zijn op het heden /nu. Daarna is er gelegenheid om er eventueel over 
door te praten. Het consult voelt heel ontspannen en vertrouwelijk aan. En onze ervaring 
met de woorden die wij ontvingen was dat het precies aansloot waar wij onbewust mee 
worstelden. Maar gaf ook een uitdaging om in geloof en vertrouwen nieuwe stappen te 
zetten. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Basket of Hope 
 
In deze tijd kunnen mensen soms in lastige situaties zitten, bang zijn of ze de rekeningen nog 
wel kunnen betalen en of er wel genoeg geld is voor boodschappen. Onze keus is om te 
midden van de chaos van deze wereld op te zien naar onze God. Hij is altijd bij ons, 
ondersteund en bekrachtigd ons. 
Hij is onze voorziener. Goedheid, genade en zegen volgen ons elke dag. 
Dat is Zijn belofte. We mochten dit ook ervaren toen de deurbel ging en we een tas met 
boodschappen van Fountains of Joy mochten ontvangen. Wat een vreugde en zegen dat we 
heerlijke dingen kregen die we normaal niet kunnen kopen. 
God geeft boven bidden en denken. Dat was genieten. Wat geweldig dat God door mensen 
heen werkt. Het maakt ons opnieuw zo dankbaar. 
 
Begin december benaderde een eigenaar van een campingwinkel ons (Erik en Esther) of wij 
geïnteresseerd waren in bevroren vlees, stokbroden en nog andere levensmiddelen. 
Hij wilde dit graag doneren aan onze stichting.  
Zo waren wij in staat om in de maand met feestdagen meer dan 15 Basket of Hope manden 
uit te delen aan mensen waar iets extra’s op tafel met kerst niet mogelijk zou zijn. 
 
 



 
 
Oeganda  
 
“I would like to thank God so much for the ministry that Fountains of Joy through papa Erik 
and mama Esther is doing in Uganda. My wife is a nursery teacher in a private school and I 
am a resident pastor in a local church which is found in the slums of Kampala. Due to covid 
19 schools in Uganda have been closed for two good years now. And churches too have been 
off and on. The economy has not been good at all. That means people who are depending on 
salary could barely feed there families. Fountains of Joy has been a blessing to my family, we 
received a gift. Miraculously in the time when we did not have finances at all. You have no 
idea of how this gift has pushed us meet our needs. May the Lord bless the sponsors and 
partners of Fountains of Joy for your commitment to giving to this ministry. Papa Erik and 
Mama Esther indeed you are our parents. We thank God for you”. 
 
Vertaling: 
Ik wil God alle dank geven voor Fountains of Joy, voor wat papa Erik en mama Esther hier in 
Oeganda doen. 
Mijn vrouw is kleuterjuf op een privé school en ik ben een voorganger in een lokale gemeente 
in de sloppenwijken van Kampala. Omdat er een Corona uitbraak was in Oeganda moesten 
de scholen hier sluiten. Nu al twee jaar. Ook de kerken moesten vaak hun deuren sluiten. Dit 
heeft de economie helemaal geen goed gedaan. Mensen die een baan hadden, zoals mijn 
vrouw, ontvingen geen salaris. Er ontstond grote nood in vele gezinnen. 
Fountains of Joy is een grote  zegen geweest voor mij en mijn gezin. Wij ontvingen een 
prachtige gift, precies in een tijd waarin we echt niets meer hadden aan financiën. Je hebt 
geen idee hoe deze gift ons geholpen heeft om in onze behoeften te voorzien. Dat God alle 
gevers aan Fountains of Joy mag zegenen voor jullie trouw in het geven aan deze 
bediening. Papa Erik en Mama Esther jullie zijn echt onze ouders en wij danken God voor 
jullie. 



Kenia 

Eind augustus kregen we een bericht uit Kenia van voorgangersechtpaar Daniel en Sylvia. Zij 
hebben een kerk gesticht in Kapenguria, Kenia. In 2019 zijn wij hier geweest voor een 
profetische conferentie en een leiderschapstraining. 
  
Nu hadden zij ons advies en gebed nodig. Een moeder en dochter waren gevlucht. Er was 
een heel onveilige situatie ontstaan op de plek waar zij woonden. De dochter was 
hoogzwanger en moest binnenkort bevallen. Nu moet dat in het ziekenhuis gebeuren en dat 
kost veel geld. Daniel en Sylvia moesten voor hen zorgen, terwijl zij het zelf niet breed 
hebben. Na wat overleg en advies besloten wij, om naast bidden, ook financieel te 
ondersteunen. 
  
Begin september is de baby geboren en dankzij de financiële ondersteuning van Fountains of 
Joy kon de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden. Ook konden de nodige babyspullen 
konden worden aangeschaft.  En twee weken geleden kregen we onderstaand bericht van 
Sylvia: 
“Lieve papa Erik en mama Esther, dank jullie wel om naast ons te staan en ons te helpen met 
advies en gebed. Maar zeker ook voor de financiële hulp voor moeder en dochter. 
Wij danken God voor jullie allemaal. Hij heeft een wonder gedaan. Moeder heeft een baan 
gevonden in de stad en ze zijn, mede dankzij de gift, begonnen met het bouwen van een 
huisje voor hen. Het is klein. Maar zo mooi dat zij daar straks in kunnen wonen, in een veilige 
omgeving”. 

 

 
 
Moeder en kindproject  
Ook het moeder en kindproject was anders dan Esther voor ogen had toen zij dit project in 
2020 startte. Ook vanwege het niet reizen waren er geen fysieke lessen. 
Maar deze tijd van thuisblijven is goed benut. Esther heeft veel bijscholingen en lessen 
gevolgd over dit onderwerp. En zij is sinds 1 maart 2022 HKZ gecertificeerd. Wat betekent 
dat zij op het gebied van kraamzorg met haar bedrijf de hoogst haalbare kwaliteitsnorm 
heeft behaald. Wat ook ten goede komt aan dit project. 
 



 
 
Coaching op afstand 
Zoals we allemaal weten, was reizen de afgelopen tijd zo ongeveer onmogelijk. Maar dit weerhield 
ons er niet van om de mensen die we tijdens onze reizen ontmoet hebben, toch te bemoedigen en zo 
nodig te coachen. 
Door middel van Messenger, Whatts app en heel af en toe bellen waren we in staat om de contacten 
die opgebouwd zijn en waardevol zijn te onderhouden. 
Jonge voorgangers en andere leiders konden via deze weg bemoedigen. Want ook in de Afrikaanse 
landen heeft Corona hard toegeslagen.  
Een voorganger die even zijn verhaal kwijt moet, omdat hij net twee familieleden heeft begraven. 
Een jonge leider die raad nodig heeft nu er zoveel eenzaamheid in de kerk is. 
Een andere voorganger die even wil sparren over de plannen die hij heeft om zijn gemeenteleden te 
kunnen helpen, nu er financieel zulke uitdagingen zijn. 
Niet altijd hebben wij ook een pasklaar antwoord.  
Maar wel bieden wij een luisterend oor en we bidden met en voor hen. En als het kan zoeken we 
mee naar een oplossing voor een nood. 
 
 



 

Gebedsgroep 

Het afgelopen jaar heeft opnieuw laten zien hoe belangrijk een gebedsgroep is. 
Mensen die trouw aan ons denken en voor ons bidden. Maar ook bidden voor de mensen 
waar Fountains of Joy zich verantwoordelijk voor voelt. 
In april 2021 bereikte ons het bericht dat één van onze ‘kinderen’ in Oeganda een 
hersenbloeding had gehad. Dit gebeurde twee weken na de bevalling van haar tweede 
kindje. 
Onze gebedsgroep begon meteen trouw voor haar te bidden en zelfs financieel te 
ondersteunen om zo de ziekenhuiskosten en alle onderzoeken te kunnen betalen. 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze gebedsgroep voor ons is en ook de 
trouw waarmee zij voor ons en ons werk blijven bidden. 
 
Bestuur 
 
Wij zijn dankbaar voor ons bestuur en de wijze waarop zij het afgelopen jaar ons gesteund 
hebben en achter ons hebben gestaan in tal van beslissingen. 
In 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 we weer vier keer bij elkaar gekomen, hetzij fysiek, hetzij via Teams, 
om over diverse zaken van gedachten te wisselen, te zorgen dat wij 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 2021 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 bedanken die ons het afgelopen jaar ondersteund heeft door 
middel van gebed, financiële giften en/of het doneren van kleding en spullen. 
 
 
Doelstellingen 2022 
 
Voor 2022 hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld: 

• Maart 2022 reis naar Oeganda 
• April 2022 Profetische conferentie in Nederland 
• Oktober reis naar Servië 
• November reis naar Oeganda / Kenia 
• Basket of Hope: Uitdelen van een aantal Baskets en groei daarvan 
• Gift of Joy: Samenwerken met andere stichtingen voor nog meer uitdelen van 

goederen 
• Partners: Nieuwe partners verwelkomen, die ons werk willen ondersteunen 
• Gebedsteam: uitbreiden van gebedsteam 
• Continuering van de bemoedigingen en Blogs op onze website. Mensen bemoedigen 

via Social Media. 
 
Projecten Buitenland 
 

• Uitdelen van kleding en spullen in de sloppenwijken van Afrika 
• 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. 
• Een school bouwen in Oeganda in samenwerking met een bedrijf uit Nederland 



• Sponsoren van de Fountain kids. We sponsoren momenteel nog 3 kinderen, zodat zij 
onderwijs kunnen volgen. In veel gezinnen waar armoede is, gaan de kinderen niet 
naar school. 

• Kleding meenemen vanuit Nederland: Maar ook trouwjurken en mooi pakken en 
overhemden, zodat mensen die daar geen geld voor hebben, er op hun trouwdag 
mooi uitzien. 

 

 
 
 

 

 

  
 

 
 


