Activiteitenverslag van Tourist Service
Team Delft in het jaar 2018
TST Tafels in de Oude- en Nieuwe Kerk zijn door de TST leden wekelijks voorzien van Bijbelse
Lektuur en Evangelies in ong. 40 talen zodat de meeste toeristen in hun eigen taal ( gratis) een
Bijbelse boodschap mee kunnen nemen .
Bijhouden en uitwerken van de Evangelie-kontact boeken zodat ieder die zijn/haar naam en adres
heeft gegeven in de gelegenheid is om in contact te komen met een christen die zijn of haar taal
spreekt. Dit is tot/met Mei 2018 gedaan. Daarna zijn de boeken verwijderd i.v.m. de regels van de wet
op de privacy.

Nazorg
In 2018 hebben in de Nieuwe Kerk 46 personen hun naam en/ of adres opgeschreven, 20 daarvan
waren bruikbaar om nader contact te zoeken per Email of brief.
In 2018 hebben in de Oude Kerk 134 personen hun naam en/of adres opgeschreven, 60 daarvan
waren bruikbaar om nader contact te zoeken per Email of brief.
6 Volwassenen en 4 kinderen kregen een Nederlandse brief per post

Overige activiteiten
1-4-2018
Met kraam aanwezig op de “Paasjubel”
11-12-2018
Aanwezig bij de tafel van TST in de Oude Kerk op “Lichtjesavond”.
Medio Oktober is er in de Nieuwe Kerk een meubel (passend in de nieuwe huisstijl geplaatst voor
Evangelisatie materiaal. Vanuit de Oude en Nieuwe Kerk Delft worden hierop regelmatig gratis
Nieuwe Testamenten in 8 talen naarst het TST materiaal gelegd.
De juiste indeling/afwerking van het meubel wordt in 2019 gerealiseerd.

Lectuur
Aantallen meegenomen lectuur: (geschat n.a.v. de bestellingen)
Nederlands
1500 + 700 Johannes Evangelies +300 Lukas Evangelies +100 Kerst Leven.nu
Duits:
1600
Engels:
750
Frans:
500
Overige talen: 1950

Verslag ledenvergadering
Op de ledenvergadering van 19-2-2018 is aan de orde geweest:
* Vervanging Penningmeester (wegens verhuizing)
* Vervanging Voorzitter en Secretaris (wenselijk vanwege leeftijden grotere betrokkenhied van de
PKN-Delft)
* Verslag van het contact met het Missionair beraad (van de PKN-Delft)
* Ervaringen van de medewerkers
* Wet op de privacy en hoe wij er mee omgaan

