Activiteitenverslag van “Tourist Service Team” in het jaar 2019
Algemeen
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.
NB: Het bijhouden en uitwerken van de Evangelie-contact boeken waarin men zijn/haar naam en
adres kon noteren om in contact te kunnen komen met een christen die zijn of haar taal spreekt is in
de loop van 2018 gestopt. Daarna zijn de boeken verwijderd i.v.m. de regels van de wet op de
privacy. Via de website van TST is er nog altijd de mogelijkheid om nazorg/ contact aan te vragen.
Op Lichtjes avond 10-12-2019 zijn bij de tafel van TST in de Oude Kerk actief folders en boekjes
uitgereikt.
Samenwerking met PKN
Omdat we zoeken naar een duidelijkere inbedding van de TST activiteiten in de evangelisatie van de
PKN, is er overleg geweest met het Missionair Beraad van de PKN Delft, waarna besloten is de TST
activiteiten onder te brengen in de evangelisatie activiteiten van de PKN. Allereerstzou er gezocht
worden naar leden-vrijwilligers uit de PKN zelf die zich over dit werk zouden willen ontfermen. In de
loop van 2019 is een echtpaar bereid gevonden het werk te gaan overnemen. Met hen zijn eind 2019
gesprekken opgestart, die in 2020 worden voortgezet om de overgang soepel te laten verlopen.
Tafels
De in 2018 geplaatste nieuwe tafels in de NK zouden in 2019 van een logische en gebruiksvriendelijke
indeling worden voorzien. Dit is de PKN (eigenaar van de tafels) helaas niet gelukt. Het was dit jaar
nog behelpen met tijdelijke tussenschotjes, die regelmatig zoek bleken. De hoop is dat het in 2020
uiteindelijk lukt. Waarna de voor de overdracht aan de PKN nodige gesprekken kunnen plaatsvinden
Jaarvergadering
In afwachting van duidelijkheid over de bovengenoemde overdracht heeft er in 2019 geen
jaarvergadering plaatsgehad. Wel was er regelmatig onderling contact tussen de TST vrijwilligers en
met de personeelsleden van de PKN in de OK en NK en een eerste gesprek dus met de familie
Oorschot.

Uitdeelmateriaal
Aantallen meegenomen lectuur: (geschat n.a.v. de bestellingen)
Nederlands:

2250 van SGM/Lifewords
300 Lukas Evangelie
400 Johannes Evangelie
300 Leven.nu mini boekjes voor Pasen en Kerst
10 “Doe” boekjes voor Lichtjesavond

Duits:

enkele honderden (Geen bestelling hoeven doen)

Engels:

2050

Frans:

400

Overige talen: 7250

NB: Vanuit de Oude en Nieuwe Kerk te Delft werden regelmatig gratis Nieuw Testamenten in 8 talen
naast het TST materiaal gelegd. (Verstrekt door vml Nederlandse Gideons)

