
Vragen en antwoorden Tom de Wal – Frontrunners Ministries  
 

- Wie hebben jou geïnspireerd om Frontrunners te starten? 

Antwoord: Het starten van Frontrunners ervoeren we als een roeping vanuit God.  

 

- Je geeft aan dat iedereen genezingen en bevrijdingen kan begeleiden, maar dat het belangrijk is 

dat je daarin getraind bent. Wie heeft jou daarin getraind? 

Antwoord: Jan Sjoerd Pasterkamp en diverse anderen via hun boeken en video onderwijs.  

 

- Je hebt ontzettend grote kennis van de Bijbel en het is indrukwekkend dat je delen daarvan blind 

kunt aanhalen. Hoe heb je jezelf dat eigen gemaakt? 

Antwoord: Gewoon dagelijks lezen en mee bezig zijn.  

 

- Hoe zou je Frontrunners Ministries omschrijven? 

Antwoord: Wij zijn een organisatie die gespecialiseerd is in aanbieden van Bijbels onderwijs voor 

geloofstoerusting en verdieping. Frontrunners biedt dit onderwijs aan door middel van Bijbelscholen, 

conferenties en bijeenkomsten, (gratis) boeken, video en multimedia, muziek en externe lezingen en 

trainingen. 

 

- Jullie worden door sommigen in verband gebracht met de stroming Word of Faith. Herken je jullie 

organisatie daarin? 

Antwoord: Wij reageren niet op labels of karikaturen. Wij geloven en preken wat de Bijbel zegt, 

ongeacht welk label of welke stroming of denominatie daarbij hoort.  

 

- Jij bekleedt in je eentje het gehele bestuur van de stichting: voorzitter, penningmeester en 

secretaris. Je kreeg daar kritiek op en gaf vervolgens in een video aan dat het een legale 

bestuursvorm is, maar dat je het toch gaat aanpassen. Waarom heb je daarvoor gekozen? 

Antwoord: Omdat we merken dat het onnodige vragen oproept bij mensen. 

 

- Is al bekend hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit komt te zien en wie dat (mede) gaat doen? 

Antwoord: We zijn dat nu nog aan het vormgeven, het wordt zeer waarschijnlijk een drievoudig 

bestuur met raad van toezicht.  

 

- Op de website is te lezen dat de jaarrekening beknopt is en dat je voor meer gedetailleerde 

informatie bij jullie terecht kan. Zouden wij deze informatie kunnen krijgen? 

Antwoord: Als mensen vragen hebben over specifieke posten kunnen we ervoor kiezen om die toe te 

lichten.  

 

- Op de jaarrekening zijn grote bedragen te lezen: 2,6 miljoen aan giften en donaties in 2021. Hoe 

ervaar je het om als zo'n jonge evangelische organisatie zulke hoge bedragen te mogen ontvangen? 

Antwoord: Uiteraard ervaren we dat als een zegen, tegelijkertijd staan de inkomsten in verhouding 

met de activiteiten die we doen, de kosten die we hebben en het aantal mensen wat we bereiken. 

We hebben 500.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven, hebben meer dan tien mensen in 

fulltime dienst en organiseren talloze gratis conferenties, trainingen, etc.  

 

 

  



- Op je Instagram Stories vertelde je dat je een BMW van God hebt gekregen en eerder in een 

Facebook bericht is te lezen dat een vriend van je, Daniel Pasterkamp, via jou ook gezegend is met 

zo’n auto. Hoe zit dat precies? 

Antwoord: Daniel had als voorganger en spreker een nieuwe auto nodig en wij konden hem daarmee 

helpen, dat ervaren we als een enorme zegen. Op dezelfde manier helpen mensen ons ook met 

giften, soms met specifieke bestemmingsgiften of giften in diensten of goederen.  

 

- Frontrunners wordt gelinkt aan Prosperity Gospel, hoe kijk je daar tegenaan? 

Antwoord: We houden niet van labels of karikaturen. Wij geloven dat God een goede God is en dat 

Hij mensen wil vergeven, helpen, herstellen, genezen, bevrijden, wil voorzien in hun noden en dat 

iedereen tot zegen mag zijn van zijn/haar naaste.  

- Mensen uiten soms hun teleurstelling nadat ze niet bevrijd of genezen zijn tijdens een van de 

diensten van Frontrunners Ministries. Hoe ga je daarmee om? 

Antwoord: We kunnen mensen indien gewenst doorverwijzen naar lokale kerken of stichtingen die 

wel persoonlijke hulptrajecten bieden.  

- Waarom wordt aangeraden om te vasten in aanloop naar bevrijdingsdienst of genezingsdienst? 

Antwoord: We willen mensen aanmoedigen om zich geestelijk voor te bereiden, één van de Bijbelse 

manieren daarvoor is bidden en vasten.  

 

- In de voorbereidingsvideo's voor de genezingsdienst vertel je dat een van Gods beroepen dokter 

is en dat hij de beste dokter is die er is. Hoe sta je tegenover de reguliere gezondheidszorg? 

Antwoord: Het is ontzettend knap wat de reguliere gezondheidszorg kan en we zien dat dan ook als 

een zegen. 

 

- Op social media en in andere kranten is soms kritiek. Wij hebben ook een aantal experts 

gesproken, zij geven aan dat bevrijdings- en genezingsdiensten moeten kunnen, zolang mensen 

ook nog naar de reguliere gezondheidszorg gaan. Beaam je dat?  

Antwoord: Ja 

 

- In reacties op onder andere Facebook word je wel eens vergeleken met Jomanda, hoe kijk je daar 

tegenaan?  

Antwoord: Niet vergelijkbaar, wij zijn gewoon christenen die gehoorzamen aan de opdracht van 

Jezus om genezing te bedienen naar zieke mensen.  

 

- Hoe staat het met de inzameling van de 8 miljoen die nodig is voor de nieuwbouw? 

Antwoord: Er is nog wel een aantal miljoen nodig, we verwachten dat er steeds meer giften komen 

naarmate de plannen vorderen.  

- Wat is de status van de nieuwbouw? 

Antwoord: Momenteel zijn we nog in overleg met de lokale gemeente.  

- Je hebt al op een relatief jonge leeftijd veel bereikt. Wat zijn jouw toekomstplannen? 

Antwoord: Ik droom van een herleving van de kerk in Nederland en wil daar mijn bijdrage aan doen, 

onder andere door zoveel mogelijk mensen toe te rusten uit Gods Woord en daarnaast via onze 

scholen mensen te trainen nieuwe kerken en organisaties zoals Frontrunners te starten.  



- Waar zie je Frontrunners Ministries over vijf jaar? 

Antwoord: Wat we nu doen willen we blijven doen en uitbouwen en ondertussen willen we ons 

onderwijs vertalen om ook andere landen te bereiken.  

Aanvullende vragen jaarrekening 

- Zouden we inzicht mogen krijgen in de personeelskosten? 

Antwoord: Meer inzicht over de personeelskosten staat niet in de uitgebreide jaarrekening en meer 

inzicht geven we ook niet i.v.m. privacy van medewerkers. 

 

→ Hoe zijn deze opgebouwd en wat is de vergoeding van Tom? 

Antwoord: Ik krijg geen andere vergoeding dan een vast salaris, net als de andere medewerkers. 

- Op de jaarrekening staat de post ‘spreekvergoeding’, wie ontvangen deze? 
Spreekvergoedingen krijgen gastsprekers die op onze conferenties en Bijbelscholen spreken. 
 
- Hoe zijn de donaties en giften opgebouwd? 
Onze donaties en giften bestaan uit vaste donateurs en eenmalige donateurs. 
 
- Wat is de grootste gift? 
Dit maken wij niet bekend.  
 


