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Alzo zal Hij vele heidenen besprengen…
Jesaja 52: 15a
Het zendingswerk is een opdracht voor de kerk. Deze opdracht wortelt in de belofte
van God, zoals we kunnen lezen in Jesaja 52 vers 15a. Deze belofte is een vrucht van
het Borgwerk van de Heere Jezus Christus (vs. 14). Het Borgwerk van de Heere Jezus
is een opdracht van een drie-enig God (vs. 13). Die opdracht vloeit voort uit het eeuwig
genadeverbond om het eeuwig welbehagen. De vrucht op het zendingswerk ligt vast in
God. Dat geeft werkelijk moed, troost en kracht. Zeker als het vervullen van de opdracht
onmogelijk lijkt in alle dagelijkse omstandigheden.
Hij (dat is de Knecht van de Vader) zal vele heidenen besprengen. Besprengen met Zijn
bloed tot vergeving en met Zijn Geest tot heiliging, zoals in de oudtestamentische eredienst
al werd uitgebeeld. Het is groot om iets te mogen zien van de vrucht op het zendingswerk op
de verschillende zendingsvelden. Het is niet ons werk, maar Gods werk.
Hoe is het met ons persoonlijk? Zijn wij al besprengd met het bloed en de Geest
van Christus?

Thuisfront
Financiën

Jesaja spreekt hier over de prediking van het Evangelie. Door middel van de prediking zal de
Heere Jezus de heidenen besprengen tot eer en verheerlijking van Gods Naam. Dit tekent
tegelijkertijd ook de nood op de zendingsvelden. Er is geen enkele zendingspredikant. Wat
is daarvan de reden? Natuurlijk, de Heere zendt! Maar weegt deze nood in ons hart en
leven? Weegt de opdracht van de Koning van de Kerk? We zien er naar uit dat er nog veel
zendingspredikanten en andere zendingswerkers mogen worden uitgezonden.
ds. P.D. den Haan
secretaris deputaatschap

Dit is ZGG
Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG)
is een kerkelijke zendingsorganisatie. Zij
voert namens alle plaatselijke gemeenten
het zendingswerk uit. Een hechte
relatie tussen ZGG en de gemeenten is
daarom onmisbaar.

Mandaat
ZGG werkt vanuit een mandaat. In het
mandaat geeft de generale synode
aan het deputaatschap de opdracht en
bevoegdheid om het zendingswerk uit
te voeren. Het mandaat van ZGG luidt:
‘Zending is die arbeid van de kerk onder de
niet-gekerstende volken, die in Woord en
daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht
aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en
tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk
mag komen en openbaar zal worden in
zelfstandige gemeenten (Mattheüs 28: 19,
Markus 16: 15, Lukas 24: 47).’

Kerkelijke zending
Bij Zijn hemelvaart heeft Christus de
bevoegdheid tot zending bij de apostelen
gelegd. Die opdracht is ter hand genomen.
Sindsdien wordt het Evangelie gepredikt aan
alle creaturen, onder alle volken.

Voor het uitvoeren van de zendingsopdracht
van de Koning is kerkelijk mandaat de
koninklijke weg. Het mandaat onderstreept
dat zending een opdracht van Christus aan
Zijn Kerk is. ZGG mag namens de kerk
werken op grond van Gods Woord, verbonden
aan de eeuwenoude gereformeerde
belijdenis. Kerkelijke bevoegdheid is nodig
om te kunnen dopen en ambtsdragers aan
te stellen en zo gemeenten te institueren.
Daarom staat ZGG voor kerkelijke zending.
Zendingswerk is gericht op de verheerlijking
van een Drie-enig God. Het verlangen is
dat dit zichtbaar wordt in zelfstandige
gemeenten. Het kost tijd om zover te
komen. Dit vraagt gebed, geduld, wijsheid
en volharding.

Deputaatschap
Dat ons kerkverband als geheel via ZGG
het zendingswerk ter hand neemt, betekent
dat opgedane kennis van de praktijk van
tientallen jaren bewaard en gebruikt wordt.
Dat levert bouwmateriaal voor een beleid
met een fundament.
Rode draad in dat beleid is zendingswerkers
een goede opleiding bieden voordat
zij uitgaan en hen begeleiden tijdens

uitzending en bij repatriëring. Ook kan
het deputaatschap bij repatriëring weer
nieuwe werkers werven en uitzenden om
het werk voort te zetten. In zendingswerk is
continuïteit, visie en een lange adem nodig.
Het vraagt een achterban met voldoende
omvang om dit te kunnen realiseren. De
grote en trouwe achterban zorgt voor
nieuwe uitgezondenen en financiële steun
en heeft bovendien voldoende kennis om
zendingswerk mogelijk te maken.
De synode geeft het deputaatschap de taak
om namens de kerk het zendingswerk uit te
voeren. Het deputaatschap legt elke drie jaar
daarover aan de synode verantwoording af.

Missie
De uitvoering van het mandaat op het
zendingsveld vindt op twee manieren
plaats, namelijk:
1. ZGG verricht pionierszendingswerk in
gebieden waar de Bijbel niet bekend
is. Ook bijbelvertaalwerk hoort hierbij.
ZGG beoogt gemeentevorming en
zendt daartoe zendingswerkers uit voor
evangelisatie, jeugd- en vrouwenwerk,
alfabetisering en diaconale activiteit.

Dit is ZGG
2.

ZGG ondersteunt activiteiten van
zusterkerken en steunt theologisch
onderwijs in diverse landen door
personele en financiële ondersteuning.

Steun
Op zendingsvelden van ZGG is meestal
armoede en achterstand. ZGG werkt vaak
onder mensen die wonen op het platteland,
in kleine plaatsen of in achterstandswijken
van steden. Het accent ligt daarbij op het
brengen van Gods Woord, het Evangelie van
zonde en genade. Als er samenkomsten
komen, zal er van meet af aan aandacht zijn
om naar elkaar en de naaste om te zien. Ook
werkt ZGG samen met Bijzondere Noden.

Albanië

Thuisfront
Het thuisfront in Nederland is onmisbaar
voor de uitvoering van zendingswerk.
Daarom betrekt ZGG graag alle leden
van de Gereformeerde Gemeenten door
middel van voorlichting en toerusting bij de
ondersteuning van zendingswerk. Dit wordt
samengevat met de werkwoorden meeleven,
meebidden en meedoen.

Papoea

Zendingswerkers bij ZGG
Overzicht werkers per 31 december 2021

Albanië

Carolien Geluk woont en werkt in Tepelenë.
Zij is uitgezonden als kinder-, jeugd- en vrouwenwerker.
Uitzending: 25 juni 2019 in Zeist
Pieter van Ojen is uitgezonden als evangelist.
Hij en zijn vrouw Arianne wonen samen met hun
kinderen Benjamin en Matthias in Durrës.
Uitzending: 21 juli 2020 in Zeist
Willemien van Schothorst is begeleider van jeugden vrouwenwerk in Tepelenë en Delvinë.
Zij woont in Tepelenë.
Uitzending: 10 juni 2014 in Rotterdam-Zuidwijk
Henk Visser is uitgezonden als evangelist.
Hij en zijn vrouw Marianne wonen in Tepelenë.
Uitzending: 8 januari 2019 in Woerden
Gerard Wassink is theologisch toeruster.
Samen met zijn vrouw Gerda woont hij in Tirana.
Uitzending: 28 september 2015 in Doetinchem
Gerdine Zoeteman werkt in Durrës als jeugden vrouwenwerker.
Uitzending: 3 juli 2017 in Rotterdam-Zuidwijk

Cambodja

Hanneke Boer werkt als vrouwen- en kinderwerker in Siem Reap.
Uitzending: 4 september 2018 in Tricht-Geldermalsen

Ecuador

Steven Baan zijn vrouw Karine en hun kinderen Josephine, Daniël,
Amélie, Matthias en Jonathan wonen in Machala.
Steven is hier evangelist.
Uitzending: 2 juli 2019 in Utrecht
Cristian Dekker is evangelist in Portoviejo, waar hij en zijn vrouw
Annelien met hun kinderen Marylène, Daniël, Gilian, Yessenia en
Lawrence wonen.
Uitzending: 24 april 2018 in Middelburg-Zuid
Dick Korpel is theologisch toeruster. Met zijn vrouw Marja woont hij
in Guayaquil.
Uitzending: 26 augustus 2015 in Houten
Aline van de Maat woont in Guayaquil. Zij is uitgezonden als
begeleider kinder- en jeugdwerk.
Uitzending: 16 oktober 2018 in Amersfoort
Truus Verweij volgt in Quito taal- en cultuurstudie.
Uitzending: 24 augustus 2021 in Apeldoorn

Zendingswerkers bij ZGG
Guinee

Hanneke van der Blonk is uitgezonden als vrouwen-,
jeugd- en alfabetiseringswerker in Guinee.
Zij woont en werkt in Coliah.
Uitzending: 5 maart 2019 in Nunspeet
Fennie Haase is zendingswerker in Garama.
Vrouwenwerk, alfabetiseringswerk en medisch werk
behoren tot haar werkzaamheden.
Uitzending: 30 mei 2012 in Rijssen-Zuid
Teun Hakvoort is evangelist. Hij is getrouwd met
Gerdien en zij wonen samen met hun kinderen Evelyn,
Aliëtte, Joëlle en Matthea in Boké.
Uitzending: 27 juni 2017 in Scherpenzeel
Peter de Niet woont samen met zijn vrouw Ineke en
kinderen Joseph en Miriam in Garama. Peter begeleidt
het bijbelvertaalwerk in de Mogofin-taal.
Uitzending: 10 september 2013 in Amersfoort
Annemieke Vader is werkzaam in Boké als vrouwenen jeugdwerker.
Uitzending: 22 februari 2017 in Houten
Marlies ten Voorde woont en werkt in Coliah,
als vrouwen-, kinder- en gezondheidswerker.
Uitzending: 7 april 2018 in Amersfoort

Anneke Drenth is onderwijsondersteuner voor de zendingskinderen
in Guinee sinds augustus 2021. Anneke is lid in de gemeente
van Kampen

Indonesië

Dick Kroneman werkt vanuit Sentani als coördinator
bijbelvertaalwerk op Papoea. Dick en zijn vrouw Margreet werken
samen met SIL-Wycliffe.
Uitzending: 16 december 1987 in Utrecht
Naast bovengenoemde werkers heeft ZGG werkers in gesloten
gebieden, waarover we in verband met hun veiligheid geen
informatie kunnen geven.

Zendingswerkers bij ZGG
Werkers in opleiding

Guinee

Per 1 januari 2021 is Maarten Baan in opleiding als
evangelist voor Coliah, Guinee. Maarten en Gerdineke
wonen met hun dochtertje Rhodé in Frankrijk voor de
taalstudie Frans. Familie Baan is lid in de gemeente
van Opheusden.
De opleiding van Mariëlle Heidekamp tot zendingswerker in Guinee is gestart op 1 september 2021.

Vanaf juni 2020 is Jos Kardol in opleiding als evangelist
voor Garama, Guinee. Jos en Jannemieke zijn in
Frankrijk voor taalstudie, met hun dochters Sara
en Hanna. Familie Kardol is lid in de gemeente
van Utrecht.

Cambodja

Wyneke van Horssen is per 1 september 2021
begonnen met haar opleiding bij ZGG.

Repatrianten

Albanië

Henk van Bochove is samen met zijn vrouw Janneke en hun jongste
kinderen Monica en Maurits vanuit Albanië teruggekeerd naar
Nederland. Henk was evangelist in Durrës tot en met mei 2021.

Cambodja

Ds. J. IJsselstein repatrieerde als zendingspredikant samen
met zijn vrouw vanuit Cambodja. Per 3 maart 2021 dient hij de
gereformeerde gemeente in Kapelle-Biezelinge.

Ecuador

Peter Fris heeft eind 2021 zijn dienstverband als evangelist bij
ZGG beëindigd.

ZGG in Nederland
Per 31 december 2021

Deputaatschap
Ds. G.W.S. Mulder, voorzitter
Ds. S. Maljaars, tweede voorzitter, Albanië / Ecuador
Ds. P.D. den Haan, secretaris, Cambodja / Guinee
A. van der Heiden, penningmeester, Cambodja / Guinee
Ds. H.J. Agteresch, Indonesië / Nigeria
Ds. M. Blok, Albanië / Ecuador
Ds. W. Harinck, Indonesië / Nigeria
Ds. J.M.D. de Heer, Cambodja / Guinee
C.J. Hogendoorn, Cambodja / Guinee
A.J. Stufken, Albanië / Ecuador
J. Willemsen, Indonesië / Nigeria
Ds. J.B. Zippro, Indonesië / Nigeria

Bureaumedewerkers
J. (Judith) Boogaard, secretaresse
D.J. (Hanneke) van Eckeveld, communicatieadviseur
P. (Paul) Eikelboom, directeur
D.L. (Lennard) Elenbaas, relatiebeheerder
F.M. (Frans) van Grol, voorlichter
A.J.L. (Anneke) van de Hoef, managementassistent
A.J. (Anton) Herrebout, hoofd administratie en personeel
J.H.C. (Jan-Kees) Kooijman, missioloog en toeruster
P. (Nelleke) van Rumpt, administratief medewerker
T.G.A. (Trudie) van der Waal, administratief medewerker

Commissies
Commissie theologisch onderwijs (CTO)
Ds. W. Harinck
Ds. J.M.D. de Heer
J.H.C. Kooijman
Ds. J.B. Zippro

Commissie financiën en organisatie (CFO)
P. Eikelboom
A. van der Heiden
A.J. Herrebout
A.J. Stufken

Onderwijsbegeleidingscommissie (OBC)
Jan van Dam
Jan-Kees Kooijman, voorzitter
Suzanne Scherpenisse
Anneke van de Hoef, secretaris

Onderwijs Voorlichtingscommissie (OVC)
Judith Boogaard
Hanneke van Eckeveld, voorzitter
Marja van der Jagt
Connie Kop
Arianne van der Pligt

ZGG in Nederland
Zendingsdagcommissie
Kees van de Beek
Sieger Beukens
Judith Boogaard
Hanneke van Eckeveld
Simon Hooimeijer
Frans van Grol, voorzitter
Johanneke van Leersum
Geert Liefaard
Willem Mooij
Nicolien Smits
Maarten van der Spek
Marit Tuinier

Redactiecommissie Paulus (RCP)
Jacoline van den Dool
Hanneke van Eckeveld, secretaris
Ds. J.M.D. de Heer, hoofdredacteur
Frans van Grol, eindredacteur
Liesbeth de Jongste
Elbert Lindhout
Klarieke Otte
Willianneke Ruit
Evelien Smit
Rutger Voortman
Jeanet Zuidweg

Terugblik
In 2021 woedt de coronapandemie
wereldwijd voort. Dan weer hier, dan
weer daar komen besmettingsgolven
langs. Die raken lokale mensen en
zendingswerkers natuurlijk, vaak door
niet naar buiten mogen, niet kunnen
werken, niet kunnen reizen en ook door
het oplopen van covid-19. Maar daarmee
is 2021 niet getypeerd.

Volharden
2021 is in zendingswerk te typeren door
‘volharden’. Dat is op zich niet bijzonder.
Wel bijzonder is het dat een wereldwijde
epidemie zowel op zendingsvelden als in
Nederland beperkingen en druk geeft en
het overal nodig maakt om vol te houden
en door te gaan. Volharding is nodig omdat
beperkingen en verhinderingen regelmatig
terugkeren. Een lockdown betekent (weer)
binnen blijven, niet naar de kerk gaan, elkaar
niet opzoeken. Geplande activiteiten gaan
dan (weer) niet door. Regelmaat is niet meer
vanzelfsprekend. Deze belemmeringen
vragen iets van uitgezondenen.
De omstandigheden op velden zijn
verschillend. In sommige landen heeft de
bevolking geen keus: zij moet zich aan
strenge lockdowns houden. Vaker is het

dilemma: niet werken betekent niet eten.
Hoe ga je dan met overheidsmaatregelen
om? Tussen deze verschillende situaties
en wisselende omstandigheden door is
zendingswerk doorgegaan. Met volharding.
Dat vraagt soms veel van werkers. Vooral als
zij in de situatie werken waarin zending niet
welkom is en hun vrienden het land uitgezet
worden. Dan wordt de kring van mensen
van wie zij sociale steun krijgen soms heel
klein. Toch gaan ook zij door om mensen te
bereiken met Gods Woord. Die gelegenheden
krijgen zij, telkens weer. Dat vraagt om te
volharden. Maar wie volharden zal tot het
einde, die zal zalig worden. Een opdracht met
een belofte.
Een aantal zendingswerkers in Albanië,
Ecuador en Guinee heeft covid-19 gekregen.
Ziekte en herstel geven soms een langere
periode zorgen. Moeheid, energieverlies,
andere lichamelijke klachten houden
aan en er is vaak geen goede lokale
gezondheidszorg. Het is de goede zorg van de
Heere dat ieder min of meer weer herstelt.

Deputaatschap
Het deputaatschap kan in 2021 steeds
vergaderen, soms via Teams. Om de

verplichte 1,5 meter maatregel te kunnen
toepassen, wijkt de vergadering regelmatig
uit naar zalen van de kerkgebouwen van de
gemeenten in Woerden en Geldermalsen.
Kleinere vergaderingen passen in het
Centraal Bureau in Woerden. Fysiek
vergaderen is noodzakelijk als er moeilijke
kwesties om bespreking vragen of als het
gesprek aangegaan wordt met sollicitanten.
Het is een aparte ervaring om na alle
maatregelen in november 2021 weer een
visitatie te kunnen doen in Albanië. Er
kan grondig worden gesproken over het
welbevinden, de stand van het werk en het
lokale beleid. Bovendien gaan deputaten voor
in prediking en sacramentsbediening. Ook
worden voor het eerst twee lokale broeders
tot de opleiding voor evangelist toegelaten.
Ds. M. Blok maakt zo zijn eerste visitatie mee
met veel indrukken.
Deputaat F. van Toor woont in december 2021
zijn laatste vergadering bij: hij treedt terug
als deputaat gezien zijn leeftijd. Van Toor is
deputaat in de periode 2013-2021. Hij is in die
tijd actief als lid van het Dagelijks Bestuur en
het Veldoverleg Albanië / Ecuador. Bovendien
heeft hij veel gedaan aan het evalueren
en herschrijven van beleidsdocumenten.

Terugblik
Mede door zijn inzet ligt er eind 2021 een
herschreven versie Omkaderd.

Beleid
De coronapandemie en de invloed ervan
vragen in 2021 opnieuw veel tijd en aandacht.
Zowel op het zendingsbureau als op
velden functioneren daarom (lokale) crisis
management teams. Criteria bepalen of
gereisd kan worden naar en van de velden.
ZGG volgt daarin de overheid.
Het is goed om te merken dat er activiteiten
en plannen op zendingsvelden door kunnen
gaan. Vooral in trajecten van het volgen
van belijdeniscatechisatie of onderwijs
ter voorbereiding op ambten is dat nodig.
Parallel aan deze trajecten is het beleid rond
gemeentevorming en -instituering opnieuw
beschreven.
In 2021 is bezinning op gang gebracht
over het omgaan met de vacatures
zendingspredikanten en het uitbrengen
van beroepen. Het is voor leden van
zendingsgemeenten moeilijk te begrijpen
dat voor een beroep bedankt wordt. Deze
bezinning loopt door naar 2022.
Een belangrijke ontwikkeling in Ecuador en
Albanië is de inzet van lokale leden van de
gemeente. Dit past in het toewerken naar

meer verantwoordelijkheid en betekent dat
er meer overleg en samenwerking tussen
zendingsteams en lokale werkers komt.
Het Veiligheidsbeleid is in 2021 bijgesteld en
gereed om uit te rollen naar de velden. Dit
zal plaatsvinden na een table top training in
januari van het volgende jaar.
De samenwerking met andere deputaats
chappen wordt voortgezet. Samenwerking
met de deputaatschappen Bijzondere Noden
en Israël in het kader van steun aan de
Vervolgde Kerk en werken in het MiddenOosten komt in dit jaar stap voor stap van de
grond. Hoogtepunt is de uitzending van een
eerste werker naar het Midden-Oosten.
Samenwerking met Bijzondere Noden op
zendingsvelden en met zusterkerken wordt
voortgezet.
Dit geldt ook voor het project met de depu
taatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere
Noden, Evangelisatie en Israël in het beschikbaar stellen van gereformeerde lectuur
via internet. Bezoeken aan zusterkerken
kunnen helaas niet plaatsvinden. We zien er
naar uit om dit binnen afzienbare tijd weer
op te kunnen pakken. Wel vindt in Ghana een
ontmoeting plaats met afgevaardigden van
de NRC uit Nigeria.

Komen en gaan
In 2021 is er veel beweging van komende en
gaande mensen. Er zijn drie benoemingen
(Wyneke van Horssen, Mariëlle Heidekamp
en Peter Hout), twee uitzendingen (Truus
Verweij, Esther), een repatriëring (Henk van
Bochove met zijn gezin) en een beëindiging
van het dienstverband (Peter Fris). Nadat
eind 2020 is besloten dat ds. J. IJsselstein en
zijn vrouw repatriëren volgt enkele maanden
later de bevestiging in Kapelle-Biezelinge.
In 2021 wordt veel tijd geïnvesteerd in
het opleiden van nieuwe werkers. Een
goede opleiding is nodig ter voorbereiding
op de situatie na uitzending. De taalen cultuurstudie vergen in de eerste
uitzendtermijn veel energie en volharding.
Werkers kunnen over het algemeen met
verlof komen doordat er weer vluchten
beschikbaar zijn. Voor gesloten landen ligt
dit anders. Diverse werkers kunnen hun land
niet uit of komen er met veel moeite weer in,
waarbij strenge quarantaineregimes gelden.

Terugblik
Velden
Albanië
Met wat onderbrekingen gaat het werk
in Delvinë, Tepelenë en Durrës door. Dit
geldt ook voor de theologische opleiding. In
Durrës repatrieert een evangelist met zijn
gezin en treedt een andere aan. Bovendien
wordt een vacature voor evangelist vervuld.
Een bijzonder moment vindt plaats tijdens
de visitatie: voor het eerst worden twee
lokale mannen, Feliks Muhameti en Klement

Visitatiebezoek in Albanië

Rizzallaraj, toegelaten tot de opleiding om
later bevestigd te worden als evangelist. Het
overdragen van werk aan lokale mensen
is een belangrijk doel van zending. Lokale
mensen dienen onder hun eigen volk
waarvan zij de taal en cultuur als geen
ander kennen.
Het werk onder kinderen, jongeren en vrouwen is in de drie plaatsen voortgezet. Dit
geldt ook voor het lectuurwerk en de theologische toerusting. De evangelisten in Tepelenë en Durrës gaan op zondag voor, daarbij
soms ondersteund door evangelisatiemedewerkers. Zodra het mogelijk is, worden
de sacramenten van Heilige Doop en Heilig
Avondmaal bediend. Delvinë wordt elke week
bezocht om begeleiding te bieden aan de
werkzaamheden daar. In deze plaats is geen
Nederlandse evangelist werkzaam. Er is onderling vertrouwen tussen de Nederlandse
uitgezondenen en de Albanese mensen die
dienen in de zendingsgemeente Delvinë.
Het ontbreken van een zendingspredikant
is een nood. Een Albanese predikant en
enkele predikanten van een verwante
zendingsorganisatie bieden daarin hulp,
maar zien zichzelf hierin niet als de
oplossing. De zendingsdeputaten die naar

Albanië reizen en sacramenten bedienen zijn
dat evenmin, hoewel het goede, gezegende
diensten zijn.

Ecuador
Ook in Ecuador heerst dit jaar de
coronapandemie, maar er wordt als dat
kan heel wat werk verzet. In Guayaquil,
Portoviejo, Machala en Quevedo komen
de zendingsgemeenten met de evangelist
samen onder het Woord. Intussen volgen de
broeders Jorge Chancay en Dani Alava de
theologische opleiding om als predikant en
evangelist te gaan dienen. Voor Dani Alava
breekt dit moment eerder dan verwacht aan.
Per 1 oktober pakt hij zijn werkzaamheden in
de zendingsgemeente El Camino (Quevedo)
op, omdat de Nederlandse evangelist
zijn dienstverband zal beëindigen. De
examinering, beroeping en bevestiging van
Jorge Chancay vindt in 2022 plaats.
De begeleiding van het kinder- en
jongerenwerk komt op gang. In de
zendingsgemeenten krijgen leden die
activiteiten met kinderen en jongeren
doen toerusting. Zo zijn leden actief en
verantwoordelijk voor gemeentewerk.
De theologisch toeruster besteedt het
leeuwendeel van zijn inzet aan eerder

Terugblik
vermelde opleiding. Dit komt in mindering
op de tijd voor toerusting van leden die
in gemeenten later in ambten en andere
posities dienen. Onder andere wreekt zich
hier de vacature zendingspredikant, omdat
die een deel van de opleiding voor zijn
rekening zou nemen.
Een belangrijk doel is dat de gemeenten
stapsgewijze financieel zelfstandiger
worden. Door de coronapandemie loopt
dit proces vertraging op. Uiteindelijk zal
een zelfstandig kerkverband gezamenlijk
de kosten moeten kunnen dragen van de
kerk. Daarbij valt te verwachten dat lokale
evangelisten naast bekostiging door de
kerk ook andere inkomsten nodig hebben.
De doordenking van zendingswerk in
achterstandswijken vraagt juist hierin steeds
weer aandacht.
Karine Baan serveert
oliebollen in Ecuador

Guinee
Aan het eind van 2021 krijgt een groot
deel van het team covid-19. Sommigen
worden er behoorlijk ziek door en de
gevolgen ervan lopen ruim door in het jaar
erna. In Nederland en Frankrijk bereiden
zendingswerkers zich voor op uitzending.
In Guinee geeft dit ook heel veel werk,
omdat hun huizen gerenoveerd dan wel

gebouwd moeten worden. Dat betekent veel
onderhandelen en daarbij hebben culturele
barrières een vertragende werking. Toch
verwacht het team dat de huizen gereed zijn
als de nieuwe teamleden in 2022 arriveren.
In Boké is een groep catechisanten die
onderwijs krijgt van de evangelist. In 2022
hopen zij belijdenis te doen en gedoopt
te worden. In het kerkcentrum wordt
een kerkzaal gebruikt en stap voor stap
een liturgie ingevoerd die past bij een
zendingsgemeente. Een andere werker geeft
les op scholen, waarbij de gevolgen voor
de Tien Geboden op het dagelijkse leven
concreet worden gemaakt.
In Garama wordt het bijbelvertaalwerk in
het Mogofin voortgezet. Van het grootste
deel van de Bijbel is minstens een eerste
vertaling gemaakt. Bijbelboeken worden
na controle van de vertaling stuk voor stuk
uitgegeven. In enkele omliggende dorpen is
alfabetiseringswerk.
In Coliah vorderen de werkers met taal- en
cultuurstudie en raken ze steeds meer
onderdeel van de samenleving. Kalenders
met bijbelteksten vinden overal hun weg en
kinderen leren deze teksten.
Het werk gaat door, maar er is ook
weerstand in een samenleving waarin onder

andere vervloeking een grote rol speelt en
veel angst geeft.

Cambodja
Er is blijdschap dat dit jaar een nieuwe
werker is benoemd en met haar opleiding
begint. Voor de derde vacature wordt een
echtpaar gezocht. De coronapandemie
breekt dit jaar ook in Cambodja door
waardoor er lockdowns komen, evenals
strenge maatregelen bij het inreizen. Wel
voert de overheid vrij snel versoepelingen
door. Daarnaast werkt men aan een hoge
vaccinatiegraad.

Een weggetje in Siem Reap, Cambodja

Terugblik
Het is door die maatregelen voor de werker
in Cambodja in de eerste maanden niet
gemakkelijk om contact te maken. Als de
maatregelen vervallen, komt dit in de tweede
helft van het jaar wel op gang. Contacten
ontstaan door dingen te doen, zoals het
geven van Engelse les en meelopen op
een dorpsschooltje. Langzamerhand
groeit het sociale netwerk, ook buiten de
stad. Dit is nodig omdat het op termijn
nieuwe wegen opent. Maar het is wel een
zaak van veel geduld en gebed, omdat

mensen in Cambodja zendingswerkers niet
snel vertrouwen.

Gesloten gebieden
Er zijn ook werkers in gebieden die niet met
name genoemd kunnen worden omdat zendingswerk niet welkom is. Dit is het geval in
Oost-Azië en in het Midden-Oosten.
In Oost-Azië beoefenen uitgezonden hun
beroep. Zij krijgen door hun werk contacten,
evenals in hun privéleven in de omgang met
de mensen onder wie zij leven. Het komt
aan op voorleven en doorgeven. In het Midden-Oosten is dit jaar een eerste uitzending
gerealiseerd. Deze werker is nu bezig met
taal- en cultuurstudie. Intussen worden in
deze periode ook contacten gelegd.
In gesloten gebieden moet aan de ene
kant voorzichtig gehandeld worden, aan de
andere kant zijn er mogelijkheden om het
Evangelie te delen. Zo kan het goede zaad
gestrooid worden op plaatsen waar de Naam
van Christus bij mensen niet bekend is. Er
staan vacatures open voor Oost-Azië.

Zusterkerken

Een weg in het Midden-Oosten

Ondanks de wens om de zusterkerken te
bezoeken blijkt dat niet mogelijk door de
coronapandemie. Wel vindt in Ghana een
ontmoeting plaats met afgevaardigden van

de NRC (Nigeria) en zijn er telefonisch, via
Teams en schriftelijk de nodige contacten
met zowel de NRC als de GJRP (Papoea).
De invloed van het niet kunnen reizen
is aanzienlijk, omdat het meeleven als
zusterkerken tijdens bezoeken meer inhoud
krijgt dan alleen door communiceren op
afstand. Een bezoek thuis bij de zuster
kerken geeft een impuls en verdieping aan
de verbondenheid tussen onze kerken en de
correspondentieband krijgt zo inhoud.
Er wordt meegeleefd in diverse
omstandigheden. De NRC maakt in haar
gebied een bloedige aanval mee door
Fulani’s. Deze aanval veroorzaakt gevoelens
van onveiligheid in de regio, ook onder de
kerkleden. In de GJRP overlijdt dit jaar
pendeta Malhus Nekwek. Daarmee verliest
de GJRP een predikant die jarenlang veel
betekend heeft voor de kerk, onder andere
voor de theologische opleiding.
De algemene financiële steun wordt in de
vorm van een lumpsum ter beschikking
gesteld. Dit bedrag neemt elk jaar af. ZGG
besluit jaarlijks een bijdrage ter beschikking
te stellen voor theologische boeken.
Dit jaar wordt de laatste hand gelegd aan
afronding van de vertaling van de Una-Bijbel.
Het is de bedoeling die in 2022 te drukken
en te overhandigen. Op Papoea worden

Terugblik
zo’n 250 talen gesproken. De Una-Bijbel
is de zevende taal waarin de gehele Bijbel
beschikbaar is.

Zendingsbureau
De werknemers van het zendingsbureau
werken dit jaar afwisselend op het kantoor
en thuis. Technisch gezien is dit haalbaar
omdat veel overleg mogelijk is via Teams
en omdat documenten en email ook
thuis toegankelijk zijn. Duidelijk is wel
dat voor diepgaander overleg en voor het
onderhouden van contact regelmatige
fysieke ontmoetingen nodig zijn. In 2021 is
het kantoor beter bezet dan verleden jaar.
Er is veel aandacht voor het ondersteunen
van uitgezondenen, hun werk en het reizen.
Vanwege het chronische karakter van
de coronapandemie neemt de belasting
ervan toe. Er zijn veel contacten met
uitgezondenen. Omdat er in de tweede
helft van het jaar meer mogelijk is, nemen
reisbewegingen toe. Werving, benoeming,
opleiding, uitzending, verlof en repatriëring
van zendingswerkers gaan door en vragen
veel inzet.
De zendingsdag is dit jaar hybride van opzet.
De dag kan door 10% van de gebruikelijke

bezoekers worden bijgewoond terwijl meer
dan 4000 unieke bezoekers het programma
via een livestream volgen. Het thema
‘Onderwijs voor de volken’ bereikt zo heel
veel mensen.
Het thuisfront pakt een aantal activiteiten
weer op. Bovendien zijn er ook plaatsen
waar het oppakken van deze activiteiten
moeizamer gaat. Het bureau gaat na hoe het
daarin kan steunen en stimuleren.

Ontwikkelingen
In 2021 vinden veel activiteiten op een
creatieve, aangepaste manier plaats. Dit is
nodig omdat (grote) verkopingen en markten
niet mogelijk zijn. Het zendingsbureau
stimuleert in contacten met PZC’s, RZC’s en
kringloopwinkels allerlei initiatieven.
De kringloopwinkels hebben te maken
met verplichte sluitingen van een aantal
weken. Intussen neemt hun aantal toe en
functioneren zij goed. Zij hebben door de
inzet van veel vrijwilligers binnen kerkelijke
gemeenten een samenbindende functie.
Werkers die op verlof zijn, kunnen door
de beperkingen minder vaak verhaal
doen van hun ervaringen en indrukken
van het zendingsveld. De vaak hybride
bijeenkomsten met een beperkt
aantal bezoekers en grotere aantallen

bezoekers via de livestream worden zeker
gewaardeerd. Ook in de jaren van corona is
er goede aandacht voor zending.
De website, digitale nieuwsbrieven en
sociale media kanalen voorzien in een
behoefte. Voor verschillende doelgroepen
leveren zij actueel nieuws of stof tot
nadenken. Via zgg.nl worden vacatures goed
gevolgd. De bibliotheek op de website wordt
steeds verder voorzien van informatie. De
veelzijdigheid ervan spreekt aan.

Vooruitblik
De actuele omstandigheden met een
pandemie en oorlogsgeweld in Europa
leren dat we bij alles afhankelijk zijn
van de leiding van de Heere. Vanuit die
afhankelijk kijken we vooruit en benoemen
we voornemens en verwachtingen.

Beleid
Het deputaatschap hervat waar mogelijk
visitaties. Zij zijn van groot belang voor
uitgezondenen en voor het deputaatschap.
Juist omdat het soms langere tijd geleden is,
geven bezoeken ter plekke de mogelijkheid
om bij te praten over welbevinden en
plannen. Zo kan beleid afgestemd worden
op ontwikkelingen op de velden. Door
goede aansluiting met die ontwikkelingen
kan omgekeerd door beleid ook een koers
uitgezet worden voor de toekomst. Het
beschikbaar stellen van herijkt beleid voor
gemeentevorming is daar een voorbeeld van.

Zendingsbureau

Kinderen in Cambodja

Voor het zendingsbureau blijft het accent
liggen op begeleiden en ondersteunen
van uitgezondenen en zendingsteams.
Daarbij is aandacht nodig voor de
middellange gevolgen van de pandemie
voor hun welbevinden en gezondheid, en het
zendingswerk. Een ander accent is aandacht
voor het thuisfront. Het aanmoedigen van
PZC’s om activiteiten weer op te pakken is
steeds een aandachtsveld van de voorlichter.
Het inzetten van podcasts om het thuisfront
stil te zetten bij het zendingswerk vanuit
onze gemeenten en de zegen daarvan is
voorzien in de tweede helft van 2022.

Relatiebeheer
en fondsenwerving
Relatiebeheer blijft goede aandacht houden.
Zending moet ook langs deze weg aan het
hart gelegd worden. Fondsenwerving hangt
daarmee samen. De inkomsten en uitgaven
vertonen een afwijkend patroon door het
achterblijven van sommige fondsenwervende
activiteiten. Andere compenseren dat.
De inkomsten zijn onverminderd hoog
en moeten dat ook wel blijven door
toenemende kosten. De oorzaken daarvan
zijn vervulling van vacatures, maar ook
nadelige wisselkoersen, toenemende kosten
op zendingsvelden en inflatie. ZGG heeft
haar vermogen nodig om tegenslagen op
te vangen.

Zusterkerken
Na een periode met belemmeringen hoopt
ZGG de relatie met de zusterkerken verder
te verdiepen in bezoeken en bezinnende
conferenties. Met de NRC is in 2021 al
een ontmoeting geweest. Een ander
voorgenomen bezoek betreft de synode van
de GJRP in 2022. Uiteraard ziet ZGG ook uit
naar de ontmoetingen tijdens en rond de
Generale Synode van ons kerkverband in
september 2022.

Vooruitblik
Zendingswerk
Het zendingswerk wordt gecontinueerd en
enigszins uitgebreid door het uitzenden
van meer werkers naar Ecuador, Guinee,
Albanië en Guinee enigszins uitgebreid.
Op deze manier worden teams versterkt
en wordt in Ecuador en Albanië beoogd
op meer plaatsen zendingsgemeenten te
stichten. Een voldoende aantal gemeenten
in een land is belangrijk voor de toekomstige
zelfstandigheid van een kerk. Daarnaast
worden in samenwerking met Bijzondere
Noden en Israël werkers uitgezonden naar
het Midden-Oosten.
Het ligt in de verwachting dat het
deputaatschap het beroepingswerk voor
zendingspredikanten voortzet. Daarbij kan
gedacht worden aan Albanië, Ecuador,
maar ook aan Guinee. Met het bevestigen
van een lokale predikant in 2022 in Ecuador
verandert de lokale situatie wel.
ZGG hoopt in afhankelijkheid van de Heere
het zendingswerk in de diverse landen
voort te zetten opdat onder Zijn zegen en
tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk
mag komen en openbaar zal worden in
zelfstandige gemeenten.
Zoeken naar onbereikten

Thuisfront
Het thuisfront van ZGG heeft de opdracht
om zich voortdurend te bezinnen op de
zendingsopdracht. Het is een opdracht aan
elke kerkelijke gemeente die geen uitstel
kan lijden. Alle volken moeten immers
het Evangelie horen. De plaatselijke
gemeente geeft deze roeping praktisch
gestalte door het uitzenden of adopteren
van zendingswerkers, het gebed voor
zendingswerkers en het bijeen brengen
van de noodzakelijke middelen die
nodig zijn voor de uitvoering van het
zendingswerk.

Thuisfront en corona

Het fotoboek ‘Warmte en een gulle lach’ bevat foto’s die Fennie Haase in Guinee maakte.

Het jaar 2021 staat opnieuw in het teken van
de wereldwijde pandemie. Veel activiteiten
in de gemeenten, zoals actiemarkten en
zendingsbijeenkomsten, kunnen helaas
niet doorgaan. Sommige plaatselijke
zendingscommissies (PZC’s) zien toch
kans om gemeenteavonden en acties ten
behoeve van het zendingswerk doorgang te
laten vinden. De PZC van Zeist organiseert
een fietstocht en een boekenmarkt. In
Ridderkerk worden groenten verkocht.
In de regio Dordrecht organiseren zeven
gemeenten een regionale zendingsavond
met daaraan gekoppeld een fruitactie in
de deelnemende gemeenten. In Dirksland

Thuisfront
wordt opnieuw de Zeeuwse en Flakkeese
zendingsdag gehouden.
Zendingswerkers kunnen tijdens hun verlof
niet altijd iets vertellen over het werk. Om
die reden verzorgen Henk Visser (Albanië)
en Steven Baan (Ecuador) in april een
online zendingsavond over het thema ‘1 jaar
evangelist – verwachtingen en realiteit’.
Op uitnodiging van het thuisfront bezoeken
medewerkers van het bureau verschillende
vrouwenverenigingen en gemeenten om

Studenten van Driestar Hogeschool volgen een module over zending.

het zendingswerk onder de aandacht te
brengen. In het najaar houden verschillende
regionale zendingscommissies (RZC’s) hun
najaarsvergadering. Bureaumedewerkers
praten tijdens deze vergaderingen
de commissieleden bij over recente
ontwikkelingen op de velden.

Hybride zendingsdag
De jaarlijkse zendingsdag wordt een
hybride zendingsdag, waarbij een gedeelte
van de bezoekers de bijeenkomst fysiek
mag bijwonen en het overgrote deel op
afstand meekijkt.
In de aanloop naar de zendingsdag wordt
zorgvuldig afgewogen hoe het publiek optimaal bij de livestream kan worden betrokken. Dit resulteert in een kort en krachtig
programma en het verspreiden van gratis
zendingsdagboxen met daarin onder meer
het programmaboekje. Bureaumedewerkers
en vrijwilligers pakken in totaal ruim 850
boxen in, die daarna door vrijwilligers over
het hele land worden verspreid. Verder stimuleert het zendingsbureau PZC’s om in het
eigen kerkgebouw de mogelijkheid te bieden
gezamenlijk de livestream te volgen. Een
aantal gemeenten geeft hier gehoor aan.
Organisatorisch is deze zendingsdag
een moeilijke puzzel. Er moet rekening

worden gehouden met coronaregels
die voortdurend veranderen. Er is veel
contact met de gemeente Gorinchem en
de Evenementenhal. Uiteindelijk wordt
toestemming gegeven voor een bijeenkomst
met 250 bezoekers exclusief kinderen onder
de twaalf jaar. Het is moeilijk en pijnlijk om
veel trouwe bezoekers van de zendingsdag
te moeten teleurstellen. Uit de bezoekers die
zich hebben opgegeven is een willekeurige
selectie gemaakt.

Zendingsblad Paulus
De redactiecommissie Paulus (RCP) draagt
zorg voor de verschijning van Paulus, het
zendingsblad van ZGG. Het blad verschijnt
vijf keer in een oplage van ruim 35.000
exemplaren. De redactieleden verzorgen de
meeste artikelen. In de vergaderingen denkt
de redactie na over onderwerpen die het
thuisfront moeten informeren en stimuleren
met betrekking tot het zendingswerk.
De Paulus wordt in veel gemeenten vijf keer
per jaar door vrijwilligers bezorgd bij de
gemeenteleden. Hierbij wordt gevraagd om
een financiële bijdrage in het zendingsbusje
te deponeren. Sommige gemeenten maken
inmiddels gebruik van een moderne variant
bij het zendingsbusje: de QR-code voor
online betaling.

Thuisfront
Digitale informatievoorziening
ZGG maakt naast Paulus ook volop gebruik
van de digitale mogelijkheden om het
thuisfront te bereiken. Op de website worden
activiteiten en nieuwsberichten geplaatst.
Onder de kop ‘Ervaringen van het veld’
verschijnen bijdragen van verschillende
zendingswerkers.
Elke twee maanden wordt per mail een
digitale nieuwsbrief verstuurd. Hierin wordt
actuele informatie, bijvoorbeeld over benoe-

mingen, uitzendingen of ontwikkelingen op
de velden, met de achterban gedeeld. Ook
wordt een nieuw product in de webshop,
achtergrondinformatie rond een passend
thema of een activiteit op het thuisfront
uitgelicht.
ZGG is ook actief op sociale media. Nieuws
wordt gedeeld op Instagram en Facebook.
Alle PZC’s hebben toegang tot het besloten
gedeelte van de website, onder de naam
MijnZGG. Deze digitale omgeving biedt
achtergronden, praktische informatie en een
overzicht van de transacties door de PZC’s
naar ZGG. Voor PZC-leden verschijnt ook
met regelmaat een digitale nieuwsbrief met
relevante informatie.

Publicatie, informatie
en fondsenwerving

Jorge Chancay houdt vanuit Ecuador een lezing op de hybride zendingsdag.

Het zendingsbureau neemt opnieuw
het initiatief voor een voorjaarsactie en
najaarscollecte. De voorjaarsactie is
bestemd voor het bijbelvertaalwerk in het
Mogofin (Guinee). Het thema is: ‘Meer Bijbel
voor de Mogofin’. In negen afleveringen is via
de website en sociale media vanuit allerlei
perspectieven informatie gedeeld over dit
belangrijke werk.
De najaarscollecte voor Bijzondere Noden

en ZGG wordt bestemd voor het werk in het
Midden-Oosten. In Paulus verschijnt een
artikel met meer informatie erover.
In 2021 verschijnt de nieuwe uitgave
‘Warmte en een gulle lach’. Het is een
prachtig fotoboek, dat een beeld geeft van
het dagelijks leven en de gewoonten van
de Mogofin. Onder deze stam werkt Fennie
Haase, de fotograaf en auteur van het boek.

Kringloopwinkels
Praktische betrokkenheid op de zending
wordt ook zichtbaar in de kringloopwinkels
waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk
is bestemd voor ZGG. Op 10 juli komt
de zesde winkel erbij: De Kringloods in
’s-Gravendeel. De winkel wordt officieel
geopend door de burgemeester van
’s-Gravendeel en heeft een oppervlakte
van 450 vierkante meter. Het initiatief is
genomen door een zevental vrouwen,
afkomstig uit de gereformeerde gemeente
van Puttershoek, de gereformeerde
gemeente in Nederland van ’s-Gravendeel,
de oud gereformeerde gemeente van
’s-Gravendeel en de hervormde gemeente
uit Sint Anthoniepolder. De opbrengst van
De Kringloods komt voor een kwart ten
goede aan ZGG.
In 2021 bestaat de eerste kringloopwinkel,

Thuisfront
Ramsjburg in Middelburg, tien jaar. Al die
jaren is er veel werk verzet door vrijwilligers,
dagverantwoordelijken en bestuursleden.
Het kringloopplatform, waarin bestuurs
leden zitten van alle kringloopwinkels
voor ZGG, groeit uit tot een overlegorgaan
waarin informatie wordt gedeeld en
waarvandaan nieuwe initiatieven tot een
kringloopwinkel worden ondersteund. Het
werk in de kringloopwinkels bevordert de
betrokkenheid bij zending en de onderlinge
band in de gemeente.

Kringloopwinkel ‘De Kringloods’ in ‘s-Gravendeel ging op 10 juli open.

Ook dragen de kringloopwinkels in
belangrijke mate bij aan de totale
inkomsten van ZGG.

Zending en jeugd
Het zendingsbureau wordt, ondanks corona,
regelmatig gevraagd om een presentatie te
verzorgen op basisscholen. Soms gebeurt
dit in één klas, soms in meerdere klassen
of de hele school. Ook zijn er telkens weer
kinderen die rondgaan met kijkdozen
of zelfgemaakte verkoopmaterialen of
klusjes doen voor de zending. Dit wordt
soms vermeld in Paulus. Het is namelijk
belangrijk dat kinderen en jongeren worden
betrokken bij zendingswerk. Zij zijn immers
de zendingswerkers of het thuisfront van de
toekomst.
In 2021 maakt de Onderwijs Voorlichtings
Commissie (OVC) een Pinksterlesbrief
over Petrus en Cornelius. Deze commissie
verzorgt ook andere materialen over zending
die door leerkrachten gebruikt kunnen
worden tijdens de lessen in hun eigen klas.
In december geeft ZGG in het
kader van internationalisering een
kennismakingsmodule aan een aantal
studenten van PABO De Driestar. De
studenten denken twee dagdelen na

over onder meer het bijbelse spreken
over de volken, de zendingsopdracht,
kerkelijk zendingswerk, roeping en
uitzending, etcetera. Ook kunnen zij kiezen
tussen een praktische of theoretische
werkopdracht met betrekking tot zending.
De module is een alternatieve invulling
voor internationalisering vanwege de
coronabeperkingen op reizen naar
het buitenland.

Nieuwe voorlichter
Per 1 juni is Frans van Grol als nieuwe
voorlichter begonnen bij ZGG. Hij brengt
zendingservaring mee na meer dan tien jaar
in Bolivia te hebben gewerkt.

Financiën
Algemeen
In het jaar 2021 kwamen de baten uit op een totaal van 4,4 miljoen
euro. Dit is meer dan het voorgaande jaar.

Baten
De baten zijn vooral gestegen door de toegenomen ontvangsten
uit nalatenschappen. Daarnaast zijn de opbrengsten uit
kringloopwinkels gegroeid. Ook de ontvangsten uit collecten en
giften zijn gestegen ten opzichte van het vorige jaar.

Lasten
De totale lasten van ZGG in 2021 komen uit op bijna 3,6 miljoen euro.
Dat is minder dan de begrote 3,8 miljoen. De lasten zijn gestegen
ten opzichte van 2020 met ongeveer 300.000 euro.
Door vervulling van vacatures en toegenomen activiteiten zijn de
lasten in 2021 gestegen. Doordat een aantal vacatures niet vervuld
kon worden, blijven de personeelskosten achter bij de begroting.
De financiële verplichtingen aan de zusterkerken op Papoea en
in Nigeria nemen net als in de voorgaande jaren af volgens de
afspraken die daarover zijn gemaakt. De steun aan de theologische
school op Bali is volgens afspraak in 2021 beëindigd.

Saldo
Het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van ZGG komt over 2021
uit op een bedrag van ongeveer 824.000 euro positief. Het eigen
vermogen is gestegen tot 6,1 miljoen euro. Dit eigen vermogen is
nodig om tegenvallers te kunnen betalen en ook om de verwachte
kostenstijging op te kunnen vangen.

2021 in het kort
Besteding

Baten (x ¤ 1.000)
11%

3.919

Collecten, giften en acties

419

Nalatenschappen

7%

Baten van verbonden
organisaties
Baten uit
verkoopmaterialen

31
49

Lasten (x ¤ 1.000)
89%

2.940

Kosten buitenland
Besteding aan doelstelling
- Buitenland
- Voorlichting
Beheer, administratie en
fondsenwerving

Voorlichting aan
gemeenten
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en
administratie

258
118
272

Baten uit fondsenwerving over 2021 x ¤ 1.000,Baten uit fondsenwerving

2021

2020

2019

1.206

1.128

876

884

743

545

Uit de plaatselijke gemeenten
Giften
Kringloopwinkels
Busjes

161

235

280

Collecten in gemeenten

495

447

376

Markten en plaatselijke acties

471

363

417

Vrouwenverenigingen

145

113

227

Scholen

119

128

132

Plaatselijke zendingsbijeenkomsten

55

80

89

3.536

3.237

2.942

270

221

348

Zendingsdagen

88

58

95

Voorjaarsactie

25

29

19

383

308

462

3.919

3.545

3.404

419

77

229

4.338

3.622

3.633

2021

2020

2019

Bijzondere Noden

31

-

12

Totaal baten van verbonden organisaties

31

-

12

2021

2020

2019

49

32

49

Totaal baten plaatselijke gemeenten
Regionale en landelijke baten
Oudpapier en regionale acties

Totaal regionale en landelijke baten
Subtotaal collecten, giften, acties
Baten uit nalatenschappen
Totaal baten fondsenwerving
Baten van verbonden organisaties

Baten uit levering verkoopmaterialen
Winst op kalenders, boeken, cd's en diversen

Baten en lasten over 2021 x ¤ 1.000,Realisatie 2021

Budget 2021

Realisatie 2020

Baten
Uit eigen fondsenwerving
Collecten, giften en acties

3.919

3.677

3.545

419

185

77

Baten van verbonden organisaties

31

-

-

Baten uit levering verkoopmaterialen

49

50

32

4.418

3.912

3.654

Nalatenschappen

Som van de baten

Realisatie 2021

Budget 2021

Realisatie 2020

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Zendingswerk buiten Nederland
Kosten uitgezonden werkers

1.935

2.021

1.714

Kosten van programma's en activiteiten

580

691

629

Ondersteuning zendingswerk derden

201

190

185

Mutatie verplichtingen arbeid buitenland

-38

-55

-80

Coördinatie en begeleiding

262

261

248

Voorlichting aan gemeenten

258

272

223

3.198

3.380

2.919

Kosten fondsenwerving
(als % van baten fondsenwerving)

117
2,7%

Kosten beheer en administratie
(als % van totale lasten)

Overige lasten
Som van de lasten

122
3,2%

273
7,6%

272
7,2%

-

96
2,7%

285
8,7%

-

-6

3.588

3.774

3.294

-6

-

16

Saldo van baten en lasten

824

138

376

Vermogen einde boekjaar

6.113

Financiële baten en lasten

5.289

Specificatie en verdeling lasten naar bestemming ( x ¤ 1.000)
Kostenbestemming
Voorlichting
en bewust
making "

Arbeid in
buitenland

Kostensoorten

Fondsenwerving

Beheer en
administratie

2021

Budget
2021

2020

1.935

1.935

2.021

1.714

580

580

691

629

Uitgaven zendingswerk buiten Nederland
Kosten uitgezonden werkers
Kosten programma's en activiteiten
Ondersteuning zendingswerk derden

201

201

190

185

Mutatie verplichtingen arbeid buitenland

-38

-38

-55

-80

2.678

2.678

2.847

2.448

228

639

637

626

Uitgaven organisatie Nederland
Personeelskosten
Voorlichting en fondsenwerving
Kantoor en algemene kosten
Overige baten en lasten
Totalen
Bestedingen aan doelstelling zendingswerk
in 2021 naar locatie (totaal ¤ 2,7 miljoen)

7,4%
11%
1,8%

19,6%

128

64

-

105

41

-

146

164

100

43

25

13

44

125

126

127

262

258

118

272

910

927

853

-

-

-

-

-

-6

2.940

258

118

3.588

3.774

3.295

Totale lasten
2021

Totale lasten
2020

645

611

70

174

117

Ecuador

675

720

568

Guinee

716

651

501

Indonesië

173

166

273

50

38

45

Gesloten gebieden en overige

300

318

228

Ondersteuning zendingswerk van derden

201

190

185

2.716

2.902

2.528

-38

-55

-80

2.678

2.847

2.448

Nigeria

24,9%

Budget
2021

531

Cambodja

2,6%

272

Lasten zendingswerk buiten Nederland, naar locatie ( x ¤ 1.000)
Albanië

6,4%

26,4%

219

Lasten zendingswerk buiten Nederland
Mutaties in verplichtingen arbeid buitenland
Totalen
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