Åkersberga, Zweden
In Zweden gaf Groningen Mission in 2020 een tegemoetkoming
voor werkzaamheden van de evangelist en het kinderwerk, waarbij veel kinderen van buiten de gemeente komen. De gemeente in
Åkersberga is sterk missionair ingesteld en houdt zich bezig met
evangelisatie. Dat doen zij vooral met kleinschalige bijbelstudies
voor niet-gelovigen en sinds kort ook via radio-uitzendingen.
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In Europa steunen we verschillende kerken, theologische
universiteiten en christelijke organisaties die in hun directe
omgeving het evangelie bekendmaken, in woord en daad!
Op deze pagina een overzicht van landen en projecten die
Groningen Mission | Verre Naasten dankzij uw betrokkenheid
kon ondersteunen in 2020. Een jaar waarin veel anders liep
dan van tevoren gedacht, maar waarin we zien dat Gods werk
doorgaat!

Blackburn, Engeland
In Blackburn betaalde Groningen Mission
in 2020 een deel van het salaris van
voorganger Norman Green. Hij preekt niet
alleen in zijn presbyteriaanse kerk, maar
doet ook straatevangelisatie en verzorgt
online diensten.

Riga

Riga, Letland
In Riga gaf Groningen Mission in 2020 budgetsteun aan
het theologische seminarie (BRTS) en maakte mogelijk dat
prof. Barend Kamphuis daar lessen gaf. Dit keer waren dat
vanwege de coronamaatregelen online colleges. Daarnaast
droegen we bij aan een missionair radioproject en het
maken van Lets materiaal voor christelijk kinderwerk. De
methode met de naam ‘mosterdzaadje’ was eerder voltooid
dan gepland.
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Almeñucar en Madrid, Spanje
Groningen Mission steunde in 2020 twee kerken binnen het
kerkverband Iglesias Reformadas de España (IRE). In Madrid droegen
we financieel bij aan de huur van het kerkgebouw, en in Almeñucar
aan hun radio- en internetevangelisatie. Straatevangelisatie zat er
voor deze gemeente het afgelopen jaar niet in, maar vanuit de kerk
in Almeñucar werden wel voedselpakketten in de buurt verspreid.
Met de COVID-19-crisis is deze voedselhulp aanzienlijk toegenomen.

Frankfurt, Duitsland
Groningen Mission ondersteunde tot juni 2020 het
evangelisatiewerk van Gerwin en Cathelijne Pruijssen. Zij
werkten sinds 2017 in de wijk Fechenheim in Frankfurt am
Main, namens de Mosaik Kirche. Het echtpaar probeerde
interculturele ‘celkerken’ te stichten in de wijk, waarvan de
kerkleden zelf ook weer het evangelie zouden doorgeven.
In juni besloten Gerwin en Cathelijne te stoppen, omdat
er te veel deuren dicht gingen. Zij gaan hun missionaire
werk voortzetten in Zuid-Drenthe, maar daar is Groningen
Mission niet meer financieel bij betrokken.

Tirana, Albanië
In de Eklesiagemeente in Albanië helpt dominee
Marten de Vries uit Bedum sinds januari 2019
om de kerk naar zelfstandigheid te leiden.
Daarvoor geeft hij trainingen aan voorganger
Arthur Lelaj (op de foto) en begeleidt hij de
kerkleden. Vanwege de reisbeperkingen
door COVID-19 kon hij helaas minder naar de
Albanese hoofdstad Tirana reizen.
De Eklesiagemeente wil ook zichtbaar zijn in de
wijk. Ze organiseerden in 2020 een tienerkamp
voor jeugd in en buiten de gemeente en
deelden voedselpakketten uit in de omgeving
van het kerkgebouw.

financiële verantwoording
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin we wereldwijd te kampen hadden met de coronapandemie. En die is helaas nog niet
voorbij… Desondanks konden onze partnerkerken en -organisaties in Europa heel wat van hun geplande mission-activiteiten door
laten gaan, al moesten ook activiteiten aangepast en omgebogen worden. Op onze overzichtskaart vindt u enkele hoogtepunten uit
2020. En in onderstaand overzicht staan alle financiën op een rij.
Daarbij zeggen we graag: bedankt! Want met uw steun – als gemeentelid van één van de lidkerken van ons Groningse
samenwerkingsverband – is dit allemaal mogelijk. De totale uitgaven die daarvoor in 2020 nodig waren, zijn lager uitgevallen dan
we vooraf hadden begroot. Vanwege corona kon er bijvoorbeeld niet gereisd worden en is een aantal nummers van ons magazine
Naast geschrapt. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (ruim 213.000 euro) financierden we in 2020 voor 72% vanuit bijdragen
van onze lidkerken (quotum) en voor 28% vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, ingezameld door Verre
Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Via Verre Naasten konden we ook corona-noodhulp bieden aan onze
partnerkerk in Spanje.
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1 januari
Dotatie/onttrekking
31 december

2020

2019

163.364
-36.031
127.333

93.903
69.461
163.364

72%

Bijdrage uit
lidkerken

Kosten eigen fondsenwerving

staat van baten en lasten
Bedragen in €
Baten
Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen
Bijdrage uit vermogen Groningen Mission
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten
Som der baten

e 0,91

Kosten beheer en administratie

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

103.560
45.000
116.044
264.604

108.604
45.000
60.003
213.607

108.692
45.000
155.916
309.608

45.969
-

40.173
12.717
175
33.063
2.543

54.470
13.617
1.362
35.405
4.902
6.128
10.622
4.085
34.316
9.124
34.044
27.235
235.310
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Bedragen in €
Stand vermogen

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Albanië - Ekklesia - traning kerkleiders
Duitsland - Mosaik Kirche (ds. Pruijssen)
Letland - BRTS - Gastdocenten
Letland - BRTS - Theologisch onderwijs
Letland - ERC - Media
Letland - PRC - Evangelisatie
Letland - PRC - zondagsschoolwerk
Spanje - IRE - Almunecar - radio en internet project
Spanje - IRE - Madrid en Almunecar - huur kerk
Verenigd Koninkrijk - EPCEW - Blackburn
Zweden- EPC - Kerkelijk opbouwwerk
Nieuw werk - Europa
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

32.835
3.940

3.940
33.492
6.546
32.835
39.402
198.959

7.612
3.815
31.664
8.892
33.063
173.716

42%

Training

47%

Kerkelijk opbouwwerk

Bestuur Groningen Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2020)

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

33.393

20.126

33.548

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

16.259
15.993

9.787
9.978

16.643
24.106

264.604

213.607

309.608

11%

Evangelisatie

Som der lasten

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
penningmeester@groningenmission.nl

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl		
konden we onze partner in Spanje extra ondersteunen met een bedrag van zo'n 2.750 euro.
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