Harvest India 72
De in april 2020 geplande landelijke bijeenkomst van
netwerkorganisatie Harvest India 72 – over missionair
discipelschap – is vanwege corona online gehouden.
Er waren 45 deelnemers vanuit heel India. Er is een
website gemaakt om onder meer data van centrale
bijeenkomsten te communiceren. Vanuit 5 regio’s
worden nieuwe leergemeenschappen en coaching
aangeboden. Dit gebeurt online of via kleinschalige
bijeenkomsten in eigen kerkgebouwen.

jaaroverzicht 2020

GODS WERK
GAAT DOOR
Een jaaroverzicht van een bijzonder jaar. Door corona liepen zaken
anders dan verwacht of gepland, zo ook in het mission-werk in India
dat we vanuit onze kerken steunen. Als bestuur van India Mission |
Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun in 2020! Gods werk
gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen
noemen op deze pagina.

Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI)
Op 9 plekken worden kerken geplant in de staten
Madhya Pradesh en Maharastra. Er vonden veel mooie
geloofgesprekken plaats in verschillende dorpen (zie
foto). De ‘mission-school’ van de PFCCI-kerken wordt
gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de coronapandemie
is 2 keer noodhulp verleend, in totaal werden 1.000
gezinnen geholpen. Omdat de scholen dicht moesten
en ouders geen schoolgeld meer konden betalen, is er
salarisondersteuning aan 69 docenten gegeven.

Presbyterian Theological Seminary (PTS)
Op deze theologische hogeschool ondersteunde India Mission 24 studenten in 2020.
In augustus is de nieuwe directeur, Abishek
Barla, begonnen. Hij heeft veel ervaring op
het gebied van gemeentestichting. Naast het
aanbieden van kwalitatief goed onderwijs
wil PTS zich de komende jaren richten op
missionair werken (kerkplanting) en hoe
je op een praktische wijze pastoraal kunt
functioneren. Hiervoor wordt specifieke
toerusting aan studenten aangeboden.

PTS
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Reformed Presbyterian Church of India (RPCI)
Op 7 plekken in Delhi en omliggende steden
worden gemeenten gesticht. Dankzij de nieuwe
coördinator Prerna Dewan is er meer aandacht
voor jeugd- en vrouwenwerk. Vanwege de
pandemie trokken veel mensen weg uit Delhi, een
hoop gemeenten zijn daardoor kleiner geworden.
Online worden contacten onderhouden, ook als
gemeenteleden verd(er) weg zijn.
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PFCCI

Hariyo Kharka
Het opleidingsinstituut van de PFCC-kerken
(Hariyo Kharka) groeide: in 2020 kwamen er 15 nieuwe
studenten bij. De bibliotheek is verder uitgebreid
en gaat richting de 5.000 titels. 18 leiders volgden
de Timothy Leadership Training (TLT) over Bijbels
preken. Vanwege corona liepen andere trainingen
helaas vertraging op. Voor 2021 staan er 5 nieuwe
TLT-trainingen gepland in verschillende gebieden.
Dominee Mathusela deed mee aan een training over
ondernemerschap en mission. Hij wil zijn opgedane
kennis gebruiken om Hariyo Kharka in de toekomst
minder afhankelijk te laten zijn van buitenlands geld.

Presbyterian Free Church Kalimpong Council (PFCC)
Evangelisten konden in 2020 niet op stap zoals anders.
Fellowships en kerken waren gesloten, maar mensen
kwamen bij elkaar in huizen en in de buitenlucht (zoals
op de foto). Online kerkdiensten hadden geen bereik
in veel dorpen. Via telefoongesprekken werd contact
gehouden en kon er bemoediging zijn. Ondanks deze
moeiten groeit Gods kerk! In Nepal werden 3 fellowships
georganiseerd als gemeente. Het aantal kerken van de
PFCC bedraagt nu 50. In India is er mooie voortgang in
Changay. 19 nieuwe volgelingen van Jezus vierden samen
voor de eerste keer avondmaal. 3 jonge mensen werden
gedoopt en 10 mensen van 1 familie gingen Jezus volgen.
Er is coronanoodhulp gegeven aan 918 gezinnen.
Emmanuel Hospital Association (EHA)
Via ziekenhuisorganisatie EHA is er vanuit het coronanoodhulpfonds voedselhulp
gegeven in verschillende delen van India. Ook is er hulp verleend na brand in een
dorpje in Bihar (op de foto). Een ontplofte gasfles vernielde daar 56 golfplaten
hutjes. Mensen hebben alles verloren: documenten, koeien, geiten, zaaigoed.
Verder financierden we met steun van Stichting Pharus de bouw van het hostel
voor verpleegkundigen-in-opleiding bij het EHA-ziekenhuis Makunda. Dit is enigszins vertraagd vanwege nieuwe overheidsmaatregelen en de coronapandemie.
Naar verwachting wordt het gebouw half 2021 opgeleverd. In het schoolgebouw
waar de verpleegkundigen les krijgen, worden nu coronapatiënten verpleegd.
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Reformed Presbyterian Church of North East India
(RPCNEI)
De gereformeerde kerken in Noordoost-India (RPCNEI)
ontwikkelden aan het begin van de coronapandemie
een app om contact te onderhouden met gemeenteleden. Dat werkte heel goed! Preken en cursussen zijn
via de app beschikbaar. Verder vonden veel samenkomsten plaats in de buitenlucht, zoals op de foto.
Gemeenteleden droegen in 2020 financieel meer bij
aan de activiteiten van de kerk dan in de jaren voor de
pandemie. Ook zijn er 31 nieuwe volgelingen van Jezus
gedoopt. Wat een zegen! In 2020 is het werk van de
RPCNEI uitgebreid geëvalueerd. Komende jaren ligt de
aandacht van het kerkverband op het versterken van
lokale gemeenten, zodat zij licht en zout kunnen zijn in
hun eigen omgeving.

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 India 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 regionale
samenwerkingsverband van kerken in Zuid-Nederland – 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 427.000 euro) financierden we in 2020 voor 56%
vanuit bijdragen van onze lidkerken (quotum) en voor 44% vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, ingezameld
door Verre Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Uit onze reserve hebben we een bedrag van zo’n 20.000
euro vrijgemaakt om de verbouw/restauratie van theologische hogeschool PTS voor te bereiden. Via Verre Naasten (en Stichting Pharus)
konden we corona-noodhulp bieden aan verschillende partners van ons.
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Bijdrage uit lidkerken
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JAARVERSLAG 2020

1 januari
Dotatie/onttrekking
31 december

2020

2019

70.816
-22.358
50.458

72.014
-1.198
70.816

e 0,91

Kosten eigen fondsenwerving

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

Kosten beheer en administratie
Geloof delen wereldwijd

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

216.512
142.519
359.031

218.743
20.358
188.606
427.707

219.801
231.806
451.606

besteed aan de diverse sectoren
2%

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Capaciteitsopbouw partners algemeen
Diaconaal werk ziekenhuizen (EHA)
Bouw opleidingscentrum verpleegkunde (EHA)
Kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, diaconaat Noordoost-India (RPCNEI)
Kerkelijk opbouwwerk en evangelisatie Midden-India
(PFCCI)
Evangelisatie, training en diaconaat Noord-India (PFCC)
Theologische opleiding (PTS)
Evangelisatie Delhi (RPCI)
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

Kerkelijk opbouwwerk

13.397
79.930
57.264

2.546
20.163
90.055
62.297

21.318
109.647
65.650

41.594

48.240

53.750

25.240
39.402
13.134
269.960

41.977
63.334
19.270
347.884

33.458
42.094
20.368
346.286

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

45.309

39.895

51.560

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

22.061
21.701

19.402
20.526

24.563
29.198

359.031

427.707

451.606

Som der lasten

15%

Noodhulp

34%

Training

18%

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

Evangelisatie

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

31%

Diaconaat

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl
en een bijdrage van Stichting Pharus konden we onze partners ondersteunen
met een bedrag extra van zo'n 80.000 euro.
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