Kerken GKT
(en scholengroep Aletheia)
De in 2019 geopende evangelisatiepost in Palangkaraya op
Kalimantan Barat groeide in
2020 naar een gemeente van 8
gezinnen. Klik op de foto voor
een filmpje van deze gemeente.
Verder is voor de versterking
van de christelijke identiteit in
het onderwijs (scholengroep
Aletheia) gewerkt aan de uitgave van een handleiding.

Onderwijs Kalimantan Barat
Ook in 2020 investeerden we in
de voortgang van de theologisch school (STTR) in Bengkayang. De in totaal 40 studenten
kunnen hier een opleiding
theologie of een opleiding voor
godsdienstleraar volgen. Vanwege corona konden studenten
in 2020 een tijdje geen lessen
volgen en moesten zij naar huis,
maar in de loop van het jaar
konden de lessen op school
weer doorgaan.

Vertelprogramma CeriA
Het nationale CeriA-vertelprogramma is belegd bij het
Nationaal Team CeriA. Dat
betekent dat de Indonesische
Toraja-kerken zelfstandig met
dit programma verdergaan.
Helaas kon het Nationaal Team
CeriA de voorgenomen activiteiten voor 2020 niet uitvoeren
vanwege corona. Klik op de foto
voor een filmpje over CeriA.

Mission-werk Marcel
en Mintje Kooijmans
Begin 2020 rondden Marcel en
Mintje Kooijmans hun werk in
Wamena af en keerden zij terug
naar Nederland.

Bijbelvertaalwerk Korowai
In december 2020 nam Indonesië
Mission afscheid van bijbelvertalers Peter Jan en Maaike
de Vries. De (deel)producten van
het Korowai- bijbelvertaalwerk,
zoals het Marcus-evangelie (op
de foto), zijn overgedragen aan
vertaalorganisatie SIL Asia en
Wycliffe Bijbelvertalers. Zo kan
dit bij eventuele verdere ontwikkeling van de Korowai-taal
gebruikt worden door anderen.

KALIMANTAN
BARAT
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Hogeschool SETIA
Vanwege corona ging SETIA in
2020 over op online onderwijs
en kreeg de zesde lichting
masterstudenten online les. De
groep bestaat uit 28 mannen
en vrouwen uit heel Indonesië.
Vanwege het plotseling wegvallen van inkomsten door corona
ontving SETIA in 2020 extra
steun uit het corona noodhulpfonds Kerkenhelpenkerken.nl
(van Verre Naasten, de GZB en
CGK).

Kerken Kalimantan Barat
(GGRI-KB)
Ook in 2020 ontvingen de
GGRI-KB-kerken op Kalimantan
Barat steun voor salaris predikanten, jeugdwerk, evangelisatie en diaconale hulp.

SULAWESI
WAMENA

Kerken Papoea (GGRI-P)
Ondersteunen van de kerken
op Papoea (theologiestudenten,
TLT-cursus).

JAKARTA

GELOOF DELEN
IN INDONESIË
Meer dan 60 jaar geleden begon onze band met de kerken
in Indonesië. Uit het mission-werk van de GKv ontstond de
Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI), met zelfstandige
kerkverbanden op Soemba (GGRI-NTT), Papoea (GGRI-P) en
Kalimantan Barat (GGRI-KB). In de loop der jaren kwamen daar
nieuwe contacten en samenwerkingspartners bij. In 2020 was de
impact van het coronavirus ook in Indonesië groot. Dankbaarheid
overheerst voor de manier waarop onze partners toch het werk
voortzetten. Op deze kaart ziet u alle partners, projecten en
programma’s waar we, als Indonesië Mission | Verre Naasten, in
2020 bij betrokken waren. En leest u hoe zij – met uw steun – konden
werken aan geloof delen, in woorden én daden!

MALANG

SINIMBURU
PAPOEA

SOEMBA

Kerken Soemba GGRI-NTT
Veel kerkleden van de gereformeerde kerken op
Oost-Soemba (GGRI-NTT) kwamen door de lockdown zonder inkomen en zonder eten te zitten.
Dankzij steun vanuit het corona noodfonds konden
de kerken diverse noodhulpgoederen inkopen,
zoals rijst, suiker, koffie, olie en zout. Dit werd
uitgedeeld aan mensen en gezinnen die het hard
nodig hadden. Ook gaf de GGRI voorlichting over
de gevaren van COVID-19, en informatie over het
houden van veilige kerkelijke samenkomsten.

MERAUKE

Landbouwprogramma
Yakerrsum
Op het eiland Soemba ondersteunen we
de organisatie Yakerrsum om spaarcoöperaties van boeren te helpen eigen om inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld door
koop en verkoop van stierkalfjes en een
moestuinproject voor vrouwen. Bovendien
doet Verre Naasten ‘CO2 compensatie van
vliegreizen’ via extra bomenaanplant in
het programma van Yakerrsum.

Middelbare school SMTK
Investeren in jongeren via
de middelbare school van de
kerken: de SMTK in Merauke.
Een zestigtal leerlingen bezocht
deze school in 2020.

Timothy Leadership Training (TLT) Instituut
De in 2019 opgestarte TLT-training kreeg een vervolg
in februari 2020. De enthousiaste deelnemers
kwamen vanuit de GKT- en GGRI-kerken. TLT is een bijbelgetrouwe, laagdrempelige training die kerkleiders
toerust. Doel is om vanuit deze training een pool van
mastertrainers te vormen, waardoor de TLT-cursus
(en daarmee het evangelie) zich verspreidt door heel
Indonesië. Vanwege corona werd het derde en laatste
deel van de training uitgesteld.
We zijn dankbaar dat er in 2020 een proefversie verscheen van een nieuwe TLT-module over zwarte magie
(wat helaas nog vaak een rol speelt in Indonesië). De
nieuw ontwikkelde module en de TLT-training konden
dankzij Stichting Pharus uitgevoerd worden.

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2020

jaaroverzicht 2020

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 Indonesië 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 Overijsselse 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, zijn verschillende trainingen niet doorgegaan en is een
aantal nummers van ons magazine Naast geschrapt. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (ruim 607.000 euro) financierden we in
2020 voor 96% vanuit bijdragen van onze lidkerken (o.a. quotum) en voor 4% vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en
fondsen, ingezameld door Verre Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Samen met Verre Naasten konden
we ook corona-noodhulp bieden aan een aantal partners.

inkomsten

waar ging uw
euro naar toe?
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Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
| Verre Naasten
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vermogenspositie
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per 1 januari
Onttrekking / dotatie
Bestemde gift
Legaat
KalBar-fonds
per 31 december

Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

367.691
-14.187
-24.794
328.710

435.134
e 0,90

-545
-50.500
-16.398
367.691

96%

Bijdrage uit lidkerken

Kosten beheer en administratie

staat van baten en lasten
Bedragen in €
Baten

Geloof delen wereldwijd

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

532.523
38.700
18.104
28.557
617.884

544.099
14.187
24.794
24.639
607.719

540.177
150.000
22.000
94.209
806.386

13.134
127.925
68.354
39.962

108.354
74.812
12.757

24.414
30.381
93.585
58.999

43.868
26.268
50.126
26.268

44.616
23.043
80.988
93.566
15.297

51.540
43.402
54.252
124.781
16.276

11.821
17.468
39.402
464.596

2.885
13.532
17.847
487.697

33.908
24.414
65.103
621.054

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

77.976

56.776

85.099

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

37.966
37.346

27.411
35.835

44.103
56.130

617.884

607.719

806.386

Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen
Bijdrage uit vermogen Indonesië Mission
Bijdrage uit KalBar-fonds
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten
Som der baten

besteed aan de diverse sectoren

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Bijbelvertelprogramma CeriA
GKT-Java: evangelisatie en christelijk onderwijs
SETIA: theologisch onderwijs
Timothy Leadership Training (pool + ontwikkeling nieuwe
module)
GGRI-KalBar: kerkelijk opbouwwerk Kalimantan Barat
GGRI-P: kerkelijk opbouwwerk Papoea
SMTK: middelbaar onderwijs Papoea
Bijbelvertaalwerk Korowai, Papoea
Mission-werk Wamena, Papoea (Marcel en Mintje
Kooijmans)
GGRI-NTT: kerkelijk opbouwwerk Soemba
Yakerrsum: landbouwprogramma Soemba
Algemeen: capaciteitsversterking
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

Som der lasten

Kosten eigen fondsenwerving

1%

Noodhulp

3%

Kerkelijk opbouwwerk

22%

JAARVERSLAG 2020

Bedragen in €
Stand vermogen

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

Evangelisatie

Bestuur Indonesië Mission
(peildatum 31-12-2020)

57%

Training

16%

Diaconaat

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl
konden we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van zo'n 8.000 euro.
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