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Het Kruispunt
Het Kruispunt is een ontmoetingscentrum voor christenen
en moslims. Een plek waar zij elkaar op een respectvolle en
betekenisvolle manier ontmoeten en elkaar beter leren begrijpen. Het jaar 2020 begon goed. De gebruikelijke activiteiten
vonden plaats: het taalcafé Koffiepraat op maandag, met
lunch, de Vrouwen-verhalenclub Van vrouw tot Vrouw op
dinsdagochtend, bijbelstudie Bron van Leven op dinsdagavond.
Woensdagochtend was de Naaiochtend en bijeenkomsten
voor ‘Overstekers’ waren op zondagmiddag. Vanaf half maart
kwam alles stil te liggen door corona. Geen ontmoeting, geen
gezamenlijke maaltijd, geen… Na een paar weken is gestart
met online contact via Zoom, voor zowel het taalcafé als de
bijbelstudie en voor losse gesprekken (digitaal bezoek). Allerlei
activiteiten werden alternatief georganiseerd, soms binnen
met heel kleine groepen, soms buiten in het park. Vanuit Het
Kruispunt werden in november 90 maaltijden uitgedeeld aan
contacten van de bijbelstudie en met Kerst een tasje met
inhoud. Het was een fijne ontdekking dat God nieuwe mogelijkheden geeft om elkaar te bereiken.
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MISSIONAIR WERKEN
IN ROTTERDAM
Vanuit de verschillende kerken in de classis Rotterdam
zijn we betrokken bij 3 projecten: MEERdanBeverWAARD,
het Kruispunt en #Hill. Het was een bijzonder jaar voor
onze werkvelden. Wat is het dan fijn dat veel arbeid toch
gedaan mocht worden. Alle eer aan God die hierin voor
ons zorgt!
ROTTERDAM

MEERdanBeverWAARD
MEERdanBeverWAARD staat voor een groep kleurrijke,
gastvrije mensen die wonen en houden van Beverwaard,
van elkaar en van Jezus. Zij gaan voor verbinding en brengen
hoop in deze wijk van Rotterdam. Vanaf januari was er een
positief beeld over de erediensten, de opkomst en de financiën.
Samenwerkingen met House of Hope en Buurtsteunpunt
leverden mooie resultaten op waar we dankbaar voor zijn.
Zowel op praktisch als op geestelijk gebied. Toen kwam
corona en is veel moois weer verbrokkeld. Veel mensen
raakten hierdoor niet meer betrokken, maar de kerngroep
is er. In december konden er ongeveer 1.000 kerstpakketten
uitgedeeld worden in de wijk. Wat bijzonder om te zien hoe
God werkt door alles heen!

ZUID-HOLLAND

#Hill
#Hill is een jonge, eigentijdse kerk in de wijk Schiebroek. Van
januari tot half maart waren er activiteiten: de wekelijkse
samenkomst, het maandelijks uur van gebed, een pas gestarte
jongerengroep, een nieuwe gespreksgroep over geloof en
praktijk, en de steeds ‘populairdere’ Kliederkerk, met kinderen
en hun (groot)ouders. Vanaf half maart viel alles stil. Er was
als gemeenschap contact via een aparte bemoedigings-app.
Iedereen die iets wilde delen of melden, kon dat hier kwijt.
Bezoekers hielden ook onderling veel contact. Daarnaast werd
er gestart via internet met opnames van de samenkomsten
(zie foto) met als resultaat veel kijkers. Samengevat: corona
hield #Hill stevig in de greep, maar God geeft nog steeds een
gemeenschap.

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 partners Het Kruispunt, #Hill en MEERdanBeverWAARD heel wat van hun geplande missionactiviteiten 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 Zuid-Hollandse
samenwerkingsverband – is dit allemaal mogelijk. De totale uitgaven die daarvoor in 2020 nodig waren, zijn lager uitgevallen dan we
vooraf hadden begroot. Vanwege corona is er bijvoorbeeld een aantal nummers van ons magazine Naast geschrapt. Ook is er geen
gebruik gemaakt van het begrote budget voor nieuwe initiatieven. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (ruim 365.000 euro)
financierden we in 2020 voor 57% vanuit bijdragen van onze lidkerken (quotum) en voor 43% vanuit vrije giften van particulieren,
kerken, scholen en fondsen, ingezameld door Verre Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission.
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1 januari
Bestemde reserve
Dotatie/onttrekking
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Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

437.693

437.868
-2.195
2.020
437.693

-19.008
418.685

e 0,91

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

staat van baten en lasten

Geloof delen wereldwijd én dichtbij

Bedragen in €
Baten
Bijdrage uit quota van lidkerken
Overige baten en lasten

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

179.800

184.589

187.970

600

4.367

5.927

Bijdrage uit vermogen Rijnmond Mission

30.000

19.169

30.000

Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten

193.971

157.333

199.318

Som der baten

404.371

365.458

423.215

besteed aan de diverse partners

Lasten

16%

Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd

#Hill

Nederland - Kruispunt

203.577

200.059

212.562

Nederland - Beverwaard

39.402

44.435

46.324

Nederland - #Hill

41.372

46.747

46.324

Nederland- stimuleren nieuwe initiatieven

19.701

0

19.853

Besteed aan doelstellingen: Ondersteuning partners
wereldwijd

304.052

296.832

325.064

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

51.031

34.446

45.339

Wervingskosten

24.847

16.752

23.655

Kosten beheer en administratie

24.441

17.428

29.156

404.371

365.458

423.215

Nederland Rotterdam MEERdanBeverWAARD

Som der lasten
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Stand vermogen

5.591
Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
wintershilda@gmail.com
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