jaaroverzicht 2020

GELOOF DELEN
IN CENTRAAL-AFRIKA

Presbyterian Church in Uganda (PCU)
Er zijn verschillende nieuwe gemeenten
gesticht waaronder een bloeiende gemeente op Buvuma island, een eiland in het
Victoriameer.

Vrouwen en kinderwerk (PCU)
Omdat kinderen sinds de uitbraak van
corona niet meer naar school of naar
de kerk gaan, is er veel aandacht voor
huisgodsdiensten, waarbij de kinderen
belangrijke taken krijgen toegewezen.

CENTRAALAFRIKAANSE
REPUBLIEK

Mobiele Bijbelschool (PCU)
Vanwege corona konden veel bijeenkomsten niet doorgaan. Er is meer
ingezet op afstandsonderwijs en vertalen van lesmateriaal in lokale talen.
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Een greep uit de resultaten die we in 2020 onder Zijn zegen mochten
behalen. Dankzij de steun van alle GKv-kerken uit de classes Amersfoort,
Hilversum en Utrecht.

Pygmeeënzending
Evangelist Maurice Monkete (op de foto)
deed onderzoek onder de Bayaka Pygmeeën naar evangelisatie via verhalen en
zang. Bayaka kunnen meestal niet lezen,
maar verhalen vertellen, dansen en zingen
kunnen ze als de beste.

KAMEROEN
OEGANDA
Christelijke universiteit IUDI
De oprukkende islam vormt een grote
uitdaging voor de kerken in Afrika. In
2020 mochten 30 kerkleiders beginnen
aan een online opleiding islamologie op
masterniveau, 5 van hen met een beurs
van Utrecht Mission | Verre Naasten.

CONGO

Timothy Leadership Training (TLT)
Er kwam een trainingsmodule over
corona beschikbaar in lokale talen in
6 Afrikaanse landen.

Theologische universiteit FATEB
Ondanks corona studeerden 86 mannen en
vrouwen in 2020 aan de FATEB. 17 van hen
ontvingen een bijdrage aan studiekosten
via Utrecht Mission | Verre Naasten.

Bijbelvertaling via Wycliffe (Congo)
In 2020 zijn de 8 toekomstige vertalers
begonnen aan hun derde en laatste studiejaar. In 2021 hopen zij te starten met vertalen van het Nieuwe Testament in 4 talen.

United Reformed Church Congo (URCC)
De URCC bestaat uit ruim 200 gemeentes,
maar hadden in 2013 slechts 13 kerkgebouwen. Het plan was om tot en met 2020
18 nieuwe kerken te bouwen. Dat is gelukt.
Zo is in 2020 onder meer het kerkgebouw
van de gemeente Consolation (op de foto)
verbeterd.

Missionaire Wereldwerkers
In 2020 steunden we 7 Nederlandse
evangelisten en hun gezinnen bij hun
buitenlandse missionaire werkzaamheden.
Op de foto Els Vermeer en Anne-Marie van
Staveren in Thailand.

3xM
Er konden in 2020 weer veel mensen
bereikt worden met het evangelie via de
christelijke mediaproducties van 3xM. Er
zijn nu 9 uitzendingen op nationale en 7
op regionale tv-zenders in 11 verschillende landen in West-Afrika.

Mission-kerkdienst
In de zomer van 2020 werd er een
prachtige mission-kerkdienst getoond
in veel kerken in de regio Utrecht. Een
online dienst over het werk van Utrecht
Mission, vol bemoediging, samen met onze
Afrikaanse broers en zussen. Een mooie
manier om betrokken te blijven op elkaar.

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 Centraal-Afrika 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 Utrechtse 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’ (552.000 euro) financierden we in 2020 voor 71% vanuit bijdragen van onze lidkerken (quotum) en voor 29%
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 verschillende partners van ons.
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staat van baten en lasten

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Bedragen in €

Baten
Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen
Bijdrage uit vermogen Utrecht Mission
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten
Som der baten

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

302.031
75.000
284.281
661.313

317.679
75.000
159.397
552.076

317.679
75.000
268.203
660.882

32.835
196.592
6.623
16.418
7.793
3.152

32.149
191.337
3.364
7.729
6.781
3.086

34.199
202.459
6.293
17.100
8.208
3.283

19.701
32.835
68.531
32.835
32.835
47.101
497.251

19.133
33.530
69.753
32.149
27.574
21.401
447.989

20.519
34.199
72.502
34.199
34.199
41.039
508.199

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Congo - bijbelvertaling via Wycliffe + opleiding
Congo - kerkelijk opbouwwerk + noodhulp (URCC)
Congo - TEE
Centraal-Afrika - Mission-werk onder Pygmeeën
Centraal-Afrika - TLT-leiderschapstraining
Centraal-Afrika - diaconale hulp
Kameroen - ABC Dadak (bijbelvertaling)
Kameroen - Theologisch onderwijs (FATEB)
Kameroen - Theologisch onderwijs (IUDI)
Oeganda - ondersteuning Presbyteriaanse Kerk (PCU)
Mediaprojecten 3xM
Missionaire Wereldwerkers
Beschikbaar voor nieuwe projecten en noodhulp
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

Geloof delen wereldwijd

besteed aan de diverse sectoren
4%

Noodhulp

20%

Training

51%

Kerkelijk opbouwwerk

6%

Diaconaat

20%

Evangelisatie

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban

83.456

51.504

70.825

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

40.635
39.971

24.959
27.624

35.781
46.077

661.313

552.076

660.882

Som der lasten

e 0,90

Bijdrage uit lidkerken
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Bedragen in €
Stand vermogen

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl
en een bijdrage van Utrecht Mission konden we onze partners extra ondersteunen
met een bedrag van zo'n 24.000 euro.

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

Bestuur Utrecht Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2020)
Bart Nitrauw (voorzitter)
Anneke Engelbrecht-van Egmond (secretaris)
Hans Balkenende
Gerrit Bril
Douwe van den Geest
Hilde de Jong
Willeke Slot-van Leeuwen

