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MAROKKO

Kerk in Marokko: EEAM
Met hulp van West-Afrika Mission |
Verre Naasten is een gemeente van
de Evangelische Kerk in Marokko
zelfstandig geworden. Al leeft deze
kerk zelf in moeilijke omstandigheden, toch reiken ze uit naar de
duizenden vluchtelingen die naar
Marokko komen in de hoop de
oversteek naar Europa te kunnen
maken. Met ondersteuning van
West-Afrika Mission zijn er voedselpakketten uitgedeeld.
Vrouwenvereniging in Mali: AMAFEP
De Malinese Vereniging van Evangelische en
Protestantse Vrouwen heeft zo’n 100 mannen en
vrouwen opgeleid om trainingen te verzorgen in
de dorpen. Gezinnen leren om elkaar te begrijpen en respecteren (zowel partners als ouders
en kinderen), zodat er aanzienlijk minder fysiek,
psychisch en seksueel geweld plaatsvindt. Ook de
vertaling van het materiaal dat bij deze trainingen wordt gebruikt, is door West-Afrika Mission
gefinancierd.

Kerkplanting in Burkina Faso: Eglise Nouvelle
Alliance
In een wijk van hoofdstad Ouagadougou is met
steun van West-Afrika Mission | Verre Naasten
een nieuwe gemeente gesticht vanuit Eglise
Nouvelle Alliance. Ook heeft de kerk twee keer
voedsel uitgedeeld (corona noodhulp).

MALI

SENEGAL

Kleine diaconale projecten
In Kameroen is een naaiatelier
geholpen met drie machines. In
de Centraal Afrikaanse Republiek
konden Bijbels worden uitgedeeld.

BURKINA FASO
BENIN
Opleiden voorgangers Senegal: PILIERS
Met onze hulp konden afgelopen jaar de eerste lessen
starten van dit ambitieuze project om voorgangers in
afgelegen of gesloten (islamitische) gebieden online een
opleiding te bieden.

Gereformeerde kerken in Benin (ERCB)
Helaas konden reizen van zowel dominee
Den Broeder als dominee Mputu vanwege
de coronamaatregelen niet doorgaan, zodat
kerkleiders van de gereformeerde kerken in
Benin (ERCB) training moesten missen. Wel meldt
de kerk aanzienlijke toeloop van nieuwe leden
vanwege de crisis. De ERCB heeft met steun van
het corona noodhulpfonds in eigen omgeving
voedsel uitgedeeld en dorpen voorzien van
handenwasinstallaties.
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Wereldwijd, en zeker ook in West-Afrika, werden
we in 2020 flink geraakt door de coronapandemie.
Geplande projecten en trainingen konden geen
doorgang vinden en onze steun stond deels in
teken van noodhulp (met name voedsel uitdelen)
via de lokale kerken daar. Toch zijn er ondanks alles
zeker ook prachtige en bemoedigende resultaten
te delen. We zijn dankbaar dat Gods werk doorgaat
en voor dat wat we – met uw steun – in 2020
konden ondersteunen.
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GELOOF DELEN
IN WEST-AFRIKA

IVOORKUST

KAMEROEN

Theologieopleiding Ivoorkust FITEP
De lessen aan het evangelisch
protestants seminarie FITEP konden
doorgaan. Vlak voor de internationale
maatregelen heeft dominee Frans
Wisselink twee modules verzorgd.
Ook heeft FITEP een corona voedselproject uitgevoerd.

Kerken in Kameroen: UEEC
Vluchtelingen voor het geweld
van Boko Haram worden door de
Kameroense Unie van Evangelische
kerken geholpen met voedsel.

Christelijke universiteit in
Kameroen: IUDI
De christelijke universiteit IUDI
heeft door de coronacrisis een
lastige tijd. Weinig studenten kunnen hun collegegeld betalen. Toch
konden er vorderingen worden gemaakt doordat West-Afrika Mission
helpt met de financiering van
vier stafleden.

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 West-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 Noord- en 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 kon er bijvoorbeeld niet gereisd worden en is een aantal nummers van ons magazine Naast
geschrapt. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (163.000 euro) financierden we in 2020 voor 60% vanuit bijdragen van onze
lidkerken (quotum) en voor 40% 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.

inkomsten

waar ging uw
euro naar toe?

40%

e 0,04
e 0,05

Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
I Verre Naasten

vermogenspositie
Bedragen in €
Stand vermogen
1 januari
Onttrekking / dotatie
31 december

60%

Bijdrage uit lidkerken

werkelijk 2020

werkelijk 2019

53.730
-2.024
51.706

61.131
-7.401
53.730

e 0,91

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

Kosten beheer en administratie
Geloof delen wereldwijd

Begroot 2021

werkelijk 2020

Begroot 2020

101.400
500
8.975
90.000
200.875

87.308

86.308
1.000
10.000
85.137
182.444

10.000
66.066
163.374

besteed aan de diverse sectoren

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Kerkelijk opbouwwerk gereformeerde kerk Benin (ERCB)
Begeleiding door ds. Mputu (ERCB)
Financiële / administratieve training (ERCB)
Training ambtsdragers (ERCB)
Totaal gereformeerde kerk Benin (ERCB)
Kameroen: internationaal seminar (franstalig)
Kameroen: IUDI - opbouwwerk
Totaal Kameroen
Burkina Faso - kerkplanting Eglise Nouvelle Alliance (ENA)
Ivoorkust - FITEP - gastdocenten theologieopleiding
Marokko - EEAM - diaconale projecten
Senegal - IUDI theologisch onderwijs
Mali - AMAFEP - Kerken tegen seksueel geweld
Kleine diaconale projecten
Implementatie nieuw beleid / pilot nieuwe projecten
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

20.358
7.880
3.940
32.178
28.895
28.895
1.970
2.627
26.268
6.567
13.134
6.567
32.835
151.041

23.227
3.154
1.525
2.206
30.112
154
28.088
28.242
1.941
683
25.499
12.730
19.443
13.196
131.845

19.937
8.544
4.272
4.272
37.025
7.120
7.120
2.136
2.848
28.481
7.120

Kerkelijk opbouwwerk

37%

Training

1%

Evangelisatie

16.165

19.166

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

12.343
12.141

7.420
7.944

9.583
12.002

200.875

163.374

182.444

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

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

44%
25.350

Som der lasten

18%

14.241
42.722
141.693

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban
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Kosten eigen fondsenwerving

Diaconaat

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl		
konden we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van zo'n 9.000 euro.

Ds. Johan Schelling (voorzitter)
Leo Peereboom (penningmeester)
Anske Drijfhout (secretaris)
Wim Burggraaff
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Ds. Egbert Brink (adviseur)

