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GELOOF DELEN IN ZUID-INDIA

Bangalore Reformed Church:
doopfeest
Steeds is het weer een wonder dat
er mensen tot bekering komen. Door
de evangelieprediking van dominee Devaraj (Bangalore Reformed
Church) wilden zes mensen zich
laten dopen en in de voetsporen
van Jezus hun leven vormgeven. Zij
werden gedoopt op eerste kerstdag:
om hèn te redden kwam Christus
op aarde!

JAARVERSLAG 2020

2020 was een jaar vol met plannen. We zouden vieren dat God ons als kerken in Ede, Wageningen en in
Zuid-India al 25 jaar aan elkaar heeft verbonden. We hadden plannen om naar India te reizen en om onze
broers en zussen vanuit India hier hartelijk en feestelijk te ontvangen. Hoe anders is het gelopen! 2020
was een jaar vol zorgen, maar ook een jaar waarin onze broers en zussen in Zuid-India hun christelijke
licht krachtig konden laten schijnen in de soms zo donkere wereld van het hindoeïsme.

Noodhulp corona
Begin 2020 kreeg het coronavirus vat op de wereld. De pandemie leidde in India tot massale ontslagen van arbeiders en
dagloners. De dagloners hadden van de ene op de andere dag
geen inkomen meer en ook geen geld om voor hun gezin dagelijks voedsel te kopen. Verre Naasten startte (samen met de
GZB en CGK) een noodhulpactie. De kerken in Zuid-India konden
hiermee de allerarmsten in hun omgeving – zowel christenen
als hindoes – rijst, dahl en soms ook fruit geven. Op de foto zie
je uitdelen van het voedsel door de kerken van de Anugraha
Reformed Presbyterian Churches.
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SIRC: vijf nieuwe predikanten
Vijf pastors werden enkele maanden getraind op onderwerpen
als de gereformeerde leer, kerkorde, homiletiek en Bijbelse
thema's. Na afronding van deze training werden ze op 26 september bevestigd tot predikant. Voor de South India Reformed
Churches (SIRC) was dit een feestelijke gebeurtenis. Vanaf nu
zijn meer predikanten beschikbaar om doop en avondmaal te
bedienen in de gemeenten. Deze predikanten zijn een aanwinst
voor de toekomst van de South India Reformed Churches.

Anugraha Reformed Presbyterian Churches:
vertaling 'Het Woord vooraf’ - His word before yours ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ
In India worden meerdere talen gesproken. Niet in alle talen zijn
leerzame christelijke theologische boeken beschikbaar, terwijl
daaraan grote behoefte is. Daarom stelde Zuid-India Mission | Verre
Naasten middelen beschikbaar voor vertaling van boeken. Dominee
Lazarus van de Anugraha Reformed Presbyterian Churches vertaalde daarmee het boek van dominee Egbert Brink ´Het woord vooraf`
in het Kannada. Dit boek was al in het Engels beschikbaar. Zo wordt
de rijkdom van de gereformeerde theologie beschikbaar voor een
grote groep christenen in India.

financiële verantwoording
waar ging uw
euro naar toe?

inkomsten
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 Zuid-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.

10%

Bijdrage uit lidkerken

e 0,04
e 0,05

Daarbij zeggen we graag: bedankt! Want met uw steun – als gemeentelid in Ede of Wageningen – 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
107.000 euro) financierden we in 2020 voor 10% vanuit bijdragen van onze lidkerken (quotum) en voor 90% 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 de kerken in Zuid-India.

e 0,91

staat van baten en lasten
Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen
Bijdrage uit vermogen Zuid-India Mission
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten
Som der baten

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

13.750
87.561
101.311

11.300
96.552
107.852

25.100
104.163
129.263

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Kosten beheer en administratie
Geloof delen wereldwijd

besteed aan de diverse sectoren

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
Partner: Anugraha
Partner: SIRC (South India Reformed Churches)
Partner: BRC (Bangalore Reformed Church)
Algemeen: TLT-leiderschapstraining
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd

Kosten eigen fondsenwerving

43.802
32.375
-

43.475
31.134
12.925

76.177

87.534

54.005
31.172
13.672
1.367
100.216

12.785

9.978

13.382

6.225
6.123

4.852
5.489

7.060
8.605

101.311

107.852

129.263

47%

Evangelisatie

53%

Kerkelijk opbouwwerk
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Bedragen in €
Baten

90%

Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
I Verre Naasten

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

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

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl		
konden we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van zo'n 28.000 euro.
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