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Steun aan kerkplanters, nieuwe gemeenten, 
online coaching: wat gebeurde er veel in 2021. 
Als bestuur van Drenthe Mission | Verre Naasten 
zijn we dankbaar voor uw steun! Gods werk gaat 
door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten 
die we kunnen noemen op deze pagina.

jaaroverzicht 2021

GODS WERK  
GAAT DOOR

Igrejas Reformadas do Brasil 
In 2021 ondersteunden wij het werk in de Braziliaanse 

gemeente van Colombo. Er zijn nu 34 volwassen leden. Dat 
is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het aantal in 
2019, toen waren het er 14. Op de foto de doop van kleine 

Joaquim, zoon van Wellington en Bruna. 

Iglesias Reformadas en Venezuela
We verleenden noodhulp aan de 

kerken in Venezuela. Daarmee zijn 
kwetsbare gezinnen ondersteund 

met voedsel, medicijnen en medische 
consulten. De gemeente in Barqui-
simeto heeft een computer en een 

printer aangeschaft om zo materialen 
te kunnen printen voor toerusting van 

gemeenteleden. Predikanten Carlos 
Bello en Carlos Guedez volgden online 

de Timothy Leadership Training. Zij 
gingen in hun eigen gemeenten aan 
de slag met deze praktische bijbel-

training.

Iglesia Reformá de Korsou (IRK), 
Curação

De kerk op Curaçao hebben we in 
2021 niet financieel ondersteund; 

wel werkten we samen op het 
gebied van coaching en toerus-
ting. Op 13 februari en 27 maart 
hadden we online webinars over 

discipelschap, met als onderwerp: 
‘bevrijding van de erfenis van de 
slavernij’. Michelle Dyett uit New 

York begeleidde deze sessies. Aan 
de voedselbank op Curaçao is een 
eenmalige gift gegeven vanwege 
de vele hulpvragen in coronatijd. 

VENEZUELA

CURAÇÃO

Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) 

Igreja Reformada do Brasil (IRB) 
Opleiding Fatesul, Brazilië

In 2021 voerden we verkennende 
gesprekken met Fatesul, een 

opleiding voor kerkplanters in het 
zuiden van Brazilië. In december 
besloten we de studie te onder-
steunen van Leonardo Bessa. Hij 
studeert in Kampen en hoopt na 
afronding het docententeam van 

Fatesul te versterken.

Manuel Gallardo
In 2021 kregen we contact met Manuel 
Gallardo. Hij is Cubaans, studeerde aan 

de TU Kampen in Nederland en is nu 
in Grand Rapids (VS) bezig met een 

doctoraalstudie. In december besloten 
we om Manuel gedurende een periode 

van drie jaar te ondersteunen. Na 
afronding van zijn studie hoopt hij de 

Cubaanse kerk te gaan dienen.

Radioprogramma Shalom, Suriname
Het radioprogramma ‘Getuigenis’ trok 

tussen de 300 en 600 luisteraars per keer. 
Er waren 10 tot 100 vragen om nazorg per 

uitzending. 

Missionaire Wereldwerkers
In 2021 ondersteunden we 12 Missionaire 
Wereldwerkers: Nederlanders die alleen 
of met hun gezin via andere organisaties 
ergens in de wereld mission-werk doen. 

Dit programma loopt tot eind 2026 en met 
de meesten van hen hebben we inmiddels 

contracten afgesloten tot die datum.

Igreja Prebiteriana do Brasil 
In 2021 zijn de gemeenten van Santo Ângelo en Sapucaia do 

Sul geïnstitueerd (officieel een kerk geworden). Het totaal 
aantal leden van de 18 gemeenten die we momenteel onder-
steunen, steeg van 745 (2020) naar 807 (2021). We konden 
online doorgaan met coaching van kerkplanters. Zij gaan in 

hun gemeenten met het geleerde aan de slag. 

SURINAME

BRAZILIË: 

Paramaribo

Evangelical School of Theology, Suriname 
Jeanne Maitre, Gloria Lie Kwie Sjoe en Naomy Saeroon 
begonnen in september 2021 met een studie Theologie 

aan het CCBI in Trinindad. Zo wordt EST minder 
afhankelijk van gastdocenten. 
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inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Drenthe Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de 
ondersteuning van onze partner-kerken in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied weer mogelijk. Ondanks de impact van de 
wereldwijde coronapandemie zien we prachtige zegeningen op hun mission-werk. Enkele hoogtepunten daarvan ziet u op onze 
overzichtskaart. Verder staat hieronder een overzicht van onze financiën. 

Namens u konden we het afgelopen jaar 377.528 euro besteden aan onze missie: geloof delen wereldwijd. Dit is 88% van ons totaal 
aan uitgaven voor het mission-werk. Onze uitgaven financierden we voor 65% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. 
De overige 35% van onze uitgaven konden we financieren vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, ingezameld 
door Verre Naasten. Verder ziet u in onze begroting hoe we uw bijdrage in 2022 willen besteden.  

waar ging uw
euro naar toe?

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Geloof delen wereldwijd

Heeft u vragen over onze financiële  
verantwoording? Neem contact op  
met onze penningmeester via  
admin@verrenaasten.nl
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Bestuur Drenthe Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Hedzer Zeilstra, voorzitter
Bert Timmer, secretaris
Kees Kremer, penningmeester

Door een gift uit de landelijke noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl (in 2020)  
konden we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van ruim 10.000 euro  
voor corona-noodhulp.

staat van baten en lasten

vermogenspositie
Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 75.675
per 31 december 59.086

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  244.855  277.802  277.802 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  197.865  149.816  168.142 
Som der baten  442.720  427.618  445.943 

Lasten
Presbyteriaanse kerk in Brazilië (IPB)  108.879  102.852  111.639 
Gereformeerde kerk in Brazilië (IRB)  14.731  23.187  18.388 
Theologisch onderwijs in Brazilië (Fatesul)  16.012  - 
Gereformeerde kerk in Venezuela (IRV)  25.619  24.963  26.268 
Gereformeerde kerk op Curaçao (IRK) TLT-training  3.202  -459  3.284 
Theologisch onderwijs, ondersteuning ds. Manuel Gallardo 
(Cuba)

 8.655  8.742  - 

Theologisch onderwijs in Suriname (EST)  11.528  7.729  14.447 
Radio- en tv-uitzendingen Suriname  19.470  9.480  8.406 
Missionaire Wereldwerkers  17.293  41.525  42.423 
Werkers in Gesloten Gebieden  96.838  108.120  110.457 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  322.227  326.140  335.311 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  59.377  51.388  56.277 

Totaal besteed aan doelstellingen  381.604  377.528  391.588 

Wervingskosten  36.636  25.815  27.401 
Kosten beheer en administratie  24.480  24.275  26.954 

Som der lasten  442.720  427.618  445.943

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06


