
In Europa steunen we verschillende kerken, theologische
universiteiten en christelijke organisaties die in hun directe
omgeving het evangelie bekendmaken, in woord en daad!
Op deze pagina een overzicht van landen en projecten die
Groningen Mission | Verre Naasten dankzij uw betrokkenheid
kon ondersteunen in 2021. Prachtig om te zien dat Gods werk
doorgaat! 

jaaroverzicht 2021

GELOOF DELEN  
IN EUROPA

Riga, Letland 
Voor het Baltisch Gereformeerd Seminarie was 2021 een 

bijzonder jaar. Het onderwijs kon doorgaan, maar wel 
online. De lessen worden nu simultaan vertaald (in het 
Lets en in het Russisch); dat leverde onverwachts een 

toeloop van ca 20 studenten uit Rusland op. Wij steunen 
het seminarie met gastdocenten, financieel en met 

organisatorisch advies. Ook de kerken in Riga passen zich 
aan. Met steun van Groningen Mission gaat de Pardauga 
kerk een aantal diensten professioneel opnemen en op 

YouTube zetten. Ook droeg partnerkerk Groningen Noord-
West dit jaar ruim 2.000 euro bij aan zendapparatuur in de 

Reformed Bible Church in Riga.

Blackburn, Engeland
In Blackburn betaalde Groningen Mission in 

2021 een deel van het salaris van voorganger 
Norman Green. Hij spreekt niet alleen in 
zijn presbyteriaanse kerk, maar doet ook 

straatevangelisatie en geeft online diensten. 
Groningen Mission bouwt de hulp aan deze 

gemeente af. 

ENGELAND

Tirana

Almuñécar

Almuñécar en Madrid, Spanje
Groningen Mission steunde in 2021 twee kerken 

binnen het Iglesias Reformadas de España (IRE). In 
Madrid droegen we financieel bij aan de huur van 

het kerkgebouw, en in Almuñécar aan hun radio- en 
internetevangelisatie. In 2021 verspreidde de gemeente 

in Almuñécar voedselpakketten in de buurt. 

Frankfurt en Freiberg, Duitsland 
De Grischona kerken in Duitsland zijn erg gericht op 

evangelisatie. Afgelopen jaar besloot Groningen Mission 
om drie projecten van dit kerkverband te ondersteunen. 

In Frankfurt en Freiberg kunnen kerkplanters dankzij 
uw bijdrage tijd vrijmaken om aan de slag te gaan in 

hun beginnende gemeente. In Giessen worden diverse 
werkers in de stad getraind via Missionsnet Giessen. 

Åkersberga, Zweden
In Zweden gaf Groningen Mission in 2021 een tegemoetkoming voor 
werkzaamheden van de predikant en het kinderwerk, waarbij veel 
kinderen van buiten de gemeente komen. De kerk in Åkersberga 
is missionair ingesteld en houdt zich bezig met evangelisatie. Dat 

doen zij vooral met kleinschalige bijbelstudies voor niet-gelovigen en 
sinds kort ook via radio-uitzendingen. Het afgelopen jaar deden ze 
dat vooral online; dat leverde meer deelnemers op. Ook de kinder-

groep groeide dit jaar en is opgesplitst in twee leeftijdsgroepen. 

Tirana, Albanië 
In de Eklesiagemeente in Albanië helpt dominee 

Marten de Vries uit Bedum om de kerk naar 
zelfstandigheid te leiden. Hij geeft trainingen aan 
voorganger Arthur Lelaj en begeleidt kerkleden. 
In 2021 zou deze hulp stoppen, maar vanwege 

coronabeperkingen en heftige aardbevingen in Albanië 
liep de training van Lelaj achterstand op. We zijn 

dankbaar dat ds. Marten de Vries bereid is om zich nog 
een jaar in te zetten.
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62% 
Bijdrage uit  
support-kerken

38%
Bijdrage Landelijk  

Samenwerkingsverband  
I Verre Naasten

24% 
Kerkelijk opbouwwerk

38%
Evangelisatie

36%
Educatie

2%
Diaconaat

inkomsten

vermogenspositie

staat van baten en lasten

besteed aan de diverse sectoren

financiële verantwoording
Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Groningen Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de 
ondersteuning van onze partner-kerken in verschillende Europese landen 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 237.862 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 62% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. 
De overige 38% 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  
penningmeester@groningenmission.nl
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Bestuur Groningen Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Marijke Slager, voorzitter
Johan Vening, secretaris
Willem de Graaff, penningmeester
Wouter Hoving
Sientjo Ezinga
Froukje-Johanna Basoski

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 127.333
per 31 december 85.904

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  144.968  148.560  148.560 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  121.710  89.302  116.044 
Som der baten  266.678  237.862  264.604 

Lasten
Albanië - Ekklesia - training kerkleiders  6.405  32.121  45.969 
Duitsland - CGD - kerkplanting  19.214  19.284  - 
Kroatië - PRK - noodhulp aardbeving  -  2.571  - 
Letland - BRTS - theologisch onderwijs  35.866  33.587  32.835 
Letland - ERC - evangelisatie  3.843  3.471  3.940 
Letland - PRC - online kerkdiensten  4.371  - 
Montenegro - Stichting Logos - eenmalige bijdrage  
sportterrein

 -  9.085 

Spanje - IRE - Madrid en Almuñécar - huur kerk en  
evangelisatie via media

 35.866  36.640  37.432 

Verenigd Koninkrijk - EPCEW - Blackburn  4.520  6.858  6.546 
Zweden - EPC - Kerkelijk opbouwwerk  33.304  33.426  32.835 
Algemeen - Nieuw werk  55.080  -  39.402 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  194.097  181.415  198.959 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  35.767  28.584  33.393 

Totaal besteed aan doelstellingen  229.864  209.999  232.352 

Wervingskosten  22.068  14.360  16.259 
Kosten beheer en administratie  14.746  13.503  15.993 

Som der lasten  266.678  237.862  264.603


