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Reformed Presbyterian Church of India 
(RPCI) 

2021 was het laatste jaar van ons partner-
schap met de RPCI-kerken, waarin we 8 
kerkplanters ondersteunden. We hebben 
tijdens evaluatiegesprekken gewerkt aan 
verdere verzelfstandiging van het kerk-

plantingswerk en gezocht naar eventuele 
andere, nieuwe donoren.

Tranform East Alliance & Kristalaya  
Mercy Mission

Aan deze 2 missionaire organisaties is in 
2021 coronanoodhulp verleend en geholpen 

met training. De komende jaren gaan we 
verkennende partnerschappen aan.

Presbyterian Free Church of Central India (PFCCI)
De PFCCI-vrouwen organiseerden een conferentie 
rondom het thema discipelschap. De catering werd 
verzorgd door de mannen. Er was goede voortgang 

in het kerkplantingswerk; een aantal mensen zijn 
afgelopen jaar gedoopt. Verder was de renovatie en 

uitbreiding van de ‘mission-school’ van de kerken 
in 2021 gereed. Het nieuwe gebouw is erg mooi 

geworden!

Emmanuel Hospital Association (EHA) 
In het noorden van India groeide het zelfvertrouwen van de Malto-bevolking en  

werd gewerkt aan doorbreken van de vicieuze armoedespiraal. Dit gebeurde o.a.  
door trainingen vanuit het EHA-ziekenhuis Prem Jyoti. In 2021 waren er voor het  

eerst goede oogsten door verbeterd waterbeheer en nieuwe landbouwtechnieken;  
waar de Malto’s zich zelf voor hebben ingezet. 

In Assam (Noordoost-India) werd het internaat bij de hbo-verpleegkundeopleiding 
afgebouwd. In 2020 was het schoolgebouw al gereed (en is tijdelijk ingezet voor 
coronazorg). We zijn dankbaar dat we dit omvangrijke bouwproject samen met 

stichting Pharus konden realiseren én afronden. We kijken uit naar de bijdrage die  
deze gebouwen mogen leveren aan het opleiden van verpleegkundigen en 

 verbeteren van de gezondheidszorg in India!

Presbyterian Theological Seminary (PTS)
In 2021 ondersteunden we 24 theologiestuden-
ten (van de 70) aan de theologische hogeschool 
PTS; 8 van hen haalden hun diploma. Vanwege 

de coronapandemie werd al het onderwijs online 
gegeven. Verder droegen we bij aan de bouw 

van het nieuwe schoolgebouw. PTS ontvangt uit 
verschillende bronnen geld voor dit project.

PFCC

PTS

PFCCI

RPCNEI

RPCI

Presbyterian Free Church Kalimpong Council (PFCC)
In 2021 ondersteunden we zo’n 30 evangelisten vanuit 
de PFCC-kerken in het noordoosten van India. Zij on-

dervonden veel hinder bij hun werk door de coronapan-
demie. In de stad Namchi ontstond een gemeente van 
70 leden door het werk van een timmerman die in zijn 

netwerk over Jezus deelde en met mensen bad om 
genezing. Verder werden er op 4 plaatsen praktische, 
bijbelcursussen gegeven (TLT-training) over rentmees-
terschap. Bij Hariyo Kharka (het opleidingsinstituut van 

de PFCC-kerken) studeerden 5 studenten af.

Harvest India 72
Netwerkorganisatie Harvest India 72 organiseerde 3 

online bijeenkomsten in 2021. Over veerkracht in moeilijke 
tijden; online discipelen maken en duurzame missie. In 

totaal waren er ca. 350 deelnemers vanuit verschillende 
Indiase kerken. Verder gingen er op diverse plekken in het 
land groepen aan de slag met discipelschap. Op nationaal 

niveau werd een digitale omgeving (een soort website) 
voor online cursusmateriaal klaargemaakt. 
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GODS WERK  
GAAT DOOR
Van een timmerman die het evangelie deelt in zijn omgeving, 
tot een bijeenkomst over online discipelen maken. En van een 
geslaagde vrouwenconferentie tot verbeterde oogsten door nieuwe 
landbouwtechnieken: het mission-werk in India dat we vanuit onze 
kerken steunen, is enorm gevarieerd. Vol dankbaarheid zien we dat 
Gods werk doorgaat! Hartelijk dank voor uw steun in 2021. 

jaaroverzicht 2021

Reformed Presbyterian Church of North East India  
(RPCNEI) 

De actieve, missionaire kerken in het noordoosten 
van India werkten in 2021 o.a. aan hun ‘helping hands 
project’: in 5 gemeenten werd nagedacht over wat je 
zelf hebt en hoe je dat kunt inzetten om anderen te 

dienen. In de gemeente van Saikot werden 20 kippen 
uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen om er een micro-

bedrijfje mee te starten, in Muolvaiphei maakten 
gemeenteleden meubels en huishoudelijke spullen 
voor 6 arme gezinnen, in Hmarkhawlien werd aan 

25 behoeftige gezinnen rijst gegeven en bijgedragen 
aan schoolgeld. In Rengkai ontvingen 6 behoeftige 

gezinnen de Gezondheidspas van de overheid. De pas 
is gunstig voor het ontvangen van financiële hulp van 

de overheid in geval van ernstige ziekte. 

EHA
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financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van India Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de ondersteuning van 
onze partner-kerken in India 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 477.821 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 45% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. De 
overige 55% 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@indiamission.nl

staat van baten en lasten

47%
Educatie 15%

Evangelisatie

21%
Diaconaat

45%
Bijdrage uit  
support-kerken

55%
Bijdrage Landelijk 

Samenwerkingsverband
 I Verre Naasten

inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

vermogenspositie
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17%
Kerkelijk opbouwwerk

Bestuur India Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Joost Sytsma, voorzitter
Joop Keuning, secretaris
Sandra van Houts, penningmeester
Jan Brand 
Quintijn Schenkel 
Cees Timmers 
Ko Jansen 

Door een gift uit de landelijke noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl (in 2020) en  
projectfinanciering van EO Metterdaad konden we onze partners extra ondersteunen  
met een bedrag van ruim 86.000 euro voor corona-noodhulp.

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 50.458
per 31 december 48.752

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  209.772  216.512  216.512 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  213.071  261.310  142.519 
Som der baten  422.842  477.821  359.030 

Lasten
Capaciteitsopbouw partners algemeen  10.247  7.092  13.397 
Diaconaal werk ziekenhuizen (EHA)  109.599  111.122  79.930 
Kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, diaconaat Noordoost - 
India (RPCNEI)

 44.832  56.053  57.264 

Kerkelijk opbouwwerk en evangelisatie Midden-India (PFCCI)  57.642  34.490  41.594 
Evangelisatie, training en diaconaat Noord-India (PFCC)  21.392  27.097  25.240 
Theologische opleiding (PTS)  38.428  102.849  39.402 
Evangelisatie Delhi (RPCI)  -  12.871  13.134 
Kingdom Mercy Ministries  12.809  12.856  - 
Transform East Alliance  12.809  -  - 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  307.758  364.431  269.960 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  56.711  57.421  45.309 

Totaal besteed aan doelstellingen  364.469  421.852  315.269 

Wervingskosten  34.991  28.846  22.061 
Kosten beheer en administratie  23.381  27.125  21.701 

Som der lasten  422.841  477.823  359.030 


