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Van theologisch onderwijs en scholenbouw tot uitdelen van 
kinderbijbels en steun aan een middelbare school. Op deze kaart ziet 
u alle partners, projecten en programma’s waar we, als Indonesië 
Mission | Verre Naasten, in 2021 bij betrokken waren. En leest u hoe 
zij – met uw steun – konden werken aan geloof delen, in woorden én 
daden!

jaaroverzicht 2021

GELOOF DELEN 
IN INDONESIË

Bijbelvertaalwerk Korowai
In 2021 werkte Korowai-bijbelvertaler 

Peter Jan de Vries vanuit Nederland aan 
archivering van alle materialen. De vele 
filmpjes, audiomaterialen, orthografie 

(spellingsregels e.d.) en teksten zijn 
nu gerubriceerd en indien nodig op te 

vragen. Dit is belangrijk voor de Korowai-
gemeente en voor de voortgang van 

het bijbelvertaalwerk (t.z.t. via SIL Asia). 
Onderdeel van het gearchiveerde materiaal 
is bv. het doopformulier in de Korowai-taal. 

Vertelprogramma CeriA
In 2021 kon het team van CeriA weinig doen 

vanwege corona. Op Sulawesi (eiland van 
de Toraja-kerken die CeriA uitvoeren) waren 

amper kerkdiensten, ook niet online vanwege 
beperkte internetverbinding op veel plaatsen. 
Toch was er ook mooi nieuws: in 2021 zijn er 

250 CeriA kijk- en vertelbijbels verspreid onder 
kinderen en zondagsscholen in afgelegen 

gebieden. Ook zijn er zo’n 1.000 Kijkbijbels 
uitgedeeld aan christelijke scholen en zon-

dagsscholen. 
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Hogeschool SETIA 
Ook in 2021 kon onderwijs aan 

SETIA voortgang vinden, ondanks 
beperkingen door corona. Met 
onze steun volgden 28 mannen 
en vrouwen hun vijfde semes-
ter (Master Theologie). In 2022 

studeren zij af en wordt een 
nieuwe lichting masterstudenten 
geworven. Klik op de foto om een 

filmpje van SETIA te bekijken.

Kerken GKT (en scholengroep Aletheia)
De evangelisatiepost in Palang Karaya (op 

Kalimantan Barat) verhuisde in 2021 naar een 
eigen, groter kerkgebouw. We betaalden 25% 
van de kosten; het grootste deel kwam van 
de GKT-kerken. Ook financierden we in 2021 
de bouw van 2 Aletheia-schoolgebouwen, in 
Pontianak (zie foto, op Kalimantan Barat) en 
in Bima (op Soembawa). Voor de accreditatie 
(wettelijke goedkeuring) van de theologische 
school STT Aletheia zijn doctoraal-docenten 

nodig. We droegen daarom bij aan de 
studiekosten van 2 PhD-studenten.

Kerken Soemba GGRI-NTT 
In april 2021 raasde cycloon Seroja over Soemba en 
Oost-Timor. Gevolg: 200 doden en veel huizen, maar 

ook kerken, weggevaagd of beschadigd door water en 
modderstromen. Dit bovenop de coronacrisis. Ook is 
veel landbouwgrond (en dus inkomen) vernietigd. We 
steunden de kerken op Soemba met een bijdrage voor 

noodhulp en wederopbouw, o.a. met extra collecte- 
inkomsten vanuit onze support-kerken.

 

Landbouwprogramma 
Yakerrsum

Op Soemba ondersteunen we Yakerrsum 
om (spaar)coöperaties van boeren te helpen 
eigen inkomsten te verdienen. Ook bieden 

we ondersteuning door aan- en verkoop van 
stierkalfjes en een moestuinproject  

voor vrouwen. 

Middelbare school SMTK
In de zomer van 2021 haalden 25 leerlingen hun 

SMTK-diploma, waarmee ze kunnen doorstromen 
naar vervolgonderwijs. Het nieuwe schooljaar 

2021-2022 is gestart met 13 nieuwe leerlingen, het 
totaalaantal is zo’n 40 leerlingen. Vanwege corona 
is er minder aan PR en werving gedaan. Eind 2021 

organiseerde de SMTK een geslaagd retraiteweekend 
voor leerlingen en jongeren uit de regio. Het thema 
was: ‘Sta op, jongeling’. Hoe sta je als jongere sterk  

in deze tijd, gevoed door Gods Woord? 
Klik op de foto voor een filmpje van SMTK.

 

Kerken Papoea (GGRI-P)
Op Papoea ondersteunen we de 
kerken door bij te dragen aan de 
studiekosten van theologiestu-

denten en de TLT-cursus. Een van 
de Papoease deelnemers aan het 

trainerstraject gaf in 2021 een 
TLT-cursus in haar gemeente.

Kerken Kalimantan Barat  
(GGRI-KB) 

In 2021 voerden we digitaal een gesprek 
met de kerken op Kalimantan Barat 

over een nieuwe partnerovereenkomst 
(vanaf 2022). In 2021 steunden we de 

kerken met salarissen voor predikanten, 
jeugdwerk, evangelisatie en theologisch 
onderwijs. Aan de theologische school 
STTR in Bengkayang kon het onderwijs 

redelijk doorgaan. 40 studenten volgden 
hier een theologie-opleiding of een 

opleiding voor godsdienstleraar.
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Timothy Leadership Training (TLT)
TLT is een laagdrempelige, prakti-

sche cursus voor kerkleiders. In 2019 
startten 28 Indonesische deelnemers 

een traject voor TLT-trainer, onder-
steund door Stichting Pharus. In 2021 
zou het derde en laatste deel van de 

cursus plaatsvinden, maar door corona 
is dit doorgeschoven. Toch stond het 
TLT-werk in 2021 niet stil: 2 vrouwen 

uit de trainersgroep organiseerden een 
training in hun eigen gemeente.

In 2020 ontwikkelden we – met steun 
van Stichting Pharus – de nieuwe 

trainingsmodule: ‘Fear not’ (wees niet 
bang: over angst voor bv. zwarte ma-
gie). De module is in 2021 beschikbaar 

gekomen in het Indonesisch, Engels 
en Spaans en goed ontvangen door 

verschillende testgroepen. 

https://www.facebook.com/indonesiemission/videos/1195337750895307
https://www.facebook.com/indonesiemission/videos/276944080729857/
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vermogenspositie

staat van baten en lasten

financiële verantwoording
Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Indonesië Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de ondersteu-
ning van onze partner-kerken in Indonesië 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 566.904 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 94% vanuit de bijdragen van onze support-kerken (voor-
namelijk quota). De overige 6% 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, waarbij we ons 
werkgebied uitbreiden naar verschillende landen in Zuidoost-Azië: Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka en Taiwan.

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@indonesiemission.nl

59%
Educatie

8%
Evangelisatie

4%  
Kerkelijk opbouwwerk 

6%
Bijdrage Landelijk  

Samenwerkingsverband  
| Verre Naasten

94%
Bijdrage uit support-kerken

29%
Diaconaat

inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 328.710
per 31 december 329.476

Bestuur Indonesië Mission  
(peildatum 31-12-2021)
Jan Dunnewind, voorzitter
Anja Mijnheer-Pierik, secretaris
Janick Otten, penningmeester
Eerik Schipper, communicatie
Judith Buitenhuis-Kuiper
Klaas Andries de Graaf
Robin Haanappel
Carla Hoekstra-van der Noord
Klaas Sikkema

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in € 
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  561.211  532.523  589.327 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband | Verre Naasten  129.836  34.381  28.557 
Som der baten  691.047  566.904  617.884 

Lasten
Bijbelvertelprogramma CeriA  12.809  7.910  13.134 
GKT-Java: evangelisatie en christelijk onderwijs  28.693  134.184  127.925 
SETIA: theologisch onderwijs  67.894  70.498  68.354 
Timothy Leadership Training (pool + ontwikkeling nieuwe 
module)

 9.607  20.504  39.962 

GGRI-KalBar: kerkelijk opbouwwerk Kalimantan Barat  57.642  42.334  43.868 
GGRI-P: kerkelijk opbouwwerk Papoea  29.462  23.211  26.268 
SMTK: middelbaar onderwijs Papoea  49.790  51.578  50.126 
Bijbelvertaalwerk Korowai, Papoea  25.619  8.602  26.268 
GGRI-NTT: Soemba / noodhulp  1.281  25.069  11.821 
Yakerrsum: landbouwprogramma Soemba  17.351  18.064  17.468 
Algemeen: capaciteitsversterking  -  -164  39.402 
Noodhulp corona  -  30.581  - 
Totaal Indonesië  300.148  432.372  464.596 
Bangladesh: kerkelijk opbouwwerk  19.214  -  - 
Myanmar: samenwerkingsverband van Gereformeerde kerken 
(RPCFM), kerkelijk opbouwwerk en theologische training

 13.242  -  - 

Sri Lanka: Christian Reformed Church of Sri Lanka (CRCSL): 
evangelisatie, toerusting en diaconaat

 19.214  -  - 

Sri Lanka: LEADS, christelijke organisatie met focus op 
kwetsbare kinderen

 57.642  -  - 

Taiwan: China Reformed Theological Seminary (CRTS),  
evangelisatie via internet en theologisch onderwijs 

 10.247  -  - 

Taiwan: Reformed Presbyterian Church of Taiwan (RPCT) 
kerkelijk opbouwwerk en diaconaat

 19.214  -  - 

Nieuw werk Indonesië Mission | Verre Naasten  64.046  -  - 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  502.967  432.372  464.596 
Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  92.683  68.126  77.976 
Totaal besteed aan doelstellingen  595.650  500.498  542.571 
Wervingskosten  57.186  34.224  37.966 
Kosten beheer en administratie  38.212  32.181  37.346 
Som der lasten  691.047  566.904  617.884


