
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ (Psalm 119).  
Met deze woorden willen we dit jaaroverzicht starten. 
Zoals de naam Rijnmond Mission al omschrijft, is ons  
missiegebied Rijnmond, ook wel Groot-Rotterdam  
genoemd. Waarbij de projecten zich bevinden op  
Rotterdams grondgebied. 

jaaroverzicht 2021

REIS MEE   
DOOR RIJNMOND

Het Kruispunt 
Je kijkt je ogen uit wanneer je op zaterdag door de Koopgoot loopt, 
richting de Markthal: mannen, vrouwen, kinderen. ‘Wat een mensen 
uit alle stam en taal en natie.’ Midden op een plein staat iemand het 

evangelie te verkondigen. Je wordt er stil van. Wat ooit begon als 
koffiebar, groeide uit tot Het Kruispunt. Daar werkt Martijn Leeftink 
vooral met Arabischtaligen om het evangelie te verspreiden. Er zijn 
heel veel mogelijkheden om in gesprek te komen. Op dit moment is 

er iedere dinsdagavond een groep mensen, moslims en niet-moslims, 
die samenkomen in een Arabisch-Nederlandstalige bijbelstudie-

groep. Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was dat er 
een doopdienst mocht plaatsvinden!

MEERdanBeverWAARD
Vanuit noord nemen we de tram helemaal naar zuidoost. Daar

ligt Beverwaard en het project MEERdanBeverWAARD. Ruard en
Eliane Stolper zijn hier aan de slag met hun leiderschapsteam. 
Ze kijken terug op een wisselend jaar. Er waren problemen met 
het gebouw, corona en worsteling binnen het leiderschapsteam. 

Toch mogen we vooruitkijken met een loflied aan God. 
Op de foto zie je de ‘bouwstenen’ waar het team van 

MEERdanBeverWAARD in 2021 mee aan de slag ging. Er waren 
mooie ontwikkelingen. Elke week liep er een groepje mannen
biddend door de wijk. En ondanks alle problemen mochten er

mensen gedoopt worden. God is goed!

#Hill
Met de tram reizen we naar het noorden van de stad, Hillegersberg-
Schiebroek. Daar vind je Mark van Leeuwen met zijn team van #Hill. 

Er is veel potentie om te groeien naar een gemeente. Elke zondag 
verkondiging via YouTube heeft de kerk beter op de kaart gezet. 

Gelukkig mocht het ook weer fysiek. Er was een online Alpha cursus, 
met betrokken deelnemers. De kliederkerk is ook weer opgestart. 

Fijn dat er groei mocht plaatsvinden.

ZUID-HOLLANDROTTERDAM
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71%
Nederland - Kruispunt

15%
Nederland - #Hill

55%
Bijdrage uit  
support-kerken

45%
Bijdrage Landelijk  

Samenwerkingsverband  
I Verre Naasten

14%
Nederland - Beverwaard

inkomsten

vermogenspositie

staat van baten en lasten

besteed aan de diverse partners

financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Rijnmond Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de 
ondersteuning van onze partners Het Kruispunt, #Hill en MEERdanBeverWAARD 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 356.149 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 55% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. 
De overige 45% 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?

Heeft u vragen over onze financiële  
verantwoording? Neem contact op  
met onze penningmeester via  
wintershilda@gmail.com
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Bestuur Rijnmond Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Bas van Zuijlekom, voorzitter
Jan Modderman, secretaris
Hilda Winters, penningmeester 
Anneke Guijt-Wiersum 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Geloof delen wereldwijd

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 418.685
per 31 december 404.357

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  203.506  195.400  210.400 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  180.773  160.749  193.971 
Som der baten  384.279  356.149  404.371 

Lasten
Nederland - Kruispunt  192.139  192.567  203.577 
Nederland - Beverwaard  32.023  38.568  39.402 
Nederland - #Hill  36.314  40.497  41.372 
Nederland- stimuleren nieuwe initiatieven  19.214  19.701 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners  279.690  271.632  304.052 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  51.539  42.799  51.031 

Totaal besteed aan doelstellingen  331.229  314.431  355.083 

Wervingskosten  31.800  21.501  24.847 
Kosten beheer en administratie  21.249  20.218  24.441 

Som der lasten  384.279  356.149  404.371 


