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jaaroverzicht 2021

GELOOF DELEN  
IN CENTRAAL-AFRIKA Pygmeeënzending 

4 evangelisten ontvingen een bijdrage voor 
activiteiten om hun inkomen te versterken. 
Evangelist Bernardin Dhangolo investeerde 

dit geld in de visserij. Met de opbrengst 
onderhield hij zijn gezin en leverde een 

belangrijke bijdrage aan de bouw van een 
lokale kerk.  

Christelijke universiteit IUDI 
In het islamitische noorden van Kameroen 
is de theologische school IUDI uitgebreid 
met een brugjaar. Naast de 11 studenten 
die al aan de school studeerden, deden 9 

studenten een brugjaar, zodat ze voldoende 
basiskennis hebben om aan een theologische 

studie te beginnen.

Presbyterian Church in Uganda (PCU) 
Nederlandse gemeenteleden met een hart voor mission 

hebben 4 keer een online ontmoeting gehad met een 
groep gemeenteleden van de PCU-kerken in Oeganda. 

Een prachtige manier om elkaar te bemoedigen in tijden 
van corona. In Oeganda rondden 3 vrouwen hun studie af 
aan het Westminster Christian Institute (de theologische 

opleiding van de PCU-kerken). Een van hen is Grace (op de 
foto in het midden). Door deze studie staan ze sterker in hun 

leiderschapsrol in de gemeente en versterken ze de  
PCU als geheel.

Timothy Leadership Training (TLT)
225 deelnemers hebben een of meerdere 
modules van de bijbelse, praktische TLT-

training afgerond. In Kameroen namen de 
studenten tijdens de module over ‘vrede 
in de familie’ hun vrouwen mee naar de 

training. Het geleerde kon daarmee direct in 
de praktijk worden gebracht. 

United Reformed Church Congo (URCC)
In het kader van een evaluatie zijn 22 URCC-

gemeenten, verspreid door heel Congo, 
bezocht door mensen uit ons Congolese 

netwerk. De gemeenten blijken erg 
missionair. De gemeente ‘la Paix’ uit de door 

burgeroorlog geteisterde Kasai-provincie, 
spande de kroon. Zij zijn gedurende de 
afgelopen 5 jaar maar liefst 10 nieuwe 

preekplekken in omliggende dorpen gestart.

CONGO

KAMEROEN
OEGANDA

3xM
Er konden in 2021 weer veel mensen bereikt 
worden met het evangelie via de christelijke 

mediaproducties van 3xM. Er zijn nu 9 
uitzendingen op nationale en 6 op regionale 

tv-zenders in 11 verschillende landen in 
West-Afrika.

Missionaire Wereldwerkers
In 2021 keerden 2 gezinnen definitief terug 
naar Nederland. Onder andere de familie 
Meindertsma die 18 jaar in Bangladesh 

woonde en werkte.

Een greep uit de resultaten die we in 2021 onder Zijn zegen mochten 
behalen. Dankzij de steun van alle GKv-kerken uit de classis Amersfoort, 
Hilversum en Utrecht.  
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Theologische universiteit FATEB 
FATEB heeft de eerste stappen gezet op 

weg naar online lesgeven, door te investeren 
in kennis en materiaal en een aantal online 

colleges te geven. Een grote uitdaging in een 
continent waar internettoegang nog zeer 

beperkt is.  

Bijbelvertaling via Wycliffe (Congo) 
In Oost-Congo zijn 3 taalgroepen gesteund 
met het vertalen van de Bijbel in hun eigen 
taal: het Vanuma, Mbele en Bila. Dit is een 

meerjarig project. Er worden mooie stappen 
gezet ondanks de voortdurende gevaren in 

Oost-Congo.
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financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Utrecht Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de ondersteuning 
van onze partner-kerken in verschillende landen in Centraal-Afrika weer mogelijk. Ondanks de impact van de wereldwijde coronapan-
demie 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 624.395 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 56% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken.  
De overige 44% 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 
penningmeester@utrechtmission.nl

balans Utrecht Mission | Verre Naasten

17%
Evangelisatie

49%
Kerkelijk opbouwwerk

10%
Diaconaat

44%
Bijdrage Landelijk  

Samenwerkingsverband  
I Verre Naasten

24%
Educatie

verdeling der lasten

besteed aan de diverse sectoren

56%
Bijdrage Utrecht Mission 
| Verre Naasten
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Bestuur Utrecht Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Bart Nitrauw, voorzitter
Anneke Engelbrecht-van Egmond, secretaris
Albert Hofsink, penningmeester
Hilde de Jong
Willeke Slot-van Leeuwen

Bedragen in €
Verdeling van de lasten Begroot 2022 Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage Utrecht Mission | Verre Naasten (incl. onttrekking 
aan reserve)

 324.734  347.031  377.031 

Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  248.127  277.364  284.281 
Som der baten  572.861  624.395  661.313 

Verantwoording van de lasten
Congo - Bijbelvertaling (Wycliffe)  32.023  32.140  32.835 
Congo - Kerkelijk opbouwwerk + noodhulp (URCC)  166.846  195.193  196.592 
Congo - Theologisch onderwijs (TEE)  8.966  6.894  6.623 
Centraal Afrika - Mission-werk onder Pygmeeën / noodhulp  6.405  9.799  16.418 
Centraal Afrika - Leiderschapstraining (TLT) + Franse vertaling  13.352  21.375  7.793 
Kameroen - Bijbelvertaling (Wycliffe / ABC Dadak)  -  3.085  3.152 
Kameroen - Theologisch onderwijs (FATEB)  19.214  38.568  19.701 
Kameroen - Theologisch onderwijs (IUDI)  -  10.975  32.835 
Oeganda - Kerkelijk opbouwwerk (PCU)  80.860  84.706  68.531 
Franstalig Afrika - Evangelisatie via media (3xM)  19.214  32.140  32.835 
Wereldwijd - Utrechtse Missionaire Wereldwerkers  19.214  17.934  32.835 
Utrecht Mission - Corona noodhulp  -  19.751  - 
Bijdrage ICRC conferentie Afrika  1.550 
CO2 compensatie Utrecht Mission 2021-2025  1.537  2.107  - 
Beschikbaar voor nieuwe projecten en noodhulp  49.316  -  47.101 

Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  416.947  476.220  497.251 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  76.832  75.035  83.456 

Totaal besteed aan doelstellingen  493.779  551.255  580.707 

Wervingskosten  47.406  37.695  40.635 
Kosten beheer en administratie  31.677  35.445  39.971 

Som der lasten  572.862  624.395  661.313

Bedragen in €
Activa Passiva

Liquiditeit  € 191.919 Reserve 1/1/2021  € 249.780 
Vorderingen  € 25.853 Onttrekking aan reserve  € -46.164 

Reserve 31/12/2021  € 203.616 
Kortlopende schulden  € 14.156 

Totaal  € 217.772 Totaal  € 217.772 Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Geloof delen wereldwijd

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06


