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Twee patiënten in één krakkemikkig bed. Een andere patiënt hangt ziek en uitgeteld tegen 
een muurtje op de stoep van het ziekenhuis. Naast hem ligt een wel heel oude zuurstoffles. 
Lege medicijnkasten en lange, lange rijen voor de crematoria. Deze beelden staan op ons 
netvlies gebrand. 2021 was misschien wel een jaar om nooit meer te vergeten. Maanden-
lang worstelde India met een ongekend aantal coronabesmettingen. Ook de kerken waren 
dicht. En toch lieten de Zuid-Indiase kerken hun licht, hét licht van Jezus schijnen in deze 
donkere tijd. Door mensen te voorzien van voedsel, kleding en dekens. Maar ook door men-
sen met gevaar voor eigen leven naar het ziekenhuis te brengen of door zuurstof te regelen. 
Wat zijn deze christenen een geweldige zegen voor de Indiase maatschappij. Wat kunnen 
wij veel leren van hun absolute overgave. En wat fijn dat we een bescheiden bijdrage kon-
den leveren, waardoor hét licht nog feller ging schijnen.

jaaroverzicht 2021

LICHT IN ZUID-INDIA

South India Reformed Churches 
In 2021 ondersteunden we 9 dominees en 12 evangelisten 

met een beperkte maandelijkse financiële bijdrage. De 
dominees en evangelisten gebruiken dit om te voorzien in hun 
levensonderhoud. Daarnaast helpen zij met dit geld anderen 
en schaffen spullen aan die nodig zijn voor hun mission-werk. 
Dominee Vincent koopt bijvoorbeeld snacks om uit te delen in 

het ziekenhuis waar hij evangeliseert. 
In 2021 was het voor de South India Reformed Churches ondanks 
Covid toch mogelijk om een jaarlijkse conferentie te organiseren. 
Dit keer gericht op de kleine kring van dominees en evangelisten 
en hun familie. Hun programma stond in het teken van de liefde 

die tot eenheid leidt. 
 

Anugraha Reformed Presbyterian Churches 
De ARPC-kerken zitten vol ideeën, ze waarderen de contacten die 

we hebben en ontwikkelen plannen om in de toekomst steeds meer 
zelfstandig te worden. In 2020 maakten we het mogelijk om het boek 
‘Het woord vooraf’ te vertalen in het Kannada, een van de vele talen 
in India. Hetzelfde boek is in 2021 vertaald in het Tamil. Zo wordt het 
voor een steeds grotere groep christenen in India mogelijk om zich te 

verdiepen in het leven met God. 
Door de coronapandemie raakten veel Indiërs werkloos. Geld om de 
kinderen naar school te laten gaan was er daardoor in veel gezinnen 
niet. Door noodhulp te verlenen konden 184 kinderen verdeeld over 
19 kerken toch hun schoolgeld betalen en zo onderwijs volgen. Dat 

maakt het verschil voor hun toekomst in India.

Bangalore Reformed Church
Wat is het goed om te zien hoe de 
Bangalore Reformed Church het 
evangelie verder brengt. We zijn 
dankbaar dat zij dit jaar 6 tieners 

mochten dopen, vlak na een lockdown 
en vlak voordat een nieuwe anti-
bekeringswet werd aangenomen. 

Ook de Bangalore Reformed Church 
ontving noodhulp. Zij besteedden dit 
vooral aan het uitdelen van voedsel  

aan de allerarmsten. 
Samen met deze kerk zijn we bezig 
geweest met het aankopen van een 
stuk grond, waarop zij een kerkge-

bouw willen realiseren. Dat was niet 
makkelijk want de grondprijs stijgt snel 
in de wereldstad Bangalore. Maar het is 

gelukt! Nu nog het kerkgebouw.

CHENNAI

BANGALORE

SALEM
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staat van baten en lasten

financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Zuid-India Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de ondersteu-
ning van onze partner-kerken in Zuid-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 116.733 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 13% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. 
De overige 87% 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@zuidindiamission.nl43%

Evangelisatie
53%
Kerkelijk opbouwwerk

13%
Bijdrage uit support-kerken

87%
Bijdrage Landelijk  

Samenwerkingsverband  
I Verre Naasten

inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

Bestuur Zuid-India Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Johan Vogelaar, voorzitter
Elta Dorland, secretaris
Sicco de Vries, penningmeester
Klaas Jilderda
Sarel TempelmanDoor een gift uit de landelijke noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl (in 2020) konden we onze 

partners extra ondersteunen met een bedrag van ruim 8.000 euro voor corona-noodhulp.

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen  25.000  15.000  13.750 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  82.712  101.733  87.561 
Som der baten  107.712  116.733  101.311 

Lasten
Partner: Anugraha Reformed Presbyterian Churches (ARPC)  37.839  38.573  43.802 
Partner: South India Reformed Churches (SIRC)  30.452  27.317  32.375 
Partner: Bangalore Reformed Church (BRC)  10.107  23.141  - 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  78.397  89.031  76.177 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  14.446  14.028  12.785 

Totaal besteed aan doelstellingen  92.843  103.059  88.962 

Wervingskosten  8.913  7.047  6.225 
Kosten beheer en administratie  5.956  6.627  6.123 

Som der lasten  107.712  116.733  101.311

4%
Educatie


