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VOORWOORD 
 

Graag willen wij u weer laten zien wat uw bijdrage 

mogelijk heeft gemaakt in 2019. Daarnaast willen we 

u laten zien wat het bestuur en onze vrijwilligers 

hebben gedaan om het werk waaraan u bijdraagt op 

een goede manier voortgang te laten vinden.  

Filadelfia Zending wil laten zien waar ze voor staat en 

hoe ze werkt. Integer, betrouwbaar en controleer-

baar, zo willen wij werken. Omdat wij een hemelse 

opdrachtgever hebben, moeten we in de eerste 

plaats verantwoording aan Hem afleggen. Maar 

tegelijkertijd hebben wij aardse supporters, aan wie wij 

ook verantwoording verschuldigd zijn.   

 

In 2019 konden we weer invulling geven aan onze 

doelstelling om het evangelie van Jezus Christus te 

verkondigen. Dit gebeurde door met liefde, geduld en 

met helpende handen naast mensen te gaan staan.  

 

Zo ging het dankbare kinderwerk in Brazilië verder. 

Konden onze zendingswerkers het Bijbelvertaalwerk en 

het leeshulpproject op verschillende locaties verder 

vorm geven. Ook werd er gewerkt onder migranten in 

Spanje en Nederland. Verdere financiële onder-

steuning kon worden gegeven voor een project voor 

een kliniek voor basisgezondheidszorg  in Zambia/ 

Angola ,maar ook het belangrijke gevangenis-

pastoraat in Suriname ging weer door. We maken er 

melding van in het uitgebreide jaarverslag. Zorgen zijn 

er ook. Zo komt er te weinig sponsorgeld binnen voor 

het babyhuis  in Mozambique en moest het 

ontwikkelingsproject in Azië plotseling worden 

afgebroken, omdat de lokale overheid dit verder 

verbood.  

 

Als Filadelfia Zending hechten wij veel waarde aan 

samenwerking! Wij geloven dat wij samen onze 

opdracht van de Heer hebben gekregen, net zoals de 

discipelen hun opdracht kregen. “Jullie hebben niet 

mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie 

opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen 

…” Joh. 15: 16 (NBV).  

 

Wij zijn blij met de inzet van de vrijwilligers die het 

bestuur ondersteunen en met de inzet van de 

verschillende thuisfrontcomités. Ook in het verslagjaar 

konden wij weer op hun steun rekenen.  

 

Iedereen die op een of andere wijze bij ons werk is 

betrokken, willen wij danken voor hun steun in 2019.   

 

Vriendelijke groet,  

Piet Verkerk, voorzitter
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BESTUURLIJK 
  

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm  

De statutaire naam van de organisatie luidt: Stichting 

Filadelfia Zending. De stichting is statutair gevestigd te 

Zwolle. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 54615615.  

 

Ontstaan Stichting Filadelfia Zending  

De stichting is opgericht bij akte d.d. 30 december 

2008, waarbij een fusie plaats vond van Stichting 

Filadelfia Zending Binnenland, Stichting Filadelfia-

Zending Buitenland en Vereniging Filadelfia Zending. 

Als eerste van de verschillende rechtspersonen werd 

de Vereniging Filadelfia Zending in 1953 opgericht. De 

statuten zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.  

 

Doelstelling  

Stichting Filadelfia Zending heeft tot doel het 

evangelie te verkondigen en te laten verkondigen – 

zowel in Nederland als in het buitenland - en de 

opbouw van christelijke gemeenten te bevorderen en 

te ondersteunen, waardoor uiteindelijk levens in 

positieve zin veranderen. Om dit doel te realiseren wil 

Filadelfia Zending missionaire projecten en 

gemeenten die missionair actief willen zijn, 

ondersteunen. Filadelfia Zending kan hulp verlenen, 

ondersteunen en/of adviseren.  

 

Filadelfia Zending rekruteert niet zelf werkers voor 

bepaalde taken, maar ondersteunt gemeenten bij de 

uitvoering van hun missionaire taak. De ondersteuning 

heeft tot doel dat voor projecten werkers, namens of 

vanuit een gemeente in binnen- of buitenland kunnen 

worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan - 

lokale - gemeentewerkers, hulpverleners die woord en 

daad samen laten gaan of z.g. pioniers voor een 

opbouwfase en een afgesproken tijd.  

 

Bestuurssamenstelling  

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit Piet Verkerk 

(voorzitter), Lex Klein Haneveld (secretaris), Leonard 

Bloem (penningmeester), Gerbrand Breur (bestuurslid) 

en Peter Weigand (bestuurslid). Daarbij is per 14 maart 

Herman Wortelboer tot bestuurslid benoemd. Ook 

nam Marianne Pleune vanaf 5 september als aspirant 

bestuurslid deel aan de bestuurs-vergaderingen. 

Tijdens de lintjesregen op 26 april werd onze voorzitter  

Piet Verkerk door de koning benoemd tot lid in de 

orde van Oranje Nassau, onder andere voor zijn meer 

dan 25 jarig bestuurslidmaatschap bij de Stichting 

Filadelfia Zending. 

 

ANBI  

Stichting Filadelfia Zending is door de Belastingdienst 

vanaf 19 december 2007 aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kan gebruik 

gemaakt worden van fiscale voordelen met 

betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van 

giften (Inkomsten- en Erfbelasting en Schenk-

belasting).  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

In mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van kracht geworden. 

Stichting Filadelfia Zending voldoet aan deze 

verordening. Er is een privacybeleidsplan opgesteld 

inclusief een privacyverklaring voor onze website. Met 

gegevensverwerkers (zoals bijvoorbeeld de drukker 

van De Band) zijn verwerkersovereenkomsten 

gesloten.  

 

Integriteit  

Filadelfia Zending heeft een integriteitsbeleid.  

Hierin is opgenomen een fraudeprotocol en een anti-

corruptiebeleid. Dat is niet omdat we daardoor meer 

integer zouden zijn dan zonder zo’n beleid. De reden 

is dat sommige sponsors van projecten als voor-

waarde stellen dat er een fraudeprotocol is. In 

verband met projecten in derdewereldlanden is ook 

een anti-corruptiebeleid ontwikkeld.  

 

Bestuursactiviteiten  

Eigenlijk schrijven wij ieder jaar in ons jaarverslag, dat 

het verslagjaar voor het bestuur een druk jaar was. 

Dat was in 2019 niet anders. Ook dit jaar waren er 

zaken die veel aandacht van de bestuursleden 

vroegen. Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. 

Daarnaast vindt er per e-mail overleg en 

besluitvorming plaats, waarna die besluitvorming in 

een bestuursvergadering wordt geformaliseerd. 

Verder zijn buiten de bestuursvergaderingen  

gesprekken gevoerd met enkele werkers en is er 

enkele malen met een thuisfrontcomités overleg 

geweest.  

 

Lex en Alie Klein Haneveld hebben een bezoek  

gebracht aan Zambia en Angola op uitnodiging van 

het Christian Resource Centre. Daar mocht Lex de 
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opening verrichten van de kliniek voor basis- 

gezondheidszorg in Chilombo(Angola) waaraan FZ als 

sponsor heeft bijgedragen.  

 

De werving van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers is 

een voortdurend aandachtspunt. Met name de 

vacature eindredacteur voor de Band is ultimo 2019 

nog vacant en wordt nog door de vertrekkende  

redacteur dan wel op interimbasis door  Lex Klein  

Haneveld ingevuld. 

 

Beleidsvorming  

In 2017 heeft het bestuur het beleidsplan 

geactualiseerd. Aan de hand van dit beleidsplan is 

een Jaarplan 2019 gemaakt, waarin de 

beleidsvoornemens in concrete acties worden 

omgezet. Deze acties worden door het bestuur 

gemonitord. Ook is een jaarplan voor 2020 opgesteld. 

 

 

 
 
COMMUNICATIE 

 

Zendingsmagazine De Band is nog steeds het 

belangrijkste communicatiemiddel van Filadelfia 

Zending. Maar ook FZ Mail, onze digitale nieuwsbrief, 

wordt goed gelezen. De Band is in het verslagjaar vier 

keer verschenen. De Band werd naar ruim 844 

adressen in Nederland verzonden, daarnaast nog aan 

17 buitenlandse adressen.  

 

De Band financieel 

Voor De Band wordt geen abonnementsgeld 

gevraagd. De giften die we speciaal voor De Band 

ontvingen, zijn niet voldoende om de kosten te 

dekken. Speciaal voor De Band ontvingen we een 

bedrag van € 1.208 (2018 € 4.160) aan giften. Het 

grootste deel van de kosten wordt daarom uit de vrije 

middelen betaald. Wij zouden echter het geld liever 

aan onze zendingswerkers besteden. De kosten 

bedroegen € 9.310 (2018: € 8.014). 

 

De Band digitaal 

Sinds 2017 wordt De Band ook in digitale vorm 

aangeboden. De belangstelling voor de digitale 

versie van De Band is gering. Aan het eind van het 

verslagjaar waren er 37 ontvangers van de digitale 

versie.  

 

FZ Mail  

Maandelijkse wordt FZ Mail als nieuwsbrief per e-mail 

verstuurd naar zo’n 171 e-mailadressen (2018: 170). FZ 

Mail is bedoeld voor korte berichten en actualiteiten. 

 

Nieuwsbrieven werkers 

Werkers zenden vaak eigen nieuwsbrieven naar hun 

‘eigen’ achterban, naast de informatie die zij via De 

Band en/of FZ-Mail verspreiden. FZ stimuleert dit en in 

een enkel geval wordt hierbij support verleend. 

 

Restyling communicatiemiddelen 

In 2019 is de website vernieuwd waarbij de ontwerpstijl 

van De Band is toegepast. Ook de andere 

communicatiemiddelen zoals de flyer, folder en FZ 

Mail zijn nu in deze stijl uitgevoerd. Het actueel 

houden van de informatie op de website blijft een 

voortdurend aandachtspunt. 
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VRIJWILLIGERS 
 

Zonder vrijwillige medewerkers zou Filadelfia Zending 

niet goed kunnen functioneren. Ze vallen niet op, 

treden niet op de voorgrond, u ziet alleen het resul-

taat van hun werk.  

 

De vrijwilligers ontvangen geen salaris. Het bestuur wil 

zijn waardering van de vrijwilligers tonen door een 

bescheiden vrijwilligersvergoeding aan te bieden. 

Enkele vrijwilligers ontvangen deze vergoeding ook 

inderdaad.. Deze vrijwilligers vergoeding voldoet aan 

de eisen die de belastingdienst hieraan stelt. 

 

Door hun namen te vermelden willen we onze vrij-

willigers even voor het voetlicht halen. In het verslag-

jaar hebben de volgende vrijwilligers iets gedaan voor 

Filadelfia Zending of voor De Band: Annemarie 

Verkerk-van Helden (notuliste bestuursvergaderingen, 

website inhoudelijk), Arjan Verkerk (opmaak en 

verzending FZ Mail, adressenbeheer FZ Mail), Bart 

Verkerk (webmaster: opmaak en onderhoud website), 

Berend Gunnink (eindredactie De Band), David 

Verkerk (medewerker Financiële Administratie), Irene 

Breur (Office Manager en FZ-Mail - tot medio 2019),  

Annelies Heffernan (vertaalwerk) en Anneke Verkerk 

(verzending verjaardags- en kerstkaarten voor werkers 

en stuursleden).  

 

De vrijwilligers hebben over het algemeen maar met 

één bestuurslid regelmatig contact. Verder verrichten 

zij hun taak over het algemeen zonder contact met 

de andere vrijwilligers. Daarom organiseert het bestuur 

jaarlijks een bijeenkomsten waarbij de vrijwilligers en 

bestuursleden elkaar ontmoeten en in een 

ontspannen sfeer bij elkaar zijn, maar ook een keer 

samen nadenken over hun taak, motivatie en 

samenwerking. 

 

 

 

 

PROJECTEN EN WERKERS 
 

De verschillende FZ-werkers zijn werkzaam voor diverse 

projecten en hebben daarbij ieder hun eigen taken 

en werkgebied. De wijze waarop hun werk wordt 

ondersteund, hangt af van de specifieke situatie. 

Filadelfia Zending probeert maatwerk te leveren door 

per project afspraken te maken. In dit verslag willen 

wij u laten zien, hoe Filadelfia Zending de projecten 

steunt en wat daarmee bereikt wordt.  
 

 

Project: In de Wijngaard  

Werkers: Cees en Joke Terpstra - Hendrik Ido Ambacht.  

Het project ‘In de Wijngaard’ richt zich op 

evangelisatie, gemeente-opbouw en pastoraat.  

 

Het belangrijkste doel van het project is de 

verkondiging van het evangelie van Jezus Christus tot 

redding en hoop. Het gaat erom dat mensen tot 

geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus komen, zodat 

levens ten goede worden veranderd. Daarnaast is het 

doel dat christenen worden opgebouwd in hun 

geloof en (meer) gaan functioneren in een kerk of 

geloofsgemeenschap.   

 

De bediening van Cees bestond voornamelijk uit het 

vervullen van spreekbeurten op zondag, verzorgen 

van speciale diensten, Bijbelstudie-avonden, zieken- 

en ouderen pastoraat,  en het leiden van 

rouwdiensten. 

 

Het was het verlangen van Cees, dat de prediking 

van het Woord  zou bijdragen tot de geestelijke groei 

van ieder persoonlijk en uitbreiding van de gemeente 

in zijn geheel. 

 

Resultaten: De zeven Bijbelstudie-avonden in 

Bodegraven en de acht avonden in Leiden stonden 

vooral in het teken van onderwijs, verdieping van het 

geloof en meerdere kennis van de Persoon van onze 

Here Jezus Christus. Het waren gezegende avonden. 

 

In dit jaar waren er drie rouwdiensten, waarin de 

Boodschap van troost en hoop door het evangelie 

mocht worden doorgegeven. Juist in zulke situaties 

worden mensen bepaald bij de betrekkelijkheid van 

dit leven en wordt men tot nadenken gezet over een 

leven na dit leven. Gods Woord geeft antwoord op 

de diepste levensvragen waar mensen vaak mee 
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worstelen. Dan is er dankbaarheid als daar de 

gelegenheid is om het evangelie te verkondigen. 

 

Regelmatig mocht Cees voor geestelijke onder-

steuning zorgen bij de bezoeken aan verschillende 

bejaarde broeders en zusters. Ouderen die het vaak 

moeilijk hebben, delen dan hun zorgen en moeite met 

hem en door naar hen te luisteren en voor en met hen 

te bidden, kon hij iets voor hen betekenen. 

 

Filadelfia Zending kon door de giften met vrije 

bestemming Cees en Joke een aanvulling op hun 

AOW-uitkering geven en hen zo in staat stellen om in 

dit project te werken.  
 

 

Evangelisatieproject Noord Nederland  

Werkers: Eric en Martha Donker – Stadskanaal.  

Eric werkt drie dagen per week als leraar en is twee 

dagen per week als evangelist actief voor 

Evangelisatieproject Noord-Nederland.   

 

Doelen: Eric legt contacten met mensen tijdens 

straatevangelisatie en trekt op met een grote groep 

jongeren in de leeftijd van 16-29 jaar. Verder werkt hij 

in Groningen onder studenten. Eén van zijn doelen is 

dat mensen werkers worden en dat mensen die zijn 

vastgelopen weer goed gaan functioneren. Hiertoe 

vervult hij dan een coachende rol. Samen met Martha 

coachen ze ook meerdere echtparen die op allerlei 

levensgebieden tegen problemen aanlopen. 

 

Resultaten: Dat Eric met zijn activiteiten wel wat 

bereikt, dat levens van mensen inderdaad 

veranderen, blijkt onder meer uit de volgende 

voorbeelden: “Ik ken iemand die zijn leven niet op 

orde had en een burn-out had. Ik ben een dag met 

hem opgetrokken en we hebben harten voor elkaar 

geopend. Dit heeft impact op hem gehad: het werd 

een keerpunt in zijn leven. Relaties herstelden en hij 

ging beter functioneren in zijn bediening.”  

 

“Een andere jongeman had geschiedenis gestudeerd 

en veel dingen onderzocht. Uiteindelijk hebben we vijf 

kwartier gesproken en kon ik hem vertellen over het 

maken van een keus voor God en hoe je je leven 

overgeeft aan de Here Jezus. Nadat wij hartelijk 

afscheid hadden genomen, dacht ik aan de 

woorden van de Here Jezus. “Je bent niet ver van het 

Koninkrijk van God” “. En zo zouden er meer 

voorbeelden kunnen worden vermeld.  

 

Eric bouwt een eigen achterban op en ontvangt ook 

van zijn gemeente ondersteuning voor dit 

evangelisatieproject. Alle support loopt via Filadelfia 

Zending, die voor een vast bedrag per maand garant 

staat en zo dit project mede mogelijk maakt.  
 

 

 

Evangelisatieproject Granada (Spanje) 

Werkers Hans en Encarnita van Bemmelen  

 

Doelen voor 2019: 

• Verspreiden van Bijbels en christelijke literatuur 

• Evangeliseren met speciale nadruk op het bereiken 

van immigranten. 

• Geestelijke zorg en opbouw van onze eigen 

evangelische gemeente. 

• Bijbelstudie en geestelijke steun aan evangelische 

zigeunergemeentes. 

• Verbeteren en uitbreiden van de website: 

www.jesusjesus.es 

• Verbouwing van een ruimte grenzend aan ons 

gemeentegebouw 

 

Resultaten: 

1. Verspreiden van Bijbels en Christelijke literatuur. Niet 

alleen vanuit het kerkgebouw van de gemeente,  

maar ook op de markt en in de gevangenis deelt 

Hans Bijbels en literatuur uit. Als voorbeeld ter 

bemoediging was te zien hoe blij en dankbaar een 

jongen uit Guinee was die een gratis Bijbel in 

ontvangst nam. 

 

2. Evangeliseren met speciale nadruk op het bereiken 

van immigranten. In januari volgde Hans een training 

gedurende een weekend in de buurt van Madrid. 

Daar leerde men hoe mensen bereikt kunnen worden 

door middel van DBS (Discovering Bible Studie). 

Gedurende het jaar is dit door Hans en anderen in 

praktijk gebracht en vooral werd gezien hoe moslims 

vaak openstaan voor het gezamenlijk lezen van de 

Bijbel en hoe met hen gesproken wordt over wat 

daarin ontdekt wordt. 

Er is nu een wekelijkse DBS met jonge zigeuners en één 

in de eigen gemeente, maar ook met Senegalezen.  
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Hans heeft plannen om samen met anderen die ook 

ervaring hebben in DBS een training te geven aan 

andere zendelingen en evangelisten. 

 

3. Geestelijke zorg en opbouw van de eigen 

evangelische gemeente in Granada. 

Gemeenteleden David en zijn vrouw Isa helpen in het 

gemeentewerk, maar het vinden van huisvesting voor 

hen in de provincie Granada is een probleem.  

 

Zorg is er voor medeverantwoordelijke Jozef (José) die 

jeugdleider was en met persoonlijke problemen 

worstelt.  

 

4. Bijbelstudie en geestelijke steun aan evangelische 

zigeunergemeentes. Regelmatig bezoekt Hans 

verschillende zigeunergemeentes om te prediken.  

Sinds kort is er een nieuwe zigeunergemeente gestart 

in het dorp Churriana dicht bij de plaats waar Hans en 

Encarnita wonen.  

 

Hans was in april uitgenodigd om in Brazilië te spreken 

tijdens een conferentie van zigeunervoorgangers. Hij 

mocht daar ook spreken in verschillende plaatselijke 

gemeentes. In Granada sprak Hans ook in een 

bijeenkomst van zigeunervoorgangers 

 

5. Verbeteren en uitbreiden van de Website: 

www.jesusjesus.es. In 2018 waren er 3776 links op de 

evangelische website, nu zijn dat er ultimo 2019 bijna 

6000, m.b.t. evangelische films, sites en andere 

producten in bijna 1800 talen (ruim 100 meer dan in 

2018) 

 

6. Verbouwing van een ruimte aangrenzend aan het 

gemeentegebouw. De verbouwing vordert gestaag 

in de verwachting dit in 2020 te kunnen afronden. 

 

Hans ontvangt een gedeeltelijke AOW-uitkering en 

een gedeeltelijk Spaans ouderdomspensioen. 

Doordat Filadelfia Zending deze uitkeringen uit de 

giften met vrije bestemming aanvult, is Hans in staat 

voor dit project te blijven werken.  

 

 

Project: Christelijke Centrum Berea (Slowakije)  
Werkers: Juraj en Debora Kocmunda  

Juraj en Debora zijn betrokken bij heel wat 

activiteiten, die allemaal worden georganiseerd 

onder de paraplu van het Berea Centrum. Soms 

leverde Juraj alleen organisatorische, juridische, 

logistieke of adviserende ondersteuning. Op andere 

momenten gaf hij hulp bij onderwijs en coaching. 

 

Doelen: Het brengen van het evangelie en het 

bevorderen van geestelijke groei van mensen. 

Hiervoor worden alternatieve mogelijkheden 

gecreëerd voor kinderen en jongeren om hun tijd 

creatief en educatief door te brengen met als doel 

persoonlijkheidsontwikkeling, het ontdekken van hun 

talenten en het voorkomen van drugsverslaving.  

 

Resultaten: Er konden wekelijks 36 verschillende 

gezinnen worden geholpen met reguliere 

voedselpakketten met verse groenten, fruit en 

zuivelproducten. 

 

Twaalf retraites in gemeenten in het weekend hebben 

bijgedragen aan de spirituele, educatieve en 

recreatieve verfrissing van alle deelnemende families.  

 

Een speciale 3-daagse retraite voor jonge getrouwde  

stellen droeg bij aan het versterken van het huwelijk 

en het voorkomen van onnodige relatiecrises. Tijdens 

een speciaal vrouwenkamp van een hele week was 

het leren maken van verschillende soorten handwerk 

een nieuwe ervaring.  

 

Om kinderen te leren op een creatieve manier hun 

tijd door te brengen met het doel karakter-

ontwikkeling, het ontdekken van talenten en het 

voorkomen van drugsmisbruik werden verschillende 

activiteiten georganiseerd. Onder andere 18 

evenementen en clubs voor kinderen, 38 wekelijkse 

handenarbeid-sessies gericht op moeders met 

kinderen van 5 -12 jaar oud, diverse zomerkampen,  

4 vrijwilligersweekenden voor jongeren. 15 follow-up 

evenementen, sleep-overs en speciale vieringen, 2 

presentaties op 2 verschillende scholen.  

 

Verder werd juridische en praktische assistentie 

verleend aan zendelingen die in Slowakije kwamen 

wonen en werken. 

 

Dit project is mogelijk dankzij de support van Filadelfia 

Zending door giften die speciaal voor dit project zijn 

bestemd en door een bijdrage uit de giften met vrije 

bestemming.  
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Project: Leeshulp Suriname 

Werkers: Henk en Magda Courtz 

Project Leeshulp stelt zich ten doel de Karaïebse kerk 

in Suriname en Frans Guyana te helpen groeien in 

kracht en omvang, met leden die samen Gods woord 

centraal stellen en de vruchten van de Heilige Geest 

in hun midden zichtbaar maken. De Karaïben zijn een 

Indiaans (of Amerindiaans) volk van ongeveer vijfen-

twintigduizend mensen in Frans Guyana, Suriname, 

Guyana en Venezuela. In Suriname en Frans Guyana 

wonen ongeveer tienduizend Karaïben. 

 

Doelen: 

1. Voortzetting van bemoedigingsbijeenkomsten voor 

vrouwen en kinderen in Galibi. 

2. Onderzoek naar een mogelijke herziening van de 

Karaïebse vertaling van het Nieuwe Testament. 

3. Karaïebs leesonderwijs in Karaïebse dorpen van 

Suriname en Frans Guyana. 

4. Vertaling van Nederlands naar Karaïebs van een 

evangelisch verhaal voor indianen. 

5. Ondersteuning van een groep Karaïben in de buurt 

van Amsterdam. 

6. Onderzoek naar de mogelijkheid van een Karaïebs 

radioprogramma. 

 

Resultaten: 

1. De bemoedigingsbijeenkomsten hebben onder 

leiding van Magda plaats gevonden in de eerste vijf 

maanden van het jaar. De vrouwen en kinderen die 

kwamen, zijn bemoedigd door het contact met elkaar 

en door de liederen en Bijbelse verhalen en adviezen. 

Nadat Magda eind mei naar Nederland vertrok, zijn 

de bijeenkomsten eerst stopgezet en na de zomer 

voortgezet door een voorgangersvrouw (die ook een 

zus van Magda is). 

 

2. Het idee van een herziene uitgave van het 

Karaïebse Nieuwe Testament is voorlopig in de 

koelkast gestopt. Na onderzoekende gesprekken met 

verschillende mensen en groeperingen is vastgesteld 

dat er eerst meer mensen met Karaïebs leesonderwijs 

in aanraking gekomen moeten zijn en de nodige 

leeservaring opgebouwd moeten hebben, voordat 

de inspanning van een tekstherziening met voldoende  

vaart aangepakt kan worden. 

3. Henk heeft vooral in Galibi, maar ook in een klein 

aantal andere Karaïebse dorpen leesonderwijs 

gegeven en het lezen van Karaïebse tekst (vooral het 

Nieuwe Testament) in kleine groepen geoefend. Dit 

werk is na het vertrek van Henk naar Nederland stil 

komen te liggen. 

 

4. Henk en Magda zouden oorspronkelijk in september 

of oktober weer naar Suriname terug keren. Toen dat 

niet doorging (door gezinsomstandigheden), is de 

vertaling van een indiaans evangelisatieverhaal op 

hun pad gekomen. Dit verhaal is geschreven door Fritz 

en Anneke Lauffenburger (oud-zendelingen in Brazilië) 

en dient ertoe indiaanse volken te helpen de kern van 

het evangelie in de Bijbel te herkennen. Doel is om de 

vertaling die in 2019 gestart is, in de loop van 2020 te 

voltooien en op te nemen als luisterverhaal, met hulp 

van oud-vertalers van het Karaïebse Nieuwe 

Testament. 

 

5. In de loop van 2019 zijn Henk en Magda in contact 

gekomen met een groep Karaïben in de buurt van 

Amsterdam. Deze groep probeert in moeilijke 

omstandigheden zijn eigen cultuur te bewaren en 

vast te houden. Er zijn natuurlijk familiebanden van 

deze Nederlandse Karaïben met de Karaïben in 

Suriname. Deze Karaïben stellen de bemoediging en 

ondersteuning en de verwijzing naar Gods hulp op 

prijs. Het is mooi om hun onderlinge saamhorigheid te 

zien en hen te bemoedigen met de identiteit die ze 

mogen hebben of vinden als kinderen van God. 

 

6. Hoewel Henk en Magda niet gezocht hebben naar 

een radioprogramma, is er toch een radioprogramma 

gekomen waaraan zij mochten meewerken, en dat 

uitzicht biedt op een vervolg in 2020. Er bestaat 

namelijk een Karaïebs radioprogramma dat in 

Amsterdam elke woensdagmiddag en –avond 

uitgezonden wordt, in Nederland en ook in Suriname. 

Via de groep Karaïben in Amsterdam zijn Henk en 

Magda uitgenodigd aan dit radioprogramma mee te 

werken. 

 

Dit project wordt door Filadelfia Zending ondersteund 

vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften.  
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Project: Kinderwerk Brazilië 

Werkers: Bernard en Susanne Cloosterman 

De doelen voor 2019 waren: Honderd kinderen uit 

kansarme gezinnen de kans geven op een betere 

toekomst, hen bekend maken met het evangelie. hen 

begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en 

waar nodig hun families helpen in hun primaire 

levensbehoeften. 

 

Activiteiten: 

• Het drie dagen in de week opvangen van vijftig 

kinderen ’s ochtends en vijftig kinderen ’s middags 

op een semi-internaat (dagopvang). 

• Een evenwichtig programma aanbieden met 

huiswerkbegeleiding, bijles, workshops, gezonde 

maaltijden en tijd en ruimte om te spelen. 

• Een evangelisatieprogramma aanbieden met 

bijbelverhalen, liedjes, poppenkast en bijbel-

leeslessen. 

• Het thuis bezoeken van de kinderen en hun 

gezinnen. 

• Het (bij extreme verwaarlozing) opvangen van 

kinderen buiten de tijden van het semi-internaat 

om. 

• Het uitdelen van voedselpakketten en eventuele 

andere hulp. 

 

Resultaten: 

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met 83 kinderen. 

De gemiddelde dagelijkse opkomst was negentig 

procent. (87 Procent in 2018.) Hierdoor hingen de 

kinderen minder op straat rond en konden verschillen-

de moeders werken. 

• Van 57 procent van de kinderen was het laatste 

schoolrapport beter dan het eerste schoolrapport 

van 2019. Tien procent haalde een slechter laatste 

schoolrapport. 33 Procent bleef op hetzelfde niveau 

steken. 

• Van ouders en scholen hoorden we dat het gedrag 

van veel kinderen verbeterde. 

• Zestien kinderen gingen wekelijks of met enige 

regelmaat met ons mee naar de kerk. 

• Vier kinderen werden regelmatig buiten de tijden 

van het semi-internaat om door ons opgevangen. 

• Er werden 75 voedselpakketten uitgedeeld. 

• Eén gezin werd van stromend water voorzien. 

• Het houten huisje van één gezin kon worden 

vervangen voor een huisje van betonplaten. 

 

Dit project wordt door Filadelfia Zending ondersteund 

vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften.  
 

 

 

Project: Christian Resource Centre Zambia  

Werkers : Kovina en Gertrude Mutenda 

Kovina Mutenda werkt als fulltimer in Zambia. Via het 

Christian Resource Centre worden Zambiaanse 

evangelisten ondersteund met materialen, 

conferenties en opleidingen 

 

Het jaar 2019 werd voor het Christian Resource Centre 

(CRC) gekenmerkt door enkele bijzondere 

evenementen. In mei 2019 werd het 100-jarig jubileum 

gevierd van de zendingspost in Mubende. Het CRC 

was hierbij betrokken voor de bouw van een 

guesthouse, waar de buitenlandse gasten konden 

verblijven. Verder was Kovina Mutenda ook be-

trokken bij de organisatie van de conferentie en was 

CRC-bestuurder Richard Liviza een van de sprekers. 

 

Een ander belangrijk evenement was de opening van 

de kliniek voor basisgezondheidszorg in Chilombo 

(Angola). De coördinatie van de bouw, de aanschaf 

van bouwmaterialen etc. werd verzorgd door het 

CRC met fondsen uit Nederland, waaronder ook een 

bijdrage van EO Metterdaad en van Filadelfia 

Zending. 

 

Naast het werk voor deze evenementen konden ook 

nog fietsen en andere materialen aan enkele Zambi-

aanse evangelisten worden uitgereikt, terwijl ook een 

aantal evangelisten financiële ondersteuning ontving. 

 

Het bestuur heeft besloten om Richard Liviza, die al 

bestuurder is van het CRC, te benoemen tot mede-

werker naast executive director (uitvoerend directeur) 

Kovina Mutenda. In verband met zijn leeftijd wil Kovina 

zijn taken langzamerhand overdragen aan zijn be-

oogd opvolger Richard Liviza.  

 

Filadelfia Zending steunt dit project voornamelijk 

vanuit de giften met vrije bestemming.  
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Project: Vertaalproject Noord Afrika 

Werkers: Bernard en Tina 

Bernard en Tina zijn betrokken bij vertaalwerk voor 

Afrika. Om veiligheidsredenen kunnen wij hierover niet 

veel informatie geven. Bernard en Tina hadden ook 

voor 2019 erg veel doelen gesteld. Hierover schrijft 

Bernard het volgende:  

 

Persoonlijke doelen: De wil van God leren doen in 

verschillende omstandigheden, mensen helpen met 

het evangelie, dat ze echt Leven kunnen ontvangen. 

Helpen in de Gemeente met gebouw-onderhoud in 

Toulouse. Het woord van God bestuderen. Mensen 

van onze wijk benaderen met het evangelie o.a. Sinti, 

Roma en het Spaanse Zigeunervolk, en Chinezen en 

mensen uit verschillende landen 

 

Doelen voor Bijbelvertaalwerk: Afronden van de 

Bijbelboeken Lukas en Genesis. Onderhoud van 

Woordenboek en website. Contact maken met 

sprekers van de doeltaal, communiceren met 

vrienden en Bijbelgedeelten toedelen aan mensen 

die er belang bij hebben. 

 

Resultaten Persoonlijk: Bernard schrijft daarover: De wil 

van God leren doen door te volharden heeft ons 

geholpen om meer mensen bij ons te kunnen 

ontvangen en zo meer tijd voor vriendschap en 

discipelschapstraining te hebben. 

Onze taken leken soms zo irrelevant en moeilijk, maar 

we waren er klaar voor. De Heer moedigde ons aan 

om door te gaan, trouw te blijven aan onze schema's, 

dus iedere moment zijn taakje. Meer mensen kwamen 

bij ons met hun nood en we hielpen met vriendschap, 

sociale hulp of christelijke begeleiding. 

 

Iedere zaterdag hebben wij “Sport en Bijbel” gedaan 

met de kinderen en daarna Bijbelstudie met inter-

nationale vrienden en buren. Het resultaat is dat 

mensen nu leren de instructies van Jezus beter te 

volgen en leren andere mensen te helpen met Gods 

liefde. Het onderhouden van het gebouw geeft ons 

een kans om “licht” te zijn. Het is ook een soort sport 

voor ons. Verder hebben we toestemming gevraagd 

voor het werk in de tuin. We hebben bomen gesnoeid 

en samen met een vriend uit Armenië onderhoud 

gedaan. Al deze activiteiten geven een groeps-

dynamiek die God kan gebruiken, al zijn die 

activiteiten zelf niet echt belangrijk. Wij zijn gered om  

 

goede werken te doen die God voor ons heeft 

voorbereid, maar onze goede werken kunnen niets als 

Jezus niet in ons leeft. 

 

Resutaten Bijbelvertaalwerk: Bernard schrijft hierover: 

Dankzij het werk met de familie van de vertaalster 

hebben wij de meeste van onze doelen bereikt. 

Verder schrijft Bernard: We konden mensen leren om 

vanuit de kracht van een Leven met de Heer Jezus te 

genieten. Een van de oudsten is voor het eerst be-

gonnen met zijn hele Bijbel te lezen, dat is te merken 

als hij predikt. Hij leidt iedere maandag bij hem thuis 

een groep die als doel heeft de hele Bijbel te lezen 

vanaf Genesis tot Openbaring. Tina had al lang 

geleden de vrouwen die nu aan deze Bijbel-studie 

deelnemen, uitgenodigd om de Bijbel samen te lezen. 

Dat kon toen om ‘politieke’ redenen niet door-gaan, 

maar God heeft op zijn manier geluisterd en Tina’s 

oprechte wens vervuld. 

 

Er was aanvankelijk maar één Bijbelgroep waarin de 

Bijbel niet erg centraal stond. Nu kan men kiezen uit 

zes verschillende Bijbelstudies. Twee in het gemeente-

gebouw en vier bij mensen thuis. Op zaterdagen en 

woensdagen lezen wij samen de Bijbel met mensen 

van de gemeente en andere contacten.  

 

Verder geeft Tina Spaanse les op een christelijke 

school voor jongens en meisjes tussen 12-16 jaar.  

 

Wij hebben veel contact met twee families uit Noord- 

Afrika. We danken God voor de contacten die we in 

2019 hadden met meer Toeareg-mensen en ook voor 

de vriendschap met een zendingsechtpaar dat 

intensief met Toearegs heeft gewerkt. Verder onder-

houden we de Bijbelwebsite in de doeltaal, een 

website met een woordenboek en gedichten en de 

website van een partner die aan Bijbelpromotie  in 

vele talen doet.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat veel doelen zijn 

bereikt.  

 

Filadelfia Zending ondersteunt met een maandelijkse 

bijdrage, maar er is meer financiële steun nodig. Het 

vormen van een achterban die dit project steunt, is 

niet eenvoudig voor Bernard en Tina.  
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Project: Straatevangelisatie Rotterdam 

Werker: Joke Moelker, evangeliste in Rotterdam en 

omstreken.  

 

Doel: Het doel is om mensen in de straten van 

Rotterdam, Gouda en Delft met het Evangelie in 

aanraking te brengen en de mensen over de liefde 

van God te vertellen. 

 

Vrijwel dagelijks gaat Joke daarvoor de stad in en 

probeert de mensen te bereiken met het Evangelie 

door hen aan te spreken en daar waar mogelijk met 

hen in gesprek te gaan en hen een traktaat of Nieuw 

Testament te geven.  

 

’s Middags gaat Joke met de metro naar het centrum  

van Rotterdam of met de trein naar Gouda. Daar 

loopt ze dan door de straten en spreekt de mensen 

aan die haar tegemoet komen. 

 

Resultaat: Hoewel je niet echt over resultaat kunt 

spreken, probeert Joke de mensen het Evangelie uit 

te leggen. Natuurlijk kan ze mensen niet overtuigen, 

want dat is de Heilige Geest die dat door haar heen 

doet. Als zij aangeraakt zijn en geen Bijbel hebben, 

dan biedt ze hen een Nieuw Testament aan (City 

Bijbel) met een foto van de Erasmusbrug in Rotterdam 

op de kaft. 

 

Filadelfia Zending ondersteunt dit project alleen met 

de giften die speciaal hiervoor zijn bestemd.  
 

 

 

Project: Ontwikkelingswerk Azië 
Werker: Anna 

Anna was in 2019 als teamleidster betrokken bij een 

gemeente-stichtend team in Azië. Om veiligheids-

redenen kunnen wij hierover niet veel informatie 

geven.  
 

Doelen algemeen: Als teamleidster was Anna 

verantwoordelijk voor:  

• Het gericht houden van het team op de veldvisie 

(een beweging van gemeenten te zien ontstaan).  

• Pastoraal zorg dragen voor de teamleden of ervoor 

zorgen dat zij pastorale zorg ontvangen.  

• Bemoedigen tot en voorbeeld zijn in eenheid.  

• Dienen en zorg dragen zoals Jezus dat deed.  
 

Persoonlijke doelen voor de teamleden:  

• Nastreven van persoonlijke groei in God.  

•  Versterken van de eenheid en geestelijke groei 

onderling.  

•  Doelgericht delen van de Hoop in ons.  
 

Persoonlijke doelen van Anna:  

• Het studeren van business vocabulaire in de lokale 

taal & het vakgebied van kleuren-consulente.  

• Het opstarten van een eigen bedrijfje voor 

kleurenanalyse.  

• Het vergroten van de geestelijke vocabulaire en 

communicatieve vaardigheden in de lokale taal.  

• Emotionele/geestelijke groei als leidster.  

• Gaven en huis ter beschikking stellen voor gebed en 

gastvrijheid.  
 

Resultaten: Indirect als teamleidster binnen het team:  

• Een collega van Anna heeft een kunst- en muziek- 

 bedrijf, waarin niet alleen muziek-, dans- en taal-

lessen worden gegeven. Zij faciliteerde stagiaires en 

werknemers. Het goede nieuws werd middels zang 

en muziek gedeeld. Ook werden er trainingen 

gegeven aan aanbiddingsleiders in de omliggende 

landen in Centraal en ZO-Azië.  

• Samen met een collega van Anna werd mee-

gewerkt aan de ontwikkeling van discipelschaps-

materialen voor T-gelovigen.  

 

Resultaten zowel persoonlijk als zowel binnen team:  

• Gastvrijheid werd verleend.  

• T-gelovigen, zowel in de stad als in het hoger 

gelegen gebied, zijn bemoedigd.  

• Het eigen bedrijfje voor kleurenconsulente van Anna 

is gestart door overname van een bestaande 

registratie en m.b.v. professionele hulp in de 

zakenwereld.  

• De vertaling van het stripboek Jezus Messias in de T- 

taal werd gefaciliteerd. • Pastorale zorg is verleend 

aan teamleden en zij werden bemoedigd. • Anna is 

betrokken geweest bij de driejaarlijkse overleg-

momenten voor het werk onder de T-mensen.  

 

Beëindiging werkzaamheden: Medio 2019 werd het 

werk van Anna door de lokale autoriteiten verboden 

en moest Anna het land verlaten. Anna oriënteert zich 

op haar roeping om haar werkzaamheden elders 

voort te kunnen zetten.  

 

Filadelfia Zending ondersteunde het project met 

giften die speciaal voor dit project zijn bestemd en 

met een bijdrage uit de giften met vrije bestemming. 
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Project Ruama Mozambique 

Werker: Jannie Kruize 

Jannie heeft in Mozambique Babyhuis Abia in Luabo 

opgericht. Tot halverwege 2016 gaf zij ter plaatse 

leiding aan dit babyhuis. Sinds haar definitieve terug-

keer in september 2016 monitort zij op afstand dit 

project. In 2019 heeft Jannie weer een bezoek aan dit 

project gebracht om het te controleren en de 

medewerkers te begeleiden. Verder heeft Jannie 

bijna dagelijks telefonisch contact met de lokale 

leiding van het babyhuis.  

 

Het Tfc meldt dat men ook in het jaar 2019 de zegen 

van de Heer op het project mocht ervaren. Wel zijn er 

spanningen t.g.v. extreme weersomstandigheden en 

lokale politieke spanningen. Het gaat goed met de 

kinderen; ze zijn gezond en vrolijk. De staf in Mozam-

bique is goed gewend aan de taakverdeling.  

 

In 2020 gaat het werk door met de zorg voor de 

allerkleinsten. Echter, de financiële bijdragen blijven 

achter wat het nodig maakt dat de opvang terug 

gebracht moet worden naar 1 huisje. 

 

Hoewel in 2020 zal worden getracht de kosten verder 

terug te brengen en meer steun te verwerven, is het 

echter een grote zorg of het babyhuis, zonder een 

toename van de gelden uit Nederland, in de huidige 

vorm kan blijven functioneren.  

 

Door ontvangsten die speciaal voor dit project 

worden gegeven, kan Filadelfia Zending Jannie in 

staat stellen dit werk te doen. Daarnaast staat 

Filadelfia Zending garant voor een deel van de kosten 

van de exploitatie van het babyhuis.  
 

 

 

Project Frans-Guyana/Suriname  

Werkers: Barend en Diny Bloem  

Barend heeft als primair doel het ondersteunen van 

kerkelijke gemeenschappen in Noordoost-Suriname 

en Noordwest-Frans Guyana (met een enkele uit-

schieter naar het noordoosten en zuidwesten) die het 

verlangen hebben om de Heer te volgen en te 

groeien in geloof. Door het geven van thematische 

studies en door gesprekken in kleinere groepen met 

kerkleiders wordt hieraan een bijdrage geleverd.  

 

Aanvankelijk lag de focus op een evangelische 

gemeente in St. Laurent (Frans Guyana). Deze 

gemeente krijgt nu structureel aandacht met support 

van de moedergemeente te Cayenne.  

De gemeente in Cayenne heeft Barend gevraagd om 

voor enkele jaren terug te keren om de gemeente in 

St. Laurent te steunen en een jonge voorganger uit 

Frans-Guyana te begeleiden. De verwachting is dat in 

2020 hierover concrete besluiten kunnen worden 

genomen.  

 

In Nederland gaat Barend voor in diverse gemeentes 

in de Woordverkondiging in de reguliere zondagse 

diensten. Incidenteel wordt hij uitgenodigd voor het 

geven van studies rond een bepaald thema.  

 

Dit project wordt ondersteund vanuit de hiervoor 

speciaal ontvangen giften.  
 

 

 

Evangelisatieproject Albina (Suriname)  

Werker: Els Sussenbach-Junker  

Het evangelisatiewerk vanuit Albina gaat gestaag 

door met ondersteuning van Ruben en Jeanine  

Setropawiro . 

Door Filadelfia Zending wordt dit project gesteund 

met giften die specifiek hiervoor zijn ontvangen.  
 

 
 

Project: Vrouwenwerk Paramaribo (Suriname)  

Werker: Joyce Bijlhout-Kluivert  

Doel: Vanuit een christelijke basis vrouwen die in de 

gevangenis zitten – of hebben gezeten - te helpen 

hun leven weer op de rit te krijgen en te komen tot 

verzoening en herstel. Een tweede doel is het 

startenmet een tijdelijk doorgangshuis voor vrouwen 

die uit een inrichting worden ontslagen en helemaal 

geen  

opvangmogelijkheid hebben.  

 

Resultaat: In de gevangenis is het werk doorgegaan. 

Er zijn weer veel nieuwe gezichten bij gekomen. Maar  
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gelukkig zijn ook een paar vrouwen weer naar huis  

vertrokken.  

Verder worden in de gevangenis regelmatig nieuwe 

regels ingevoerd. Zodra er incidenten plaatsvinden 

worden de regels verscherpt. Dit heeft gevolgen voor 

de uitvoering van de activiteiten, die wel kunnen 

doorgaan, maar bijvoorbeeld op andere tijden. 

Dankbaarheid is er voor de vrijwilligers die 

meewerken.  

 

Over de activiteiten voor de familie van 

gedetineerden schrijft Joyce: “De Happy Kids 

Fellowship was weer fantastisch! De kinderen hebben 

genoten en hebben het evangelie gehoord op hun 

niveau. Verder was er het Kiddo Camp. Dat was weer 

heftig.”  

 

Ook werd weer het Angel Tree Project gehouden,  

waarbij in december aan de meest noodlijdende  

familieleden van de gedetineerden een 

voedselpakket werd aangeboden.  

 

Over JoSaHa, het doorgangshuis, valt nog niet zo heel 

veel te vertellen. Dat betekent niet dat alles stil stond. 

Gezocht wordt naar een goede locatie, maar het is 

niet eenvoudig om een geschikt huis te verwerven. 

Verder werd nagedacht over de opzet en de 

werkwijze van het doorgangshuis en zijn mogelijk-

heden gezocht om in Nederland de werkwijze van 

dergelijke doorgangshuizen te bestuderen.  

 

Het project Vrouwenwerk Paramaribo wordt gesteund 

met giften die speciaal voor dit project zijn bestemd 

en met een bijdrage uit de giften met vrije 

bestemming. 
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FINANCIËN 
 
Resultatenrekening 2019   Alle bedragen in €  

       

  2019  2018  2017 

Opbrengsten       

Binnenland       

Ontvangen giften met vrije bestemming  19.785  21.934  19.949 

Gerichte giften voor werkers die een toelage       

   uit de vrije middelen ontvangen  29.774  16.589  15.734 

4% regeling  760  692  655 

  50.319  39.215  36.338 

       

Buitenland       

Ontvangen giften met vrije bestemming  17.350  30.203  24.311 

Gerichte giften voor werkers die een toelage           

   uit de vrije middelen ontvangen  165.346  145.118  155.525 

4% regeling  6.516  5.099  4.337 

  189.212  180.420  184.173 

       

De Band       

Donaties  1.208  4.610  3.396 

       

Diversen       

Rente  572  9  1.829 

  1.780  4.619  5.225 

       

Totaal inkomsten  241.311  224.254  225.736 

       

Uitgaven       

Binnenland       

Aan werkers uit vrije & gerichte bestemming   20.076  23.545  21.053 

       

Buitenland       

Aan werkers uit vrije & gerichte bestemming  215.859  192.272  165.333 

       

Diversen       

Overige projecten       

       

De Band en overige publiciteit       

Kosten opmaak en verspreiding  9.310  8.014  8.030 

       

Overige kosten       

Kantoor  10.053  5.740  5.523 

Algemene kosten  1.775  2.610  1.790 

Rente & bankkosten  1.473  1.286  1.249 

  13.301  9.636  8.562 

          

Totaal uitgaven  258.546  233.467  202.978 

       

Resultaat  -17.235  -9.213  22.758 

       

       

Resultaatbestemming toevoeging/onttrekking aan      

Algemene reserve  -26.164  3.849  -12.631 

Bestemmingsreserve  2.687  2.728  2.765 

Bestemmingsfonds  6.242  -15.790  32.624 

Resultaat   -17.235  -9.213  22.758 
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Toelichting 
 
Algemeen 

De voorgaande cijfers hebben betrekking op de 

ontvangsten met een gerichte bestemming en op de 

giften met vrije bestemming die bestemd zijn voor 

werkers die een toelage uit de vrije middelen 

ontvangen, alsmede op de uitgaven die ten laste van 

die ontvangsten zijn gedaan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan gerichte giften werd ontvangen voor 

binnenlandse werkers een bedrag van EUR 29.774 

(2018: EUR 16.589). Voor het buitenlandse werk werd 

aan gerichte giften ontvangen een bedrag van EUR 

165.346 (2018: 145.118). 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers is het totaal van de 

gerichte giften voor de buitenlandse werkers op een 

hoger niveau dan vorig jaar gerealiseerd en is er dit 

jaar  ook een grotere toename van gerichte giften 

voor  binnenlandse werkers gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan giften met een vrije bestemming werd ontvangen 

voor binnenlandse werkers een bedrag van EUR 

19.785 (2018: EUR 21.934). Voor het buitenlandse werk 

werd ontvangen aan giften met een vrije bestemming 

een bedrag van EUR 17.350 (2018: EUR 30.203).  

 

Van de bovenstaande giften is een deel afgezonderd  

 

 
 

 

uit hoofde van de 4%-regeling. Deze 4%-regeling 

houdt in dat van de gerichte giften 4% wordt gebruikt 

als bijdrage in de algemene kosten. De opbrengsten 

waren: binnenland EUR 760 (2018: EUR 692) en 

buitenland EUR 6.516 (2018: EUR 5.099). De stijging van 

de opbrengsten bij buitenland wordt deels 

veroorzaakt door toepassing van de 4%-regeling over 

hogere opbrengsten en een kleiner deel over 

opbrengsten door acties van derden waarbij de 4%- 

regeling niet werd toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgaven voor het binnenland liggen op een iets 

lager niveau als vorig jaar. De uitgaven voor het 

buitenland liggen op een hoger niveau door extra 

uitgaven bij een aantal bestaande projecten en een 

nieuw project dat vorig jaar is toegevoegd. 

 

De kosten van De Band bedroegen dit jaar EUR 9.310 

(2018: EUR 8.014). De stijging wordt veroorzaakt door 

stijgende drukkosten. De donaties voor De Band zijn 

ook dit jaar afgenomen, tot EUR 1.208 (2018: EUR 

4.610) waardoor deze kosten uit de algemene 

middelen gefinancierd moesten worden.  

Door een correctiepost uit het voorgaande jaar lijken 

de rente-inkomsten te stijgen. Echter de nog verder 

dalende rentepercentages zorgen voor rente 

inkomsten die nagenoeg nihil bedragen, ondanks de 

hogere banktegoeden. Alternatieven hiervoor zijn 

hiervoor niet mogelijk gezien de doelstelling van de 

Stichting. 

 

De vaste toelagen voor de werkers worden, voor 

zover mogelijk, jaarlijks aangepast aan de stijging van 

de kosten voor het levensonderhoud. Dankzij een 

stabiele bron van giften heeft deze aanpassing, in  

2019 wederom plaats kunnen vinden. 
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Kosten ten opzichte van inkomsten. 

In het boekjaar bedroegen de kosten 8,9% (2018: 

4,3%) van de inkomsten. Deze stijging wordt  

veroorzaakt door hogere kosten voor een nieuw 

ontwerp van de website die steeds belangrijker wordt 

voor de publicatie van onze projecten. Tevens zijn er 

zoals vorig jaar kosten gemaakt door het verstrekken 

van een kleine vergoeding aan enkele vrijwilligers, die 

voor een groot deel weer in de vorm van een gift 

terugontvangen zijn. Overigens voldoet de 

jaarrekening aan de verslaglegging volgens de door 

de Raad voor de Jaarverslaggeving opgestelde 

richtlijn 650 “Fondsenwervende Instellingen” en de 

gestelde eisen ten aanzien van onze ANBI-status. 

 

De kantoorkosten en overige kosten bedroegen dit 

boekjaar EUR 11.828, welke voornamelijk bestaan uit 

websitekosten, contributiebijdragen voor de Stichting 

Missie Nederland, verzekeringspremies, drukwerk, 

kantoorartikelen, kosten voor het financiële pakket en 

ruimte voor archivering. 

De bankkosten zijn dit jaar op een iets hoger niveau 

gekomen ten opzichte van het vorig jaar. 
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Opnieuw zijn wij dankbaar dat veel mensen bereid zijn geweest om hun financiële bijdragen, die 

wij naast de gebeden voor het werk hard nodig hebben, verder te continueren. De inkomsten 

zijn zelfs op een hoger niveau gekomen ten opzichte van het vorige jaar en wij zijn blij te 

constateren dat onze donateurs bereid zijn om onze werkers financieel te blijven ondersteunen. 

 

Wij willen dan ook, mede namens de werkers, onze dank en waardering uitspreken voor 

iedereen die heeft bijgedragen aan de verkondiging van Gods Woord over de wereld. 
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Verslag van de kascommissie 

Het bestuur van de Stichting Filadelfia Zending heeft ons als deskundigen aangesteld – hierna te noemen 

Kascommissie – om een beoordeling te maken van de jaarrekening 2019 zoals deze is opgesteld door de 

penningmeester. 

De Kascommissie heeft na het verstrekken van de bijbehorende onderliggende documenten de boekhouding 

en de jaarrekening 2019 van Stichting Filadelfia Zending op hoofdzaken onderzocht en beoordeeld. 

Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat de Kascommissie zich hierbij heeft gebaseerd op de door 

de penningmeester verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze 

gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening is een verantwoordelijkheid van de penningmeester. 

De Kascommissie is, behoudens een aantal aandachtspunten, van mening dat de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting Filadelfia Zending geeft per ultimo 

boekjaar en van het resultaat over het boekjaar. 

De Kascommissie adviseert het bestuur dan ook de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid 

in het boekjaar 2019. 

Getekend op   9 mei 2020.     Getekend op  9 mei 2020. 

 

 

 

--------------------------------     ----------------------------------- 

M. Weigand        S. van Helden 
 

 
 
 
COLOFON 
 

Stichting Filadelfia Zending  

Kamer van Koophandel Zwolle 41014243  

 Adressen 

Bankrekeningen Secretariaat 
Buitenland: IBAN NL49 ABNA 0496 8750 00 Kamerlingh Onneslaan 36, 8024 CN Zwolle 
Binnenland: IBAN NL61 ABNA 0471 3677 61  T   038-452 79 33 

 E   secretariaat@filadelfia-zending.nl  

Bestuur 

P.A. Verkerk, voorzitter 

L. Bloem, penningmeester 

A. Klein Haneveld, secretaris 

G.D. Breur, bestuurslid 

P. Weigand, bestuurslid 

H.H. Wortelboer, bestuurslid  

 

De Band - administratie 

IBAN NL83 INGB 0000 6042 91 

E   deband@filadelfia-zending.nl 

 

De Band - redactie 

E   redactie.deband@filadelfia-zending.nl 
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