
 

 

 

Het jaarverslag: feiten, verslagen, cijfers. 

Onze werkers: preken, getuigen, helpen. 

Gods liefde: in woord en daad. 

Het gaat erom dat  

levens van mensen veranderen  

              door de boodschap van het evangelie. 

 

 

 Verantwoording 

 Activiteiten & Cijfers 

 Jaarverslag  
2020 

Dank zij uw steun 

    uw gebed  

    uw  financiële bijdragen 

samen met  

5 vrijwilligers 

7 bestuursleden 

14 werkers 

Evangelieverkondiging 

Hulpverlening 

Zorg voor kinderen 

Hulp voor gedetineerden  

Begeleiding ex-gedetineerden 

14 projecten 

4 continenten 

4 x zendingsmagazine De Band 

12 x FZ Mail 
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VOORWOORD 
 

Terugkijkend op 2020 kunnen we wel vaststellen dat 

we in een bijzondere tijd leven. Dachten we daarvoor 

nog dat we alles in deze wereld naar onze hand 

konden zetten, nu weten we wel beter. We zijn, soms 

letterlijk, stil gezet. Toch willen wij u in dit verslag laten 

zien wat uw bijdrage mogelijk heeft gemaakt in 2020, 

want Gods werk gaat door. Hij werkt door mensen.  

 

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 controleerbaar, 

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.  

 

Ook in 2020 konden we, zij het met de nodige 

beperkingen, 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.  

 

We zijn dankbaar dat er ook jonge mensen zijn die 

een duidelijke roeping van de Heer ervaren om het 

evangelie met woord en daad uit te dragen. Nieuwe 

bestemmingen zijn o.a. Zuid Afrika en Griekenland. 

Helaas moest door tegenwerking van de lokale over-

heid het werk in Mozambique worden afgebouwd. U 

leest er meer over in het jaarverslag. De titel van de 

verslagen die we van de zendingswerkers ontvangen 

is steeds: “doorgaan in coronatijd”. Dat vraagt 

doorzettingsvermogen en creativiteit, maar het werk 

gaat door. 

 

Wij hechten als Filadelfia Zending 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 opgedra-

gen 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 ver-

schillende thuisfrontcomités. Ook in het verslagjaar 

konden wij weer op hun steun rekenen.  

 

Wij willen iedereen die op een of andere wijze bij ons 

werk is betrokken, danken voor hun steun in 2020.  

 

Vriendelijke groet,  

Piet Verkerk, 

voorzitter van het bestuur. 
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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 Koop- 

handel 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.  

 

Visie 

Het verkondigen van het evangelie en het getuigen 

van Jezus die voor ons stierf maar ook weer is op-

gestaan, is altijd de opdracht voor christenen ge-

weest. 

 

Uitgaande van deze opdracht zien wij christenen zich 

inzetten in binnen- en buitenland om het evangelie te 

verkondigen, om de liefde van God te tonen door 

een geloofsverkondiging gebaseerd op de Bijbel in 

woord en daad en om de opbouw van gemeentes te 

ondersteunen. Hierdoor veranderen levens in positieve 

zin en gaan mensen leven in een relatie met God, als 

deel van een lokale christelijke geloofsgemeenschap, 

en groeien ze in hun geloof.  

 

Missie 

Om deze visie te realiseren wil Filadelfia Zending mis-

sionaire werkers, hun  projecten, thuisfront- of achter-

bancomités en gemeenten die een zendingswerker 

willen uitzenden, ondersteunen en faciliteren.  

 

Filadelfia Zending werkt vanuit een christelijke pers-

pectief en richt zich op missionaire werkers die een 

roeping hebben van de Heer, worden uitgezonden 

door een gemeente en hun roeping met Filadelfia 

Zending en haar achterban willen delen. 

 

Filadelfia Zending kan adviseren, ondersteunen en 

helpen met onze ervaring, ons netwerk en expertise in 

het begeleiden van werkers en hun projecten. 

Filadelfia Zending rekruteert niet zelf werkers voor 

bepaalde taken, maar richt zich op werkers die al een 

roeping hebben, waar Filadelfia Zending zich achter 

kan scharen.  

 

Bestuurssamenstelling  

Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit Piet Verkerk  

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

Bloem (penningmeester), Gerbrand Breur (bestuurslid) 

Peter Weigand (bestuurslid) en Herman Wortelboer 

(bestuurslid) benoemd. Per 1 juli 2020 werd Marianne 

Pleune tot bestuurslid benoemd. 

 

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 be-

trekking tot schenkingen, successie en aftrek van 

giften (Inkomsten-, Erf- en Schenk-belasting).  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming van kracht geworden. Stichting Filadelfia 

Zending voldoet aan deze verordening. Er is een 

privacybeleidsplan opgesteld inclusief een privacy-

verklaring voor onze website. Met gegevensverwer-

kers (zoals bijvoorbeeld de drukker van ons magazine 

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  

Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd. Een deel 

van de bestuursvergaderingen werd via Skype ge-

houden, omdat fysiek bij elkaar komen in verband 

met de coronabeperkingen niet mogelijk of niet ge-

wenst was. Ook heeft het bestuur nog een keer via 

Skype overlegd zonder dat sprake was van een 

formele bestuursvergadering. 

Daarnaast vindt er per e-mail overleg en besluit-

vorming plaats, waarna die besluitvorming in een 

bestuursvergadering wordt geformaliseerd. Verder zijn  
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buiten de bestuursvergaderingen gesprekken ge-

voerd met enkele werkers en is er enkele malen met 

een thuisfrontcomités overleg geweest. Ook hierbij is 

verschilende keren van Skype gebruik gemaakt. 

De werving van nieuwe vrijwilligers is een voortdurend  

aandachtspunt. Met name de vacature eindredac- 

teur voor De Band was ultimo 2020 nog vacant en 

werd nog op interim-basis door  Lex Klein Haneveld 

ingevuld. 

 

Beleidsvorming  

Aan de hand van het beleidsplan is een Jaarplan 2020 

gemaakt, waarin de beleidsvoornemens in concrete 

acties worden omgezet. Deze acties worden door het 

bestuur gemonitord. Verder is een begin gemaakt 

met een herziening van het beleidsplan. Deze 

herziening is afgerond in 2021 en heeft geresulteerd in 

een Beleidplan 2020 – 2025. 

 

Nieuwe werkers 

Ieder jaar wordt Filadelfia Zending wel benaderd door 

mensen die ‘de zending in willen’ of een organi-satie 

zoeken die hen (financieel) steunt. Ook in het 

verslagjaar zijn enkele verzoeken om informatie 

ontvangen, die in de meeste gevallen niet tot verder 

contact hebben geleid. 

Met Martin en Tirzah Hofman uit Leeuwarden zijn 

meerdere gesprekken gevoerd, wat heeft geleid tot 

een voorlopig accepteren van Martin en Tirzah als 

kandidaat-zendingswerkers. Zij willen eind 2021 met 

hun gezin naar Zuid-Afrika vertrekken om daar in een 

project in Knysa te gaan werken. 

 

 

 

 

COMMUNICATIE 
 

Zendingsmagazine De Band is nog steeds het belang-

rijkste 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 800 adressen in 

Nederland verzonden, daarnaast nog aan 20 buiten-

landse 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 € 2.103 (2019 € 1.208) 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 € 10.640 (2019: € 9.310). 

 

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 40 (2019: 37) ontvangers van de 

digitale versie.  

 

FZ Mail  

Maandelijkse wordt FZ Mail als nieuwsbrief per e-mail 

verstuurd naar zo’n 172 e-mailadressen (2019: 171). 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. 

 

Website 

Het actueel houden van de informatie op de website 

blijft een voortdurend aandachtspunt. Ook de 

technische aspecten van de website hebben 

aandacht nodig, zodat bijvoorbeeld de links naar 

formulieren en de betaalmogelijkheid met iDeal goed  

blijven werken. 
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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 vrijwilligersvergoeding 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), 

David Verkerk (medewerker Financiële Administratie), 

Marianne Pleune (Office Manager - tot medio 2020),  

Annelies Heffernan (vertaalwerk – tot medio 2020), 

Maaike Tent (vertaalwerk – vanaf medio 2020) en 

Anneke Verkerk (verzending verjaardags- en kerst-

kaarten voor werkers en bestuursleden).  

 

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. De jaarlijkse bijeenkomst van 

het bestuur met de vrijwilligers kon dit jaar niet door-

gaan als gevolg van de coronamaatregelen. Met 

een attentie voor de vrijwilligers  heeft het bestuur 

willen laten blijken dat de vrijwilligers niet waren ver-

geten. 

 

 

 

 

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 onder-

steund, hangt af van de specifieke situatie. Filadelfia 

Zending probeert maatwerk te leveren door per pro-

ject afspraken te maken. In dit verslag willen wij wat 

informatie over deze projecten geven, alsmede hoe 

Filadelfia Zending de projecten steunt.  

 

 

 

Project: In de Wijngaard  

Werkers: Cees en Joke Terpstra - Hendrik Ido 

Ambacht.  

Het project ‘In de Wijngaard’ richt zich op evan-

gelisatie, gemeente-opbouw en pastoraat.  

 

Filadelfia Zending kon door de giften met vrije 

bestemming Cees en Joke een aanvulling op 

hun AOW-uitkering geven en hen zo in staat stel-

len om in dit project te werken.  

 

Over het verslagjaar schrijft Cees 

 

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar, ook wat 

mijn werk betreft. Tot zondag 15 maart heb ik nog  

gewoon mijn werk kunnen doen. In die periode waren 

er totaal nog 11 spreekbeurten op zondag. In die-

zelfde periode kon ik nog vijf Bijbelstudieavonden 

verzorgen. Verder mocht ik, in verband met de gees-

telijke zorg, nog zeven oudere broeders en zusters 

bezoeken. Ook heb ik vóór de eerste lockdown nog 

twee rouw-diensten geleid. 

 

Na 15 maart kwam ook voor mij nagenoeg alles stil te 

liggen. Spreekbeurten en Bijbelstudies werden ge-

annuleerd. Het enige wat ik nog kon doen was 

kwetsbare ouderen, per telefoon, geestelijk bemoe-

digen. Ongeveer eind juni kon ik er weer op uit om 

gemeenten te dienen met het Woord van God. Ik ben 

dankbaar, dat ik de rest van dat jaar nog 26 diensten 

heb kunnen vervullen.  

De vaste Bijbelstudieavonden konden helaas, van--

wege diverse omstandigheden, niet meer worden op-

gestart. Wel waren er incidenteel, op een maandag-

middag in Den Haag en op een doordeweekse  
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avond in Den Haag en op een doordeweekse avond 

in Oud-Beijerland, studies over een bepaald thema. 

Behalve dat ik nog een aantal pastorale bezoeken 

kon afleggen, moest ik het meeste toch telefonisch 

doen. Hoewel alles anders is gegaan, dan we aan het 

begin van 2020 hadden gedacht, kunnen we de Heer 

toch danken, dat Hij ons de kracht en de gezondheid 

gaf om dat moeilijke jaar goed door te komen.

 

 

 

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 voor dit 

project actief.   

 

Filadelfia Zending ondersteunt het project met 

giften die speciaal voor dit project zijn bestemd 

en met een bijdrage uit de giften met vrije 

bestemming. 

 

Over zijn werk in het verslagjaar schrijft Eric: 

 

Het afgelopen jaar was voor mij zeker heel anders in 

het brengen van het evangelie. Met name het 

benaderen van mensen om nieuwe contacten te 

leggen, gewoonlijk op straat, vond ik wel lastig. Het 

straatwerk heeft dan ook grotendeels stilgelegen. 

 

Wel heb ik de afgelopen jaren een groot netwerk 

(zo’n 50 jongeren) aan contacten kunnen opbouwen. 

En juist in die bestaande contacten heb ik het 

afgelopen jaar kunnen investeren, vaak telefonisch en 

door geregeld jongeren bij ons thuis uit te nodigen. Zo 

kwamen oud-leerlingen, stagiaires en bestaande 

evangelisatie-contacten voorbij. 

Daarnaast kwamen we met een groep van ruim vijf-

tien jongeren/ jongvolwassenen bij elkaar voor Bijbel-

studie. Maar ook dit werk heeft enkele maanden 

stilgelegen. 

 

Een ander regulier onderdeel van het werk zijn de 

spreekbeurten in gemeenten. Maar in de Covid-19-

perioden zijn er ook geregeld spreekbeurten geannu-

leerd. Daarnaast spreek ik geregeld in diensten die 

online worden uitgezonden. 

 

Verder mocht ik net als in de voorgaande jaren een 

aantal mannen coachen/begeleiden in hun rol als 

werker in het evangelie of als vader in hun gezin. 

 

 

 

Evangelisatieproject Granada (Spanje) 

Werkers Hans en Encarnita van Bemmelen  

 

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.  

 

Over het verslagjaar schrijft Hans het volgende: 

 

Het verspreiden van Bijbels en Christelijke literatuur kan 

sinds het coronavirus niet meer iedere donderdag als 

“boekwinkel” in het gebouw van onze gemeente. Ik 

word nog opgebeld vooral door zigeuners die een 

Bijbel willen kopen. Dan help ik ze door met hen 

ergens af te spreken om hen een Bijbel te verstrekken. 

 

Het evangeliseren met speciale nadruk op immigran-

ten door Bijbelstudies met kleine groepjes of met één 

persoon, is erg teruggelopen vanwege het 

coronavirus. Wel kon ik Bijbelstudies via telefoon of 

Zoom doen. 

 

De geestelijke zorg en opbouw van onze eigen evan-

gelische gemeente was lastig. Wij hadden in 2020 

hoofdzakelijk via Zoom samenkomsten en een ge-

deelte van de gemeente heeft daar weinig of niet 

aan meegedaan. Dit heeft de gemeente geen goed 

gedaan, hoewel anderen trouw via Zoom samen-

komen voor Bijbelstudie, gebedssamenkomsten en de 

zondagdienst. 

 

De evangelische zigeunergemeentes hebben samen-

komsten via een program dat Zello heet. Het lijkt op 

Zoom maar is alleen audio en er kan maar een per-

soon tegelijk spreken. Via Zello preek ik in de samen -

komsten van de zigeunergemeenten. 
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Met veel inspanning hebben wij in 2020 één training  

‘evangelisatie o.a. onder immigranten’ gehouden 

voor andere christenen en zendelingen, vooral voor 

hen die onder moslims werken. Het was tot veel zegen 

en er is een goede samenwerking onder de 

zendelingen ontstaan. 

 

In 2020 is het verbeteren en uitbreiden van de website  

www.jesusjesus.es niet erg gevorderd. Wij hopen in het 

jaar 2021 verder te kunnen uitbreiden. 

 

De verbouwing van een ruimte naast ons gemeente-

gebouw is stil komen te liggen, aangezien wij het 

gebouw van de gemeente bijna niet gebruiken 

vanwege de coronamaatregelen. 

 

 

 

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 houdt hij zich bezig met 

jeugdwerk, Bijbelsstudie en coaching. 

 

Dit project is mogelijk dank zij de support van  

Filadelfia Zending door giften die speciaal voor 

dit project zijn bestemd en door een bijdrage uit 

de giften met vrije bestemming.  

 

Juraj Kocmunda schrijft in een verslag over het jaar 

2020 over zijn werkzaamheden: 

 

We organiseerden 125 educatieve en jongeren-

bijeenkomsten. De meeste vonden online plaats in 

verband met de Covid-19-beperkingen. Verder wer-

den veel activiteiten buiten georganiseerd. We 

hielden een weekendretraite voor gehuwde stellen,  

21 buitenactiviteiten voor jongeren in het stadspark of 

de bossen, drie barbecues gericht op tieners als pre-

ventie van negatieve invloeden van de drugs- en 

alcoholcultuur. Deze barbecues hielden we in de 

achtertuin van mensen. Ook konden we een speciaal  

Spaans taalkamp voor kinderen houden.In ons 

kerkgebouw vonden 32 educatieve bijeenkomsten 

plaats, 65 bijeenkomsten en activiteiten vonden 

online plaats.” 

 

Een andere activiteit die in verband met de Covid-19 

pandemie werd opgezet was voedseldistributie. Er 

werd voedsel geleverd aan meer dan 40 gezinnen en 

organisaties in acht steden en dorpen waar de 

economische impact van de Covid-19. pandemie 

groot was. Het meeste voedsel werd ons geschonken  

door grote winkelcentra die voedsel verkopen. 

Ook bij andere activiteiten moest vaak online worden 

overlegd door de beperkingen die door de overheid 

waren ingesteld  in verband met Covid-19.  

 

De huwelijkstherapie omvatte 35 bijeenkomsten en 

gesprekken in persoon en online. 

 

We waren in staat om het Christelijk Centrum Berea 

persoonlijke te assisteren bij administratief en juridisch 

werk, aangezien het centrum de start nadert van zijn 

officiële werking als een conferentiecentrum en een 

jeugdkamp. Dit aspect van onze bediening vereiste 

dat we aan 31 bijeenkomsten persoonlijk of online 

deelnamen. Verder was ik betrokken bij de contacten 

met overheidsinstellingen via telefoongesprekken, e- 

mails en door  persoonlijk contact. 

 

 

 

Project: Leeshulp Suriname 

Werkers: Henk en Magda Courtz 

Het doel van Project Leeshulp is de Karaïebse 

kerk in Suriname en Frans Guyana te helpen 

groeien in kracht en omvang, met leden die sa-

men Gods woord centraal stellen en de vruchten 

van de Heilige Geest in hun midden zichtbaar 

maken. In Suriname en Frans Guyana wonen 

ongeveer tienduizend Karaïben. 

 

Dit project wordt door Filadelfia Zending onder- 

steund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen 

giften.  

 

In februari 2020 zijn Henk en Magda naar Suriname 

gegaan voor een verblijf van zo’n vijf weken. In deze 

tijd kon Henk enkele keren preken en heeft Magda 
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elke week weer vrouwen en kinderen ontmoet in de 

clubsamenkomsten. Eén keer zijn ze de grensrivier over 

gestoken naar de Karaïebse dorpen aan de Franse 

kant, tegenover Galibi. Ook daar mochten ze iets in 

de kerk vertellen. Verder heeft Henk zich bezig ge-

houden met reparaties aan hun huis.  

 

In maart 2020 dwongen coronamaatregelen hun om 

met een andere vlucht dan gepland naar Nederland 

terug te vliegen. 

 

De oorspronkelijke planning was om in september 

2020 weer voor langere tijd naar Suriname te gaan. 

Toen werd het luchtruim van Suriname in verband met  

de Covid-19 pandemie gesloten tot 15 november.  

 

Later waren wel weer vluchten mogelijk, maar alleen  

in speciale situaties en onder strenge voorwaarden. 

Hierdoor konden Henk en Magda in 2020 niet naar 

Suriname terugreizen. Gezien de gezondheids-

problemen van Magda kwam het eigenlijk wel goed 

uit, omdat ze nog in Nederland onderzocht kon 

worden. Ondertussen bleef Magda verlangen naar de 

Karaïebse kinderen en vrouwen aan wie ze de liefde  

 

van God uit wil delen.  

 

Vanuit Nederland worden wel activiteiten ontplooit. 

Magda heeft vrijwel dagelijks telefonisch contact met 

christenen in Galibi. Henk maakt wekelijks contact met 

hen. Ze helpen elkaar om standvastig te blijven in het 

geloof. Verder gaan ze door met het lezen en 

verbeteren van de vertaling van Pokali, al zijn er wel 

een paar belemmeringen gekomen. De mede-

vertalers in Suriname, Charles en Lienke, hebben bei-

den gezondheidsproblemen.  

 

Ook is een serie Karaïebse Bijbellezingen voorbereid 

die via internet of telefoon beluisterd kunnen worden. 

Er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en daaraan 

voegen Henk en Magda dan een stukje uitleg of be-

moediging toe. 

 

Zo is het werk in 2020 heel anders verlopen dan 

voorzien was. De Covid-19-beperkingen hebben heel 

duidelijk invloed gehad. Hoe het ook verder gaat, er is 

een hemelse Vader op wie in alles het vertrouwen kan 

worden gesteld. 

 

 

 

 

Project: Kinderwerk Brazilië 

Werkers: Bernard en Susanne Cloosterman 

Het doel van dit project is kinderen uit kansarme 

gezinnen de kans geven op een betere toe-

komst, hen bekend maken met het evangelie. 

hen begeleiden in hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling en waar nodig hun families helpen 

in hun primaire levensbehoeften. 

 

Dit project wordt door Filadelfia Zending onder-

steund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen 

giften.  

 

Bernard en Susanne schrijven over het verslagjaar: 

 

In februari 2020 begonnen we het semi-internaat met 

ruim honderd kinderen. Uiteindelijk konden deze 

honderd kinderen in 2020 slechts veertien keer komen, 

omdat op 18 maart de scholen vanwege het corona-

virus dichtgingen en daardoor ook het semi-internaat 

moest stoppen. Het hele jaar zouden de scholen 

gesloten blijven en daarmee ook het semi-internaat. 

Gelukkig konden we vanaf begin juli wekelijks vijftig 

kinderen opvangen om hen te helpen met hun 

huiswerk. Huiswerk dat ze eigenlijk thuis zouden moe-

ten maken, maar vanwege allerlei omstandigheden 

niet deden. Van maandag tot vrijdag, vijf kinderen 

per dagdeel, dus vijftig in totaal. 

 

Vanwege de restricties omtrent het corona-virus 

hebben we dit jaar zeer weinig huisbezoeken kunnen 

doen. Via Whatsapp probeerden we contact met de 

ouders en de kinderen te houden. Wel hebben we 

meer families met voedselpakketten kunnen onder-

steunen dan in andere jaren. Het afgelopen jaar 

hebben we ruim 250 pakketten uitgedeeld. 

 

Daarnaast hebben we dit jaar meer noodopvang 

gedaan dan in andere jaren. Vanwege drugs-

gerelateerde problemen konden drie kinderen een 

tijd lang niet meer thuis slapen. Ruim veertig nachten 

hebben ze bij ons in huis geslapen. 
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Project: Christian Resource Centre Zambia  

Werkers : Kovina en Gertrude Mutenda 

Kovina Mutenda werkt als fulltimer in Zambia. Via 

het Christian Resource Centre worden Zam-

biaanse evangelisten ondersteund met materia-

len, conferenties en opleidingen. 

 

Filadelfia Zending steunt dit project voornamelijk 

vanuit de giften met vrije bestemming.  

 

Kovina Mutenda schrijft over het werk van het CRC:  

 

Enkele hoogtepunten van 2020 waren onder meer 

twee reizen naar een provincie genaamd Luapula. In 

mei hebben we Mwense bezocht waar we vier fietsen 

hebben uitgedeeld. We gingen in juli terug naar de-

zelfde provincie maar toen naar de stad Mansa, waar 

we zes fietsen uitreikten. Normaal gesproken zouden 

we dit tijdens een openbare bijeenkomst doen met 

veel gelovigen, maar vanwege Covid-19 waren er 

maar heel weinig mensen aanwezig. 

In de maanden juli, september en oktober hadden 

we als CRC drie evangelisatieprogramma's gepland 

voor evangelisten om mensen in de dorpen van deur 

tot deur te bezoeken en te evangeliseren. Maar deze 

programma's werden geannuleerd omdat de evan-

gelisten tijdens de activiteiten in het kerkgebouw 

zouden slapen., waardoor er teveel mensen in het 

gebouw zouden zijn. Een programma om 25 kerken in 

Chingola te bezoeken om het werk van CRC te 

promoten, werd ook geannuleerd vanwege Covid-19. 

 

In de maand mei is een van de CRC-bestuurders, 

Richard Liviza, gestopt met zijn bediening in Kabwe in 

de Centrale provincie en naar Chingola gekomen om 

twee verantwoordelijkheden op zich te nemen, ten 

eerste om plaatsvervangend uitvoerend directeur van 

het CRC te worden en zorg te dragen voor het nieuw 

gestarte CRC-boerderijproject. Ten tweede kreeg Ri-

chard de verantwoordelijkheid om de bediening van 

evangelisatie en gemeentestichting in Chingola te 

organiseren en evangelisten op te leiden. Het CRC-

boerderijproject is bedoeld om extra fondsen te 

genereren om daarmee onze activiteiten te onder-

steunen. Bid alstublieft voor het verkrijgen van meer 

geld om in de boerderij te investeren. 

 

In 2020 waren er twee mogelijkheden voor mij als 

uitvoerend directeur om via Zoom te spreken voor een 

zendingsconferentie in West-Indië en over het werk  

van het CRC voor een gemeente in de VS.  

 

We danken God voor wat we het afgelopen jaar   

konden bereiken. 

 

 

 

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.  

 

Filadelfia Zending ondersteunt met een maan-

delijkse bijdrage, maar er is meer financiële 

steun nodig. Het vormen van een achterban die 

dit project steunt, is niet eenvoudig voor Bernard 

en Tina.  

 

Over hun werk in 2020 schrijven ze het volgende: 

 

2020 Einde en begin van een etappe 

Begin 2020 moesten wij stoppen met onze vertaalster 

omdat er geen geld voor haar salaris meer be-

schikbaar werd gesteld. Het werd een race tegen de 

klok om de vertaalde teksten op tijd goedgekeurd te 

krijgen, zodat ze als audiobestand konden worden 

opgenomen. Verschillende Bijbelboeken zijn nu com-

pleet en opgenomen in de taal van een woestijnvolk. 

 

Enkele dagen later begon de lockdown. Daarmee 

kregen we veel online schoolwerk voor onze kinderen. 

Lastig, maar we konden meer tijd met onze kinderen 

doorbrengen. Al onze activiteiten in Toulouse waren 

gestopt. Wij moesten veel investeren om via Zoom 

door te gaan met de samenkomsten. Zo bleek dat het 

werk niet door ons wordt gedaan, maar door de Heer. 

Wij zijn slechts de instrumenten. zonder Hem kan niets 

vooruitgaan. 

Enkele broeders boden hulp aan om bij hen in Noord-

Afrika te werken, iets waarvoor we lang hebben 

gebeden. Tegelijkertijd zagen wij de grote behoefte in 

Griekenland om vluchtelingen uit landen die moeilijk 

toegankelijk zijn met het evangelie, te bereiken. 

Na de lockdown en na afloop van het schooljaar 

waren de grenzen weer open. We deden 80% van 

onze spullen weg om een nieuwe fase te beginnen; 

een geweldige uitdaging voor het hele gezin. We 

wisten dat de Heer ons naar Griekenland riep en dat 

hij bij ons zou zijn.  
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In Griekenland heeft de Heer ons geleid naar de 

omgeving van Thessaloniki en niet naar Samos. In het 

begin moesten we nauwgezet mondkapjes gebruiken, 

maar hadden we bepaalde vrijheden. Toen begon 

een zware lockdown. Ons werk met echte mensen 

stopte: we konden alleen 's nachts of ’s morgens 

vroeg een beetje werken via internet. En verder… 

onze kinderen. Het was moeilijk. Maar we baden meer, 

meer tijd voor Bijbellezen... 

De invloed van Covid-19 op onze bediening 

We kunnen naar buiten gaan met een toestemming 

die we via SMS aanvragen. Verder vragen we de Heer 

om creativiteit om legaal te werken, maar niet 

helemaal stil. We gebruiken veel de telefoon, we 

gebruiken meer de post, internet, Western Union. We 

doen vrijwilligerswerk bij de kerk. Ze hebben 

geweldige ideeën en ze zijn heel aardig. 

 

 

 

Project: Straatevangelisatie Rotterdam 

Werker: Joke Moelker, evangeliste in Rotterdam 

en omstreken.  

 

Filadelfia Zending ondersteunt dit project alleen 

met de giften die speciaal hiervoor zijn bestemd.  

Joke meldt over haar werk in 2020:  

 

Corona-tijd: een moeilijke tijd voor vele mensen. Toch 

ging ook in die tijd het werk van de Heer gewoon 
door op vele manieren.  

Na enkele weken van "lockdown" ben ik toch weer de 

straat op gegaan om de mensen aan te spreken, 

maar dan zonder hen direct een traktaat te geven. En 

dat was best wel even vreemd. Al met al veel één op 

één gesprekken gehad. 

 

Ziende op Hem wandelen we rustig achter Hem aan. 

Hij bracht de mensen op mijn weg om het 

bevrijdende Evangelie te verkondigen. 

 

 

 

Project: Ontwikkelingswerk Azië 

Werker: Anna 

Nadat Anna in 2019 van de overheid van Azia-

tisch land dit land moest verlaten, oriënteerde zij 

zich op  werk in een Zuid-Aziatisch land. Om 

veiligheidsredenen kunnen wij hierover niet veel 

informatie geven.  

 

Filadelfia Zending ondersteunt het project met 

giften die speciaal voor dit project zijn bestemd 

en met een bijdrage uit de giften met vrije be-

stemming. 

 

Over 2020 rapporteert Anna het volgende: 

 

Activiteiten: 

 Visiereis gemaakt naar meerdere T. vestigingen in 

Zuid-Azië (februari-april 2020). 

 Mogelijkheden bespreken met organisaties en 

lokale gemeenten met een visie voor T. 

Boeddhisten.  

 Drie keer financiële ondersteuning geboden aan 

 lokale werkers in Zuid-Azië voor voedseldistributie 

 via FZ e.a. supporters. 

 Aan gebedsinitiatieven meegedaan, met als 

doel: verootmoedigen, de pandemie, regeringen 

 Presentatie-avonden gehouden (januari en juni 

2020). 

 Zelfstudie en cursus gevolgd m.b.t. BIG Her-regi-

stratie (juni-augustus; augustus-september). 

 Mentor geworden bij Global Rize, Internationale 

interkerkelijke internetbediening (vanaf juli 2020). 

 Mentor van zes vrouwelijke studenten bij part-time 

Bijbelschool ‘Filadelfia’ in Amerongen (vanaf sep-

tember 2020). 

 

Resulaten: 

 Gesolliciteerd bij een christelijke medische organi- 

satie in november 2020 (nog niets teruggehoord). 

 Onderzoek om te gaan naar ander land in Zuid-

Azië, in afwachting van het verloop van de pan-

demie. 

 BIG Herregistratie behaald en in het register bij-

geschreven (september - oktober 2020).  

 Mentor vaardigheden benut en aangescherpt. 

 Cursussen gevolgd, op verpleegkundig, ‘business 

as mission’ en op geestelijke gebied. 

 Accountant heeft de belasting goedkeuring voor 

mijn bedrijf in Azië verkregen. 

 Stripboek JM in de T taal is gedrukt en beschik-

baar voor T mensen in Azië. 
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Project Ruama Mozambique 

Werker: Jannie Kruize 

Jannie heeft in Mozambique Babyhuis Abia in 

Luabo opgericht. De opvang van baby’s en de 

vestrekking van melk aan gezinnen met baby’s 

vormt een christelijk getuigenis en samen met 

lokale kerken wordt hierbij ook het evangelie 

verkondigd. 

 

Door ontvangsten die speciaal voor dit project 

werden gegeven, kan dit project worden uit-

gevoerd. Daarnaast stond Filadelfia Zending 

garant voor een deel van de kosten van de 

exploitatie van het project.  

 

In het eerste kwartaal van 2020 gaf de lokale overheid 

te kennen dat het babyhuis moest worden gesloten. 

De reden was niet duidelijk: het babyhuis zou niet aan    

de eisen voldoen, terwijl een jaar daarvoor alles uit-

   

stekend was, en het beleid zou zijn veranderd: op-

vang van wezen bij familie. Wel kon worden over-

gegaan op babythuiszorg: melkverstrekking en con-

troles bij de families thuis. Hierdoor werden l de kosten 

lager, omdat er minder personeelsleden nodig waren.  

 

In oktober 2020 had de overheid opnieuw bezwaren 

tegen de werkwijze. Verder werd geen financiële 

steun meer ontvangen van vermogensfondsen die 

het project in eerdere jaren nog wel steunden. Ook 

namen giften voor dit project af terwijl door stijgende 

voedselprijzen de kosten weer hoger werden,  waar-

door een fors tekort ontstond. 

Gezien alle ontwikkelingen moest uiteindelijk worden 

besloten met het project te stoppen. De opheffing 

van de babythuiszorg vond in het eerste kwartaal van 

2021 plaats.  

 

 

 

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 uitschieter 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.  

 

Dit project wordt ondersteund vanuit de hiervoor 

speciaal ontvangen giften.  

 

Over het jaar 2020 schrijft Barend: 

 

Zoals voor velen geldt ook voor mij dat het jaar 2020 

door Covid-19 anders liep dan verwacht en gepland. 

Van 21 januari tot 18 maart was ik in Frans-Guyana en 

Suriname. Net voor de ingang van de lockdown kon ik 

terugkeren. Een geplande tweede reis naar Frans-

Guyana en Suriname in oktober/november kon niet  

doorgaan. 

 

Bij thuiskomst werden de activiteiten door Corona-

maatregelen beperkt. Voor zover de geplande 

spreekbeurten doorgingen, werden door een beperkt 

aantal personen fysiek bezocht en verder via live- 

stream uitgezonden. 

 

In de maand augustus hadden we een ontmoeting 

met het echtpaar dat na vier jaar studie aan een 

Bijbelschool terug is in Frans Guyana. Met hen onder-

houd ik regelmatig contact. 

 

Door de beperkingen als gevolg van de Covid-19 

werden andere mogelijkheden ontwikkeld: 

 met een paar Franse gemeentes neem ik actief 

deel aan zgn. webinars. 

 met de gemeente in St. Laurent heb ik bijna 

wekelijks contact. Ik verzorg hiervoor via livestream 

meditaties. 

Door de beperkingen is er meer tijd vrijgekomen voor 

het vertalen van boekjes (Frans/Nederlands). 

 

Het verzoek om ons voor langere periode (2 à 3 jaar) 

te vestigen in Frans Guyana, in afwachting van de 

komst en begeleiding van het hierboven genoemde 

echtpaar, is niet meer aan de orde.  

Ik verwacht nog wel om een paar keer terug te keren 

om de gemeentes te bezoeken en om nog eens 

samen met Diny afscheid te kunnen nemen. 

 

Zodra mogelijk, hoop ik weer voor enige tijd naar Frans 

Guyana en Suriname te kunnen gaan om de ge-

meentes daar te bezoeken. 
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Evangelisatieproject Albina (Suriname)  

Werker: Els Sussenbach-Junker  

Het evangelisatiewerk vanuit Albina gaat ge-

staag door met ondersteuning van Ruben en 

Jeanine Setropawiro . 

 

Door Filadelfia Zending wordt dit project 

gesteund met giften die specifiek hiervoor zijn 

ontvangen.  

 

Over het verloop van het werk in 2020 schrijft Els: 

Pastorale begeleiding vond plaats van zieken en 

ouderen, speciaal van de buitenposten. Hoog bejaar-  

den hebben de Here Jezus als hun Verlosser 

gevonden en werden kort daarna in heerlijkheid op-

genomen. Verder was er pastoraat voor ontwrichte 

gezinnen en ook was er huwelijks pastoraat: vier paren 

willen trouwen, maar de burgerlijke stand blijft in  

gebreke.     

  

Het kinder- en jeugdwerk heeft vanaf Pasen tot half  

oktober stilgelegen door de beperkingen in verband 

met de Covid-19-pandemie. Nadat we weer konden 

beginnen konden we kleurig geïllustreerde Oud-

testamentische Bijbelverhalen van het Surinaams 

Bijbelgenootschap aan de kinderen uitdelen.  

 

Eind februari vond het kennismakingsbezoek van 

Operation Christmas Child van Billy Graham 

Association plaats. Daarna was de training voor het 

kinderfeest, waar de schoenendozen uitgedeeld 

zouden worden. De tweede les zou gaan over twaalf 

weken discipelschapstraining. Deze heeft tot nu toe 

niet plaatsgevonden in verband met de Covid-19-

maatregelen.  

 

Als gevolg van de Covid-19-beperkingen konden ook 

geen samenkomsten in de zaal worden gehouden. 

We zijn overgegaan op huisdiensten in en om Albina. 

Ongelovige familie en buren horen hierdoor het evan-

gelie.  

 

Jeanine verstuurde Surinaamse diensten via haar 

smartphone en ook heeft ze  het Pokali luisterverhaal 

van de Lauffenburgers in het Nederlands en het Frans 

naar Karaïebse gelovigen in Frans Guyana gemaild. Er 

zijn positieve reacties op ontvangen.  

 

Praktisch werk: reparatie evangelisatie boot, plafond-  

platen in de kerk, tafels va het internaat, boekenkast 

van de bijbelschool. 

 

Hoogtepunten 

waren voor ons de verkiezingen in mei 2020; 

inauguratie als parlementslid van een familielid van 

een zuster. Inruil voor een nieuwer bouwjaar Noah bus 

in plaats van onze 20-jarige Daihatsu bus. Deze was 

niet meer betrouwbaar voor lange afstanden.  

 

Dieptepunten waren er ook: het heengaan van de  

pleegvader van Ruben, het verdrinken van een 

jongetje in de rivier, het heen gaan van Paatje Jozef 

en anderen.  

 

 

 

Project: Vrouwenwerk Paramaribo (Suriname)  

Werker: Joyce Bijlhout-Kluivert  

 

Filadelfia Zending steunt dit project met giften 

die specifiek hiervoor zijn ontvangen.  

 

Joyce helpt vanuit een christelijke basis vrouwen die in  

de gevangenis zitten – of hebben gezeten - hun 

leven weer op de rit te krijgen en te komen tot 

verzoening en herstel. Verder wil Joyce starten met 

een tijdelijk doorgangshuis voor vrouwen die uit een 

inrichting worden ontslagen en helemaal geen 

opvang- mogelijkheid hebben.  
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FINANCIËN 

 

 
 

Resultatenrekening 2020      

      
 2020  2019  2018 

Opbrengsten      

Projecten  €        215.240   €        239.532    €        219.635  

De Band  €            2.103    €            1.208    €            4.610  

  €        217.343    €        240.740    €        224.245  

Besteding         

Projecten  €        178.416    €        235.936    €        215.817  

De Band en overige publiciteit  €          10.640    €            9.310    €            8.014  

  €        189.056    €        245.246    €        223.831  

      

Som opbrengsten en besteding projecten  €          28.287    €           -4.506    €               414  

      

Administratieve kosten  €            7.160    €          11.828    €            8.350  

      

Overschot / Tekort projecten  €          21.127    €         -16.334    €           -7.936  

      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  €                 12    €               572    €                   9  

Rentelasten en soortgelijke kosten  €            1.606    €            1.473    €            1.286  

         

Som rentebaten en rentelasten  €           -1.594    €              -901    €           -1.277  

         

Overschot / Tekort  €          19.533    €         -17.235    €           -9.213  

      

Balans per 31 december 2020      

      
 31 dec 2020  31 dec 2019  31 dec 2018 

Stichtingsvermogen      

Algemene reserve  €         51.642    €         69.973    €       118.590  

Continuiteitsreserve  €       131.913    €       123.004    €       100.551  

Bestemmingsreserve noodfonds  €         15.000    €         15.000    €         15.000  

Bestemmingsreserve werkers  €       126.232    €       133.084    €       139.791  

  €       324.787    €       341.061    €       373.932  

      

Fondsen      

Bestemmingsfondsen  €         94.163    €         74.875    €         77.330  

      

Langlopende schulden      

Calamiteitenfonds  €         81.158    €         81.158    €         81.158  

      

Kortlopende schulden      

Overige schulden en overlopende passiva  €           4.576    €           2.507    €           3.737  

      

Totaal reserves en schulden/overlopende passiva  €       504.684    €       499.601    €       536.157  

      

Financiële middelen      

Vorderingen  €           3.710    €           4.960    €           4.000  

Liquide middelen  €       500.974    €       494.641    €       532.157  

      

Totaal financiële middelen  €       504.684    €       499.601    €       536.157  
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Toelichting 

 Algemeen 

De bovenstaande cijfers hebben betrekking op de 

ontvangsten met een gerichte bestemming en op de 

giften met vrije bestemming. Uit de vrije middelen 

ontvangt een aantal werkers een toelage en tevens 

worden hieruit de overige uitgaven bekostigd.  

Aan  gerichte  giften  werd  ontvangen  voor  binnen- 

landse  werkers  een  bedrag  van  EUR  15.514   (2019:  

EUR 29.774). Voor het buitenlandse werk werd aan 

gerichte giften ontvangen een bedrag van EUR 

154.155 (2019: 165.346). 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers is het totaal van de 

gerichte giften voor de buitenlandse werkers op een 

lager niveau dan vorig jaar gerealiseerd en zijn dit jaar 

de gerichte giften voor  binnenlandse werkers weer 

teruggelopen op het oude niveau van vóór 2019.  

Aan giften met een vrije bestemming werd ontvangen 

voor binnenlandse werkers een bedrag van EUR 

17.976 (2019; EUR 19.785). Voor het buitenlandse werk 

werd ontvangen aan giften met een vrije bestemming 

een bedrag van EUR 20.771 (2019: EUR 17.350).  

 

Van de bovenstaande giften is een deel afgezonderd 

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

houdt in dat van de gerichte giften 4% wordt gebruikt 

als bijdrage in de algemene kosten. De opbrengsten 

waren: binnenland EUR 647 (2019: EUR 760) en 

buitenland EUR 6.177 (2019: EUR 6.516). De daling van 

de opbrengsten bij binnenland en buitenland wordt 

veroorzaakt door toepassing van de 4% regeling over 

lagere opbrengsten. 

 

De uitgaven voor het binnenland liggen op een lager 

niveau als vorig jaar. Ook de uitgaven voor het 

buitenland liggen op een lager niveau door lagere 

uitgaven bij een aantal bestaande projecten en een 

éénmalige actie in het vorige verslagjaar. 

 

De kosten van De Band bedroegen dit jaar EUR 10.640 

(2019: EUR 9.310). De stijging wordt veroorzaakt door 

de steeds stijgende drukkosten en toenemende porto-

kosten. De donaties voor De Band zijn dit jaar wel iets 

toegenomen tot EUR 2.103 (2019: EUR 1.208) echter 

onvoldoende voor de dekking van de kosten, 

waardoor deze voornamelijk uit de algemene 

middelen gefinancierd moesten worden.  

 

Door de steeds dalende rentepercentages op 

spaartegoeden, zelfs tot een negatief niveau, zijn er 

nagenoeg geen rente inkomsten. De toepassing van 

de negatieve rentepercentages op steeds kleinere 

tegoeden zorgen in de toekomst juist voor een 

rentelast in plaats van rente-inkomsten. Alternatieven 

hiervoor zijn tot op heden nog niet gevonden 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 

2020 wederom plaats kunnen vinden. 
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 Kosten ten opzichte van inkomsten. 

In het boekjaar bedroegen de kosten 8,2% (2019: 

8,9%) van de inkomsten. Deze daling wordt  veroor-

zaakt doordat er in het vorige verslagjaar hogere kos-

ten voor een nieuw ontwerp van de website waren. 

Tevens zijn er zoals in voorgaande jaren kleine ver-

goedingen verstrekt aan enkele vrijwilligers, die voor 

een groot deel weer in de vorm van een gift terug-  

ontvangen zijn.  

 

Overigens voldoet de jaarrekening aan de door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving opgestelde richtlijn 

650 “Fondsenwervende Instellingen” en de gestelde 

eisen ten aanzien van onze ANBI-status. Deze 

jaarrekening is desgewenst via het secretariaat 

verkrijgbaar, 

 

De kantoorkosten en overige kosten bedroegen dit 

boekjaar EUR 7.160 (2019: EUR 11.828), welke 

voornamelijk bestonden uit websitekosten, contributie- 

bijdragen voor de Stichting MissieNederland, 

verzekeringspremies, drukwerk, kantoorartikelen, 

kosten voor het financiële pakket en ruimte voor 

archivering. 

De bankkosten zijn dit jaar weer op een iets hoger 

niveau gekomen mede als gevolg van tariefstijgingen 

bij banken. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COLOFON 
 

Stichting Filadelfia Zending  
Kamer van Koophandel Zwolle 41014243  

  
Bankrekeningen Adressen 
Buitenland: IBAN NL49 ABNA 0496 8750 00 Secretariaat 
Binnenland: IBAN NL61 ABNA 0471 3677 61  Kamerlingh Onneslaan 36, 8024 CN Zwolle 

 T   038-452 79 33 

Bestuur 

 

 

E   secretariaat@filadelfia-zending.nl  

P.A. Verkerk, voorzitter 

 

 

L. Bloem, penningmeester De Band - administratie 

A. Klein Haneveld, secretaris 

 

IBAN NL83 INGB 0000 6042 91 

G.D. Breur, bestuurslid 

 

E   deband@filadelfia-zending.nl 

P. Weigand, bestuurslid  

H.H. Wortelboer, bestuurslid De Band - redactie 

M. Pleune, bestuurslid E   redactie.deband@filadelfia-zending.nl 
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Woord van dank voor de financiële bijdragen 

 

Opnieuw zijn wij dankbaar dat het voor veel mensen, ondanks problemen als gevolg van het coronavirus, toch 

mogelijk is geweest om hun financiële bijdragen, die wij naast de gebeden voor het werk hard nodig hebben, 

verder te continueren. De inkomsten zijn wel op een lager niveau gekomen ten opzichte van het vorige jaar 

maar wij zijn blij te constateren dat veel van onze donateurs de werkers financieel bleven ondersteunen. 

 

Wij willen dan ook, mede namens de werkers, onze waardering uitspreken voor iedereen die heeft mogen 

bijdragen aan de verkondiging van Gods Woord over de wereld. 

mailto:deband@filadelfia-zending.nl
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