
 
 

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  

2021 

Dankzij uw steun 

    uw gebed  

    uw financiële bijdragen 

samen met  

6 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 
 

Het afgelopen jaar heeft zich volledig afgespeeld onder het juk van Covid-19. Bij alles wat we mochten doen, 

bij alles wat de werkers die we ondersteunen, mochten doen, was onze gezondheid een belangrijk aspect. 

Hoeveel ruimte hebben we om te handelen, kunnen we fysiek in contact treden met andere mensen, 

rekening houdend met personen die verschillend tegen Covid-19 aankijken. Kunnen we op een locatie 

vergaderen, of zien we elkaar weer vanaf het beeldscherm. Maar alles ging door, contacten werden gelegd, 

gesprekken werden gevoerd, personen werden bemoedigd, er werd ondersteuning gegeven zowel in 

materiele als in geestelijke zin, enzovoort. Zo is het afgelopen jaar de familie Hofman uit Leeuwarden naar 

Zuid-Afrika vertrokken en horen we positieve geluiden over hoe ze hun leven en werk daar vormgeven. Ook 

andere werkers hebben stappen gezet naar andere mogelijkheden. In de kracht van onze God is veel 

mogelijk. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord, een vertrouwen gedragen door gebed. 

 

In dit verslag geven we u een overzicht van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Wij willen u 

op deze manier inzicht geven in de wijze waarop uw giften besteed worden. Tevens vindt u een verslag van 

de financiële kant van het werk. Filadelfia Zending streeft er naar een transparante organisatie te zijn en we 

gaan er vanuit u op deze manier voldoende informatie te geven. Mocht u echter nog vragen hebben, dan 

horen we dat graag. 

 

De activiteiten van de werkers die we ondersteunen, kunnen niet uitgevoerd worden zonder inzet van de 

desbetreffende thuisfrontcomités. Voor ons zijn dat waardevolle contacten. Daarnaast zijn we dankbaar voor 

de vrijwilligers die op verschillende manieren hun bijdrage leveren. Denk hierbij aan het secretariaat, het 

onderhoud van de website, de redactie van De Band en de FZ-mail, de ondersteuning van de financiële 

administratie, de communicatie en dergelijke. 

 

We bidden dat we Gods weg mogen blijven volgen en dat we ook in het jaar 2022 Zijn zegen mogen ervaren, 

dat alles mag gebeuren in Zijn naam. 

 

Vriendelijke groet,  

Herman Wortelboer,  

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 opgestaan, 

is altijd de opdracht voor christenen geweest. 

 

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 missionaire werkers, hun projecten, thuisfront- of achter-

bancomités en gemeenten die een zendingswerker willen uitzenden, ondersteunen en faciliteren.  

 

Filadelfia Zending werkt vanuit een christelijke perspectief 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 2021 bestond het bestuur uit Piet Verkerk (voorzitter), Lex Klein Haneveld (secretaris), Leonard Bloem 

(penningmeester), Gerbrand Breur (bestuurslid) Peter Weigand (bestuurslid) , Herman Wortelboer (bestuurslid) 

en Marianne Pleune (bestuurslid). 

 

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-, Erf- en Schenkbelasting).  

 

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 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 
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dat sommige sponsors van projecten als voorwaarde stellen dat er een fraudeprotocol is. In verband met 

projecten in derdewereldlanden is ook een anti-corruptiebeleid ontwikkeld.  

 

Bestuursactiviteiten  

Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd. Een deel van de bestuursvergaderingen werd via Skype 

gehouden, omdat fysiek bij elkaar komen in verband met de coronabeperkingen niet mogelijk of niet gewenst 

was. Deze bestuursvergaderingen vinden om de twee maanden plaats. In de tussenliggende maanden heeft 

het bestuur via Skype overlegd zonder dat sprake was van een formele bestuursvergadering. 

Daarnaast vindt er per e-mail-overleg besluitvorming plaats, waarna die besluitvorming in een bestuurs-

vergadering wordt geformaliseerd. Verder zijn buiten de bestuursvergaderingen gesprekken gevoerd met 

enkele werkers en is er enkele malen met enkele thuisfrontcomités overleg geweest. Ook hierbij is een keer van 

Skype gebruik gemaakt. 

De werving van nieuwe vrijwilligers is een voortdurend aandachtspunt. De vacature eindredacteur voor De 

Band is in 2021 ingevuld door de benoeming van Maaike Tent. 

  

Beleidsvorming  

Aan de hand van het beleidsplan is een Jaarplan 2021 gemaakt, waarin de beleidsvoornemens in concrete 

acties worden omgezet. Deze acties worden door het bestuur gemonitord. Verder is de herziening van het 

beleidsplan, die reeds in 2020 was gestart, in het verslag jaar afgerond, wat resulteerde in een Beleidsplan 2020 

– 2025. 

 

Nieuwe werkers 

Ieder jaar wordt Filadelfia Zending wel benaderd door mensen die ‘de zending in willen’ of een organisatie 

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. 

Martin en Tirzah Hofman uit Leeuwarden zijn in 2020 al geaccepteerd als kandidaat-zendingswerkers. In 2021 

hebben zij zich verder voorbereid en is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarna zij begin 

december 2021 naar Zuid-Afrika zijn vertrokken. 

 

 

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 780 adressen in Nederland verzonden, daarnaast nog aan 20 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 € 1.441 

(2020 € 2.103) 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 € 9.9.74 (2020: € 

10.640). 

 

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 45 (2019: 40) ontvangers van de digitale versie.  

 

FZ Mail  

Maandelijkse wordt FZ Mail als nieuwsbrief per e-mail verstuurd naar zo’n 178 e-mailadressen (2019: 172). 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. 
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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. Een begin is gemaakt met het werken met QR-codes. 

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de toepassing Givt. Nadeel is dat de gever in de Givt-app niet ziet aan 

welk project is gegeven, hoewel dit in verslaglegging van Givt aan FZ  wel is vermeld. Overwogen wordt een 

andere toepassing hiervoor te gebruiken. 

 

 

VRIJWILLIGERS 
 

Zonder vrijwillige medewerkers zou Filadelfia Zending niet goed kunnen functioneren. Ze vallen niet op, treden 

niet op de voorgrond, u ziet alleen het resultaat 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 vrijwilligers even voor het voetlicht halen. In het verslagjaar 

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, 

adressen-beheer FZ Mail), Bart Verkerk (webmaster: opmaak en onderhoud website), David Verkerk 

(medewerker Financiële Administratie), Maaike Tent (einderedacteur van De Band) en Anneke Verkerk 

(verzending verjaardags- en kerstkaarten voor werkers en bestuursleden).  

Maaike Tent heeft de eindredactie van De Band vanaf het juninummer op zich genomen. Arjan Verkerk is per 

31 december 2021 gestopt met zijn werkzaamheden voor FZ Mail. 

 

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 ook dit jaar niet doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen. Met een 

attentie voor de vrijwilligers heeft het bestuur willen laten blijken dat de vrijwilligers niet waren vergeten. 

 

 

OVERIG 

 

In het verslagjaar heeft het bestuur ook aandacht besteed aan zaken, die niet worden vermeld in de 

rapportages per project, maar die wel het vermelden waard zijn. 

 

Er is geld ter beschikking gesteld voor noodhulp in India en Nepal. Door de Covid-19-beperkingen waren daar 

noodsituaties ontstaan, waarvoor onze werker Anna onze hulp inriep. 

 

Het doorgangshuis Josaha, waarover ook in de rapportage van Joyce Bijlhout wordt geschreven, had de 

aandacht van het bestuur in verband met financiële hulp, maar ook door contacten met het tfc. 

 

De penningmeester heeft het bestuur van de Vereniging Ons Lokaal in Bodegraven begeleid bij de verkoop 

van het gebouw Irene. De opbrengst van deze verkoop is aan Filadelfia Zending ten goede gekomen. Dit geld 

wordt niet aan de algemene middelen toegevoegd, maar zal worden besteed aan bijzondere projecten die 

FZ-werkers mogen voorstellen. Een voorwaarde is dat deze projecten bijdragen aan de verkondiging van het 

evangelie. 
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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 wat 

informatie over deze projecten geven, alsmede hoe Filadelfia Zending de projecten steunt.  

 

 

 

Evangelisatieproject Noord-Nederland. 

Werkers: Eric en Martha Donker – Stadskanaal 

Eric werkt een aantal dagen per week als leerkracht en is twee dagen per week als evangelist werkzaam voor 

Evangelisatieproject Noord Nederland. Eric’s hart ligt bij het contact maken met allerlei mensen, die hij middels 

straatevangelisatie hoopt te bereiken. 

 

Het afgelopen jaar werd nog steeds gekenmerkt door Corona, waardoor het nog steeds lastig was om het 

evangelie te delen op straat. Met name door de maatregelen van de anderhalve meter afstand en geen 

handen geven, was het lastig om mensen te benaderen en zodoende nieuwe contacten te leggen. Het 

straatwerk heeft dan ook in 2021 grotendeels stilgelegen. Wel heeft Eric de afgelopen jaren een groot netwerk 

(zo’n 50 jongeren) aan contacten kunnen opbouwen. En juist in die bestaande contacten heeft hij ook het 

afgelopen jaar kunnen investeren, vaak telefonisch en door geregeld jongeren bij hen thuis uit te nodigen. Zo 

kwamen oud-leerlingen, stagiaires en bestaande evangelisatie-contacten voorbij. Het werk onder de 

jongvolwassenen kon dit jaar wel doorgaan met de groep van ruim 15 jongeren/ jongvolwassenen die bij elkaar 

komen voor Bijbelstudie. Daarnaast proberen zij deze jongeren ook pastoraal bij te staan. Een ander regulier 

onderdeel van het werk zijn de spreekbeurten in gemeenten. Geregeld spreekt Eric ook in diensten die online 

worden uitgezonden. Verder mocht hij 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. 

 

Eric bouwt probeert een eigen achterban op te bouwen 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. 

 

 

 

Project: In de Wijngaard  

Werkers: Cees en Joke Terpstra - Hendrik Ido Ambacht.  

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.  

 

Het project ‘In de Wijngaard’ richt zich op evangelisatie, gemeente-opbouw en pastoraat.  

 

Ook in 2021 waren er nog beperkingen als gevolg van de Covid-19-pandemie. Vele maanden werden 

erediensten soms anders ingevuld dan gebruikelijk was.  Cees schrijft: “De meeste gemeenten kwamen met 

een beperkt aantal mensen bijeen. Er werd niet gezongen maar alleen geluisterd naar muziek en enkele 

liederen. Ook worden diensten gestreamd, wat best wel een vreemde ervaring was. Op een zondag stond ik in 

een grote lege zaal om het Woord van God te prediken. De enige zichtbare toehoorders waren twee jonge 

techneuten, die de opnameapparatuur bedienden. Wonderlijk dat God dan toch wijsheid en inspiratie geeft 

om de boodschap duidelijk door te geven met de bede dat de gelovigen thuis er een zegen van mogen 

ontvangen.”  

 

Behalve dat Cees nog een aantal pastorale bezoeken kon afleggen, moest het meeste toch telefonisch 

worden gedaan. Hoewel alles anders is gegaan, dan aan het begin van 2021 werd gehoopt, kunnen we de 

Heer toch danken, dat Hij Cees de kracht en de gezondheid gaf om dit moeilijke jaar goed door te komen. 
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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:  

 

Het was afgelopen jaar een goede tijd voor het evangelie. Door de coronapandemie zijn veel mensen aan het 

twijfelen gegaan hoe het nu verder moet in de wereld. Er is nog maar weinig vertrouwen in de overheid en het 

daarbij behorende gezag. De aansluiting vanuit het evangelie hoe God uiteindelijk alles tot een goed einde zal 

brengen is daarom een prachtige boodschap.   

 

Joke maakt elke dag een plan waar ze heen zal gaan, soms Gouda, dan weer op verschillende plekken in 

Rotterdam. Elke dag is weer anders, maar er is meer openheid, veel meer dan enkele jaren geleden.  

 

Het werk gaat door en gebed is ook belangrijk hierin, dat is de eerste stap naar het werk op de straat. Joke 

zegt: “God zelf brengt de mensen op mijn weg”, van allerlei pluimage, religie en sekten, Hij leidt het met de 

Heilige Geest. Zo gaat ze rustig door elke dag. 

 

Haar man Wim is sinds een aantal jaren als vrijwilliger twee dagen per week betrokken bij het werk van de 

Stichting Agapè en Stichting GAiN.  

 

Agapè heeft als missie iedereen in Nederland Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. GAiN staat 

voor Global Aid Network en heeft als missie hulp te verlenen en daarmee de winst te laten zien die het leven 

met Christus met zich meebrengt. 

 

In augustus 2018 is hij begonnen bij Agapè met een complete migratie van de administratie van een zeer 

verouderd administratief systeem naar een systeem dat door Agapè wereldwijd wordt gebruikt. Na de invoering 

hiervan houdt hij zich bezig met rapportages en optimalisatie en verbetering in de administratieve processen. 

 

Wim zegt: “Zo raakte ik ook betrokken bij het project “Er is Hoop”. Helaas door de diverse “lockdowns” heeft het 

project de nodige vertraging opgelopen. Maar nu, mede dankzij een gulle gift van de Filadelfia Zending kan er 

in 2022 weer een flinke slinger aan gegeven worden en zullen ze zich focussen op (groot) Rotterdam.”  

 

 

 

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. 

 

Hans en Encarnita zetten zich in voor evangelisatie en gemeenteopbouw in Granada. In 2021 konden 

persoonlijke ontmoetingen moeilijk plaatsvinden en veel contacten en samenkomsten moesten online worden 

vormgegeven. Gelukkig in dit in de loop van het jaar verbeterd en waren er periodes waarin de gemeente in 

Granada elkaar in de zondagochtenddiensten kon ontmoeten terwijl gemeenteleden ook thuis de dienst 

konden volgen via Zoom. In veel diensten verzorgt Hans de woordverkondiging. Naast de bediening in de 

gemeente heeft Hans ook veel contacten via de wekelijkse markt, vaak met zigeuners en mensen uit Afrika. De 

Afrikanen zijn veelal moslim, maar wel geïnteresseerd in het evangelie. Hij leest met hen uit de Bijbel en is 

betrokken bij hun leven. Hans zet zich ook in voor de verspreiding van duizenden Johannes-evangeliën in 

Granada. Bij al deze activiteiten heeft Hans in 2021 veel last ondervonden van zijn heup, waar hij vaak pijn aan 

had en waardoor staan en bewegen moeilijk gingen. Met twee wandelstokken kan hij toch weer redelijk goed 

lopen. Ondanks de belemmeringen, zowel door coronamaatregelen als door lichamelijke beperkingen, 

hebben Hans en Encarnita ook in 2021 hun verlangen vormgegeven om velen in Granada en omgeving te 

bereiken met het evangelie.  
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Zij zien ernaar uit om in de zomer van 2022 met verlof naar Nederland te komen. Deze verlofperiode vindt 

normaliter om de twee jaar plaats maar kon in 2020 vanwege corona niet doorgaan. Het zal Hans en Encarnita 

goed doen om hun achterban in Nederland weer te ontmoeten. 

 

 

 

Project: Christelijk Centrum Berea (Slowakije) 

Werkers: Juraj en Debora Kocmunda  

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.  

 

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, Bijbelstudie en coaching. 

 
 

Net als in voorgaande jaren zij er in 2021 zijn weer zomerkampen en andere activiteiten georganiseerd in het 

Berea Centrum. Het was de eerste zomer ooit dat de bediening in het Berea Center non-stop op volle capaciteit 

heeft gedraaid. Het centrum is nu officieel gecertificeerd door de overheid voor haar volledige werking, wat 

betreft onderdak, eten serveren en andere diensten. In de drie zomermaanden waren er 2000 overnachtingen 

in het centrum. Juraj schrijft: “We danken de Heer dat we, na alle beperkingen als gevolg van de pandemie dit 

jaar, officieel toestemming hebben gekregen om het centrum volledig te openen, kort voordat alle 

zomerbijbelkampen, kerkretraites en andere christelijke activiteiten konden plaatsvinden.” 

 

Door de Covid-19-pandemie konden de retraites voor jonge echtparen het afgelopen jaar niet worden 

georganiseerd. Maar ook kleine bijeenkomsten bij mensen thuis zijn effectief gebleken. Jurai schrijft verder: “We 

zijn erg dankbaar voor het gebed voor ons werk in Slowakije. Terwijl onze bediening onder echtparen groeit, 

blijven we ook onze lokale gemeente in Nove Mesto dienen. En ook helpen we nog steeds bij het organiseren 

van jeugdkampen, conferenties en evangelisatiecampagnes die in het Christelijk Centrum Berea het hele jaar 

door gehouden worden.” 

 

 

 

Project: Frans-Guyana/Suriname 

Werker: Barend en Diny Bloem 

Dit project wordt ondersteund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften. 

 

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.  

 

Door de reisbeperkingen was het in 2021 niet mogelijk om naar Suriname en Frans-Guyana te gaan. Barend 

houdt contact op afstand … verder kon hij in Nederland en in Frankrijk met dankbaarheid spreken in diverse 

gemeentes.  

Eerder waren er plannen naar aanleiding van een verzoek om zich weer voor 2 à 3 jaar te vestigen in Saint 

Laurent. Dit ter overbrugging en voorbereiding van een voorgangersechtpaar. Door de Covid-19-

maateregelen, maar ook wegens gebrek aan voorzieningen voor de huisvesting was het vertrek naar Frans-

Guyana niet mogelijk. Het voorgangersechtpaar Joël en Sandra Paul wonen nu bijna een jaar in Cayenne. 

Vanuit Cayenne gaat Joël of een andere broeder naar St. Laurent (250 km.) om de gemeente daar te dienen.  

 

Tijdens een laatste bezoek in 2020 is er aandacht besteed aan het graf van broeder Henk Kreuger. Er is nu een 

gedenksteen geplaatst. Velen zullen bij het zien herinnerd worden aan het getuigenis van deze trouwe broeder. 
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Berichten van overlijden van twee broeders gaf veel verdriet. Eerst een broeder uit Maripasoula die de strijd 

tegen het coronavirus niet heeft overleefd. Het is een groot gemis voor zijn gezin en niet in de laatste plaats voor 

de Evangelische Gemeente. Een tweede bericht betrof een broeder uit de omgeving van St. Laurent. Samen 

met zijn vrouw had hij een positief getuigenis op het indianendorp Espérance. Ook hij stierf ten gevolge van 

Covid-19. Juist in tijden van verdriet was er bij Barend een groot verlangen om aanwezig te zijn om troost en 

steun te geven. 

 

Berichten waren er ook over de bouw van de kerk in Maripasoula. De kleine ruimte onder een huis waar de 

gelovigen samenkomen is te klein en voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Mogelijk kan het nieuwe gebouw 

snel in gebruik worden genomen. 

 

Vooralsnog zijn er te veel beperkingen om een volgende reis te plannen. Wellicht is er in 2022 een nieuwe 

mogelijkheid 

 

 

 

Project: Leeshulp Suriname 

Werkers: Henk en Magda Courtz 

Dit project wordt door Filadelfia Zending ondersteund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften.  

 

Het doel van Project Leeshulp is 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. In Suriname en Frans-Guyana wonen ongeveer tienduizend Caraïben. Dit project wordt door 

Filadelfia Zending ondersteund vanuit hiervoor speciaal ontvangen giften. 

 

Henk en Magda blijven zich inzetten voor het project Leeshulp. Zij ondersteunen de Karaïebse kerk in de 

verschillende dorpen van Suriname en Frans-Guyana op alle mogelijke manieren en in het bijzonder door hulp 

te geven bij het lezen in het Karaïebse Nieuwe Testament. 

Henk en Magda zijn het jaar 2021 door de Covid-19-beperkingen noodgedwongen in Nederland begonnen. Zij 

hebben vanuit Nederland diverse video’s en schrijfstukjes gemaakt voor de Karaïeben in Suriname, om hen ook 

op afstand te bemoedigen uit Gods Woord en te onderwijzen over de Karaïebse taal. 

Eind augustus konden Henk en Magda naar Suriname vertrekken. In september en oktober waren zij in 

Paramaribo, waar ze Magda’s moeder hebben ondersteund bij het herstel van haar gezondheid en 

voorbereidingen hebben getroffen voor de bediening onder de Karaïeben. In november zijn ze weer in Galibi 

gaan wonen en is het zendingswerk ten behoeve van de Karaïebse kerk weer opgepakt. Magda zet zich in 

voor dagelijkse vrouwen-ochtenden en wekelijkse kinderactiviteiten. De kinderen zijn blij met de gezellige tijd bij 

‘tante Magda’ en zien telkens weer uit naar het zingen, het Bijbelverhaal en het knutselwerk. Henk heeft 

regelmatig een spreekbeurt in de kerk en legt bij gelegenheid ook door de week een Bijbels gegeven uit aan 

de mensen die hij ontmoet of die op bezoek komen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het luisterverhaal 

Pokali, dat een goed middel is om het evangelie te brengen op een manier die aansluit bij de Karaïebse cultuur. 

Hiervoor goede insprekers vinden, valt niet mee. De verwachting is, dat begin 2022 een start kan worden 

gemaakt met het inspreken van het luisterverhaal. 

 

 

 

Evangelisatieproject Albina (Suriname)  

Werker: Els Sussenbach-Junker, met medewerking van Ruben en Jeanine Setropawiro. 

Door Filadelfia Zending wordt dit project gesteund met giften die specifiek hiervoor zijn ontvangen. 

 

Zuster Els Sussenbach vierde haar 80e verjaardag en nog altijd is ze samen met Jeanine en Ruben actief en 

betrokken in het zendingswerk in Suriname. Els schreef in één van haar brieven: “onbeperkte kansen ondanks 

Corona”. Het werk gaat door. Toen Rob en Els de arbeid in dit oostelijk deel van Suriname in 1966 begonnen, 

heeft het kinder- en jeugdwerk altijd hun aandacht gekregen, naast de bediening van evangelisatie aan beide 

zijden van de Marowijnerivier en het pastoraat.  
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Naar aanleiding van de Covid-19-maatregelen moest het programma van Operation Chistmas Child worden 

aangepast, wat betekende dat er niet meer met veel kinderen tegelijk kon worden samengekomen. Twee 

zusters stelden hun huis ter beschikking en ook in de eetzaal van de Bijbelschool kon zo het probleem worden 

opgelost. Aan het einde zijn er in deze groepen kinderen geweest die hun hart en leven aan de Here Jezus 

hebben gegeven. 

Ook werd er door de Kapiteins van twee dorpen aan de Marowijnerivier toestemming gegeven om weer 

kinderdiensten te houden. 

 

Een Karaïebse jongen die een persoonlijke keuze voor de Heer heeft gemaakt, wilde graag gedoopt worden. 

Els stuurde hem online Bijbellessen toe.  

Het evangelistenhuis, naast het kerkgebouw, kreeg op geregelde tijden een onderhoudsbeurt. De laatste keer 

was voor het overlijden van broeder Rob. Vroeger deden hij en broeder Henk Kreuger het werk samen. 

Helaas nam op een zeker moment ook het aantal besmettingen in Paramaribo weer toe en kwam er ook weer 

stilstand in de samenkomsten in Albina. In het algemeen is er in Suriname nog minder vrijheid dan in Nederland. 

Heel veel veranderende beperkingen, die steeds toenemen. 

Els schreef in één van haar bijdragen voor de Band: “Hemelse wijsheid is nodig om te weten waar het op 

aankomt”. Wat te doen of te laten. En op wat voor manier. 

Ruben heeft in 2021 ook het laatste deel van de Bijbelschoolstudie kunnen afronden. 

 

 

 

Project Vrouwenwerk Paramaribo  

Werker: Joyce Bijlhout-Kluivert.  

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. 

 

Het doel van dit project is 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 was te 

starten met een tijdelijk doorgangshuis voor vrouwen die uit een inrichting worden ontslagen en helemaal geen 

opvangmogelijkheid hebben.  

 

Helaas konden de fysieke counseling en Bijbelstudies in de vrouwengevangenis door de pandemie niet 

plaatsvinden. Een groot deel daarvan gebeurde door middel van videobellen en telefoontjes. Op die manier 

is het Joyce toch wel gelukt om contact met de vrouwen te onderhouden. 

Het andere doel: het opzetten van een doorgangshuis voor ex-gedetineerde vrouwen is bereikt. De 

benedenverdieping van het huis waar Joyce woont kon worden gebruikt. Het werd gerenoveerd en ingericht 

dankzij vele donaties. Op 14 februari 2022 is dit doorgangshuis ‘Joceys Safe Heaven’, afgekort Josaha, officieel 

van start gegaan. 

 

Er is een coördinatorenechtpaar aangesteld om leiding te geven aan de dagelijkse gang van zaken. Verder is 

een zorgmoeder aangesteld, die zorg draagt voor maximaal drie vrouwen, die een afgebakend aantal 

maanden in hun eigen kamer verblijven. Zij worden op verschillende manieren voorbereid om weer in de 

maatschappij te re-integreren, waarvoor plannen worden samengesteld.  

 

Naast dit werk is Joyce actief bij Prison Fellowship Suriname. Ook in het verslagjaar 2021 zijn er weer acties 

gevoerd om steunpakketten voor de gedetineerden en hun gezinnen te verzorgen. PFS coördineert dit ATP 

(Angel Tree Project) project, met als doelstelling te komen tot verzoening tussen de gevangenen en hun 

gezinnen. 

 

Ook werd een ‘schooltassenproject’ opgezet. Het doel daarvan was om kinderen van gedetineerden dezelfde 

kansen te geven als hun vriendjes. Goed gevulde tassen werden op die manier verdeeld. 

 

Al deze mogelijkheden werden door PFS en Joyce aangegrepen om de Blijde Boodschap in praktijk te brengen.      
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Project: Kinderwerk Brazilië 

Werkers: Bernard en Susanne Cloosterman 

Dit project wordt door Filadelfia Zending ondersteund vanuit de hiervoor speciaal ontvangen giften.  

 

Het doel van dit project is 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. 

 

Bernard en Susanne schrijven over het verslagjaar: 

Net als 2020, werd het jaar 2021 sterk beïnvloed door corona. Na bijna een jaar gesloten te zijn geweest, gingen 

de scholen in onze stad begin maart weer open. Helaas kwam ondertussen ook de tweede coronagolf opzetten 

en besloot de plaatselijke overheid de scholen na één dag weer te sluiten. Voor ons, bij St. Kinderwerk Horeb 

Brazilië, betekende dit dat we geen semi-internaat konden draaien. Tijdens de tweede coronagolf raakte ook 

Bernard besmet met corona. Bijna twee maanden heeft hij nodig gehad om hiervan te herstellen. 

Eind mei was de tweede coronagolf voorbij en openden de scholen weer hun deuren, waardoor ook het semi-

internaat weer opgestart kon worden. Vanwege alle beperkingen, konden we in eerste instantie slechts 30% 

van het normale aantal kinderen opvangen. Veertien kinderen ’s ochtends en veertien kinderen ’s middags. 

Begin september werd dit aantal uitgebreid tot ongeveer 23 kinderen ’s ochtends en 23 kinderen ’s middags. 

We werkten met twee ochtendgroepen en twee middaggroepen, waarbij iedere groep de ene week wel en 

de andere week niet kwam, om en om. Op deze manier konden we in totaal 92 kinderen opvangen. 

In mei was Susanne actief in een campagne om seksueel misbruik bij kinderen tegen te gaan. Zo mocht ze o.a. 

iets vertellen bij een plaatselijk radiostation en een presentatie geven bij een plaatselijke kinderbescherming. 

Op het semi-internaat heeft Susanne in september een serie lessen gegeven om de kinderen te beschermen 

tegen seksueel misbruik. 

Eind december namen we afscheid van St. Kinderwerk Horeb Brazilië. De komende twee jaar zullen we ons 

richten op verschillende studies die ons voorbereiden op een nieuwe stap in Brazilië. Na die twee jaar 

verwachten we te verhuizen naar een plek waar meer armoede is en waar minder geëvangeliseerd is. Naast 

onze studies zullen we de komende jaren ook actief zijn in een aantal kleinschalige projecten. 

 

 

 

Project: Vertaalproject Noord Afrika 

Werkers: Bernard en Tina 

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.  

 

Bernard en Tina zijn betrokken bij vertaalwerk voor Afrika. Om veiligheidsredenen kunnen wij hierover niet veel 

informatie geven.  

 

In 2020 zijn Bernard en Tina naar Griekenland gegaan en hebben zij zich in de buurt van Thessaloniki gevestigd. 

In samenwerking met een Griekse evangelische gemeente hebben zij zich gericht op wek onder vluchtelingen, 

voornamelijk Iraakse vluchtelingen. Het is heel praktisch, hun belangrijkste bediening is niet de doop, maar het 

prediken van de bekering van de ziel en bekering, discipelschap en leven in de kudde (lokale kerk). 

Verder werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in Noord-Afrika een bedrijfje te starten om zo in 

aanmerking te komen voor een visum. De contacten die zij daar al hebben zien daar mogelijkheden voor. Op 

deze wijze kunnen ze dichter bij hun doelgroep zijn en zo ervoor actief zijn. 

 

 

 

Project: Christian Resource Centre Zambia  

Werkers: Kovina en Gertrude Mutenda 

Filadelfia Zending steunt dit project voornamelijk vanuit de giften met vrije bestemming.  

 

Kovina Mutenda geeft samen met zijn vrouw Gertrude als fulltimer leiding aan het Christian Resource Centre  
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(CRC) in Chingola, Zambia. Via het Christian Resource Centre worden Zambiaanse evangelisten ondersteund 

met materialen, conferenties en opleidingen. Ook worden gemeenten gestimuleerd om meer te doen aan 

evangelisatie en zending. 

 

Ook in het verslagjaar werden verschillende kinderen van evangelisten via het Macedonië project gesponsord. 

Zo werden bijvoorbeeld schooluniformen voor deze kinderen betaald en eventueel andere schoolbenodigd-

heden. Ook konden weer verschillende fietsen aan evangelisten ter beschikking worden gesteld. 

 

Richard Liviza was al in 2020 l aangesteld als plaatsvervangend uitvoerend directeur van het CRC. Hij assisteert 

Kovina Mutenda en neemt enkele taken van hem over. Richard is ook verantwoordelijk voor het 

boerderijproject, dat bedoeld is om inkomen voor het CRC te generen. Hij verzorgt ook seminars om 

evangelisten te trainen en hij bezoekt evangelisten in hun eigen gemeenten. 

 

Voor de kliniek in Chilombo (Angola) werden via EO Metterdaad gelden verkregen om matrassen, apparatuur 

en zonnepanelen aan te schaffen. In verband met de Covid-19-pandemie was de grens tussen Zambia en 

Angola gesloten, waardoor de goederen nog niet naar Chilombo konden worden overgebracht. Dit diaconale 

project geeft goede mogelijkheden voor de verkondiging van evangelie. 

 

 

 

Project Ruama Mozambique 

Werker: Jannie Kruize 

Door ontvangsten die speciaal voor dit project werden gegeven, kon dit project worden uitgevoerd. Daarnaast 

stond Filadelfia Zending garant voor een deel van de kosten van de exploitatie van het project.  

 

Jannie heeft in Mozambique Babyhuis Abia in Luabo opgericht. De opvang van baby’s en de verstrekking van 

melk aan gezinnen met baby’s vormt een christelijk getuigenis en samen met lokale kerken wordt hierbij ook 

het evangelie verkondigd. In het eerste kwartaal van 2020 moest het babyhuis op last van de lokale overheid 

worden gesloten. Wel kon worden overgegaan op babythuiszorg: melkverstrekking en controles bij de families 

thuis. Hierdoor werden 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, waardoor 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.  

In de overige maanden van 2021 heeft de verdere afwikkeling van de sluiting (zoals de afvloeiing van het 

personeel) plaatsgevonden, zodat na de eerste maanden van het project is geëindigd. 

 

 

 

Project: Project Knysna Zuid-Afrika 

Werkers; Martin en Tirzah Hofman 

Filadelfia Zending ondersteunt het project met giften die speciaal voor dit project zijn bestemd en met een 

bijdrage uit de giften met vrije bestemming. 

 

Het doel van de werkzaamheden voor het project Knysna Zuid-Afrika is: Woord en Daad. Vertellen van Gods 

liefde aan de mensen, en door daden dat ook uitleven en laten zien. Dit met als doel de mensen dus te winnen 

voor het Koninkrijk van God en ze te discipelen zodat de mensen andere keuzes zullen gaan maken in hun leven 

om op die manier hun toekomst te kunnen verbeteren. 

 

Na bijna twee jaar voorbereiding is de familie Hofman op 2 december 2021 vertrokken naar Zuid-Afrika. 

De start van hun werkzaamheden is in het kader van een project van Immanuel Ministries. 

 

De maand december stond vooral in het teken van acclimatiseren. Verder moest er ook veel geregeld worden:  
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nieuwe telefoonnummers, een Zuid-Afrikaanse bankrekening, afspraken bij de nieuwe huisarts, een 

beugeltandarts voor Sefanja, scholen bezoeken en betalen voor het komende schooljaar etc.  

Verder wordt ook ontspanning gezocht met de kinderen, want ook voor hen is de stap natuurlijk erg groot.  

 

In de week voor de kerst zijn de eerste voedselpakketten uitgedeeld die vanuit Nederland worden gesponsord. 

 

 

 

Project: Ontwikkelingswerk Azië  

Werker: Anna 

Filadelfia Zending ondersteunt het project met giften die speciaal voor dit project zijn bestemd en met een 

bijdrage uit de giften met vrije bestemming. 

 

Nadat Anna in 2019 van de overheid van Aziatisch 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 bestemming. 

 

Anna werkt in een land in Zuid-Azië waar niet vrijuit het evangelie mag worden gebracht. Om 

veiligheidsredenen wordt niet de echte naam van Anna en van het land genoemd. Vanwege 

coronabeperkingen moest Anna het eerste halfjaar in Nederland verblijven. Deze tijd heeft ze gebruikt voor 

goede afstemming met andere zendingswerkers in Zuid-Azië, voor online conferenties en seminars om 

onderwezen te worden en geestelijk te groeien en voor digitale contacten met haar zendingsland en 

voorbereiding van haar uitzending. Eind augustus was het dan zover en kon Anna naar haar zendingsland gaan. 

Naast taallessen, is Anna veel op reis en legt zij veel bezoeken af. Soms lijkt haar leven op dat van een nomade, 

met lange reisdagen (te voet) en overnachtingen in veel verschillende guesthouses/hotels. Anna is dankbaar 

voor goede huisvesting en de samenwerking in het zendingsteam. Zij vraagt gebed voor een rustig politiek 

klimaat en dat de lokale gemeenten elkaar weer mogen ontmoeten (in persoon en niet via Zoom alleen). Haar 

laatste nieuwsbrief in 2021 opent met de Bijbeltekst Psalm 121:1: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar 

komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde schiep.” Met dat vertrouwen mocht 

Anna in 2021 Jezus Christus in woord en daad verkondigen in een bergachtig land in Zuid-Azië. 
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FINANCIËN 
 
RESULTATENREKENING OVER 2021       

          

     2021  2020  2019 

     €  €  € 

Opbrengsten         
Projecten    268.926  215.240  239.532 

De Band     1.441  2.103  1.208 

Overige opbrengsten   239.927       

     510.294  217.343  240.740 

Besteding            
Projecten    212.179  178.416  235.936 

De Band en overige publiciteit   9.974  10.640  9.310 

     222.153  189.056  245.246 

          
Som opbrengsten en besteding projecten 288.141  28.287  -4.506 

          
Administratieve kosten   5.777  7.160  11.828 

          
Overschot / Tekort projecten   282.364  21.127  -16.334 

          
Rentebaten en soorgelijke opbrengsten  0  12  572 

Rentelasten en soortgelijke kosten  1.839  1.606  1.473 

             

Som rentebaten en rentelasten  -1.839  -1.594  -901 

             
Overschot / Tekort    280.525  19.533  -17.235 

          

          
BALANS PER 31 DECEMBER 2021       

     44.561  44.196  43.830 

     €  €  € 

Stichtingsvermogen         
Algemene reserve    399.356  51.642  69.973 

Continuïteitsreserve   106.594  131.913  123.004 

Bestemmingsreserve noodfonds  15.000  15.000  15.000 

Bestemmingsreserve werkers   114.657  126.232  133.084 

     635.607  324.787  341.061 

Fondsen          
Bestemmingsfondsen   133.079  94.163  74.875 

          
Langlopende schulden        
Calamiteitenfonds    0  81.158  81.158 

          
Kortlopende schulden        
Overige schulden en overlopende passiva 1.878  4.576  2.507 

          
Totaal reserves en schulden/overlopende passiva 770.564  504.684  499.601 

          
Financiële middelen        
Vorderingen    4.600  3.710  4.960 

Liquide middelen    765.964  500.974  494.641 

          
Totaal financiële middelen   770.564  504.684  499.601 
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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 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 14.758 (2020: EUR 
15.514). Voor het buitenlandse werk werd aan gerichte giften ontvangen een bedrag van EUR 171.946 (2020: 
154.155).  
 
Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers is het totaal van de gerichte giften voor de buitenlandse werkers op een 
hoger niveau dan vorig jaar gerealiseerd door een eenmalige actie ter ondersteuning van een bestaand 
project. De gerichte giften voor  binnenlandse werkers zijn dit jaar iets teruggelopen ten opzichte van het jaar 
2020.  
 
Aan giften met een vrije bestemming werd ontvangen voor binnenlandse werkers een bedrag van EUR 41.650 
(2020; EUR 17.976). Dit hogere niveau wordt veroorzaakt door een eenmalige bijdrage. Voor het buitenlandse 
werk werd ontvangen aan giften met een vrije bestemming een bedrag van EUR 34.127 (2020: EUR 20.771).  
 
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 615 (2020: EUR 647) en buitenland EUR 5.830 (2020: EUR 6.177). De daling van de opbrengsten 
bij binnenland en buitenland wordt veroorzaakt door toepassing van de 4% regeling over de opbrengsten 
exclusief de eenmalige acties. 
 
De uitgaven binnenland met een extra ondersteuning voor een bestaand project liggen op een hoger niveau 
als vorig jaar. De uitgaven voor het buitenland liggen op een hoger niveau door hogere uitgaven bij een 
bestaand project met een éénmalige actie. 
 

  
 
De kosten van De Band bedroegen dit jaar EUR 9.974 (2020: EUR 10.640). De donaties voor De Band zijn dit jaar 
afgenomen tot EUR 1.441 (2020: EUR 2.103) en daardoor onvoldoende voor de dekking van de kosten, 
waardoor deze grotendeels uit de algemene middelen gefinancierd moesten worden.  
Door de dalende rentepercentages op spaartegoeden tot een negatief niveau, zijn er geen renteinkomsten 
meer. Negatieve rente wordt zoveel mogelijk voorkomen door spreiding over meerdere bankrekeningen. 
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Alternatieven voor deze opbrengsten zijn tot op heden nog niet gevonden gezien de doelstelling van de 
Stichting en het beleid dat het bestuur hiervoor heeft vastgesteld, dat inhoud dat financiële risico’s zoveel 
mogelijk worden beperkt. 
 
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 2021 
wederom plaats kunnen vinden. 
 
 Kosten ten opzichte van inkomsten. 

 

 

 
 
In het boekjaar bedroegen de kosten 3,2% (2020: 8,2%) van de inkomsten. Deze daling wordt  voornamelijk 
veroorzaakt door de veel hogere eenmalige inkomsten. 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 5.776 (2020: EUR 7.160), 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 ook dit jaar weer op een iets hoger niveau gekomen mede als gevolg van tariefstijgingen 
bij banken en in beperkte mate negatieve rente. 
 
Een uitgebreide jaarrekening met accountantsverklaring is verkrijgbaar bij het secretariaat: 
secretariaat@filadelfia-zending.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord van dank voor de financiële bijdragen 
Wij zijn dankbaar dat wederom is gebleken dat veel mensen de financiële ondersteuning voor de 
verkondiging van het evangelie als een belangrijke prioriteit ervaren, waardoor het mogelijk is geweest 
om de 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 dat veel van onze donateurs de werkers financieel bleven ondersteunen. 
Wij willen dan ook, mede namens de werkers, onze dankbaarheid uitspreken voor iedereen die zijn 
financiële bijdrage heeft gegeven voor de verkondiging van Gods Woord. 
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Stichting Filadelfia Zending  
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Bankrekeningen Adressen 

Buitenland: IBAN NL49 ABNA 0496 8750 00 Secretariaat 
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 T   038-452 79 33 
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