
 

Toelichting bij de jaarverslagen. 2018-2021 

 

Geachte lezer, 

 Hartelijk dank voor uw interesse in ons werk.  

Het kerkgenootschap Gemeenschap Wereld-Wijde Zending doet graag verslag van de 

ontwikkelingen binnen ons werk.  

Algemeen  

We leven in een tijd die al onze inzet vraagt. Alhoewel doelstelling nr 1 van ons statuut: 

Prediking van het evangelie wereld wijd te bevorderen onverminderd geldt, is de hulpvraag die 

ons vandaag de dag bereikt veelal: Help ons de crisis door te komen. Dan krijgt doelstelling 2 

veel aandacht immers: De leefomstandigheden voor de bevolking ter plaatse verbeteren door 

scholing, voeding, medische zorg, etc. is een opdracht waar we niet omheen kunnen. Onze 

predikers willen o zo graag hun buurt/stadsgenoten helpen met eten en andere 1e 

levensbehoeften, aansluitend op onze derde doelstelling: hulp te bieden bij calamiteiten. Dan is 

er nog onze vierde doelstelling: u op de hoogte brengen van de noden maar ook van de 

mogelijkheden om mede de schouders er onder te zetten. Lees uitgebreid hierover in ons 

kwartaalblad: Kom Over.  

De jaarrekening.  

Het zal u opvallen dat onze balans niet meer bevat dan het bedrag dat wij op de bank hebben 

staan. Wij hebben geen bezittingen, al ons werk wordt gedaan met vrijwilligers die hun eigen 

mogelijkheden inzetten. Geen voorraden waar over afgeschreven moet worden. Geen 

aflossingsverplichtingen of afdrachten aan sociale premies.  

Resultaten rekening.  

Een bedrijf moet winst maken wil het continuïteit waarborgen. Wij zijn daarvoor overgeleverd 

aan de gunning door onze sponsors. Nu doen we dit werk al 60 jaar en er is altijd geld geweest 

om de projecten te helpen en de kosten te betalen. Een aantal sponsors geeft trouw maar door 

de ouderdom van het werk en de vergrijzende sponsors en de opkomst van een veelvoud aan 

goede doelen loopt het bedrag waar we maandelijks op rekenen terug. Gelukkig zijn er zo nu en 

dan nog de onverwachte erfenissen en legaten. Onze werkwijze is dit geld geleidelijk bij de 

projecten te brengen maar ook om de budgetten aan te vullen tot het basisniveau. Daardoor 

hoeven we nooit abrupt te korten op een project ook al komt er niet genoeg voor binnen.  

Corona 

In 2020 brak de corona-crisis uit en hebben we niet geaarzeld om diep in de buidel te tasten om 

hulp te bieden. Dat dit ons resultaat gedrukt heeft zal u niet verbazen. Dat dit niet een enorm 

gat in onze reserve heeft geslagen komt doordat 2019 en ook 2020 juist wat extra meevallers 

hebben opgeleverd. Daar het ons idee is om hulp te bieden op het moment dat het nodig is 

hebben we flink uitgepakt. Ook in 2021 hebben we deze hulp voortgezet. 

 



 

 

 

Kosten 

Naast de uitbetaling aan zendingsprojecten hebben we nog wat kosten. De uitgaven aan de Kom 

Over vallen hieronder, alhoewel voorlichting tot een van onze doelstellingen behoort. Naast wat 

onvermijdelijke kosten met betrekking tot bankkosten ed ziet u de post vrijwilligers. Enige van 

onze medewerkers ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding. Daar financieren ze reiskosten, 

telefoon, porti en andere losse anders te declareren kosten mee, de eventuele rest betalen ze 

uit eigen zak  

60 jarig jubileum 

In 2022 bestaat ons werk 60 jaar. Zestig jaar van zegeningen. Zestig jaar gewijd aan de 

verkondiging van het evangelie. Ons zendingsblad “Kom Over” deed verslag van een 

opzienbarende groei van het aantal kerken in India. Het door ons gesteunde werk van de IPA 

heeft nu meer dan 2282 kerken. Dankzij de hulp van oa veel van onze sponsors in Nederland.  

J.P. Bosveld  

Namens het bestuur 


