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Jaarverslag 2013 Zendingsmissie  

Hervormde Gemeente Nunspeet 
ThuisFrontCommissie Janet van Middendorp 

 

 

Sinds 1 oktober 2012 is namens de Hervormde Gemeente Nunspeet onder verantwoordelijkheid van 

de Diaconie zendingsmedewerker Janet van Middendorp uitgezonden naar Ethiopië. Daar levert zij  

haar bijdrage aan de opzet van een taal- en leesprogramma zodat de mensen van de Shinashastam 

uiteindelijke de Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen. 

De taak van de ThuisFrontCommissie is onder andere deze zendingsmissie van onze gemeente 

financieel mogelijk te maken. Dit verslag beperkt zich tot het leggen van verantwoording over het 

financiële aspect. 

Janet is formeel in dienst van Wycliffe. Wycliffe werkt nauw samen met de GZB om deze uitzending 

mogelijk te maken. De begroting is door die organisaties opgesteld. Onze gemeente heeft zich 

verbonden om 2/3 deel van de begroting voor haar rekening te nemen. De GZB neemt 1/3 deel voor 

haar rekening. De Hervormde gemeenten van Kootwijkerbroek, Noorden en Heerde zijn betrokken 

als deelgenoten gemeenten en dragen financieel bij voor het 1/3 deel.  

 

 

Balans 

                          31-12-2012      

Spaarrekening   € 10.000,00  Eigen vermogen         € 10.193,08 

Rekening-courant  €      193,08                     

    € 10.193,08             € 10.193,08 

 

               31-12-2013      

Spaarrekening    € 17.500,00  Eigen vermogen         € 18.030,66 

Rekening-courant  €      530,66 

    € 18.030,66             € 18.030,66 

 

De vermogenstoename bedraagt              €   7.837,58 
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Resultatenrekening 

 

Opbrengsten 

Opbrengsten uit fondswerving       € 25.037,07  

- Toegezegde bijdragen    €  11.105,00 

- Periodieke bijdragen    €    1.495,00 

- Zendingsbussen      €    3.582,63    

- Gift Stichting naam bij penningmeester bekend €    2.250,00 

- Collectebussen Catechisatie    €    1.052,74 

- CNS Da Costa School Elspeet   €    1.000,00 

- Hervormde Gemeente Noorden   €       799,35 

- Herv. Gem. Kootwijkerb. Ochtendvrouwenkring €       675,00 

- Begunstiger bekend bij de penningmeester €       600,00 

- Overige spontane giften    €    2.477,35  

Actie een auto voor Janet       €    3.750,00 

- Opbrengst aandeel Heleboeldag   €    3.000,00 

- Kon. Beatrixschool te Kootwijkerbroek  €       750,00 

Renteopbrengst spaarrekening       €         59,49 

Totale opbrengsten        € 28.846,56 

 

 

 

Kosten 

Zendingswerk Janet , afdracht aan GZB (2/3 deel begroting GZB, Wycliffe) € 16.333,00 

Bijdrage aan auto voor Janet       €   3.750,00 

Bankkosten         €      266,85 

Kosten drukwerk         €      608,33 

Verzendkosten         €        41,80 

PR kosten domeinnaam website      €          9,00 

Totale kosten         € 21.008,98 

 

Netto resultaat         €   7.837,58 
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Met de opbrengsten in 2013 konden de aangegane verplichting ruimschoots worden voldaan.  

De actieve werving van gemeenteleden die de uitzending gedurende de gehele periode zouden 

willen ondersteunen, hebben we in het eerste kwartaal gestopt omdat toen ons doelbedrag van circa 

€ 13.000 toegezegde bedragen en periodieke bijdragen bereikt was. Nu we een volledig jaar achter 

de rug hebben blijken de spontane giften veel hoger uit te vallen dan wij gedacht hadden. Daarnaast 

hadden we oorspronkelijk niet gerekend op een aandeel in de opbrengst van de zendingsbussen. 

In totaal zijn er 115 deelnemers die zich financieel verbonden hebben aan onze zendingsmissie. Dit 

zijn mensen die daarvoor een antwoordcoupon hebben ingevuld of die periodiek een bedrag 

overmaken. Samen zijn deze toezeggingen thans goed voor een bedrag van € 13.820,00. 

 

Begroting 2014 

De door Wycliffe en GZB begrote kosten voor 2014 die wij voor onze rekening zullen nemen zijn  

€ 16.333. Zoals uit de resultatenrekening 2013 blijkt wordt dit bedrag nog verhoogd met een bedrag 

voor fondswerving  zoals drukwerk en bankkosten. 

Er is in de afgelopen twee jaar zoveel gespaard dat nu al het gehele jaarbedrag voor 2014 

beschikbaar is. Het stemt ons tot vreugde en dankbaarheid dat ondanks de financiële crisis er meer 

dan voldoende middelen door de gemeente en andere betrokkenen beschikbaar worden gesteld om 

deze uitzending mogelijk te maken. 

Januari 2014, G.P. Geluk 

Penningmeester ThuisFrontCommissie 
Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 

 

 

Controle 

Op 17 februari 2014 heeft er een kascontrole plaatsgevonden namens de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente Nunspeet. Op 19 maart 2014 heeft de ThuisFrontCommissie schriftelijk 
bevestiging ontvangen van de kascontrolecommissie dat de administratie en het beheer van de 

financiën in orde zijn bevonden. 


