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Jaarverslag 2014 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 

               31-12-2013      

Spaarrekening    € 17.500,00  Eigen vermogen         € 18.030,66 

Rekening-courant  €      530,66 

    € 18.030,66             € 18.030,66 

 

 

               31-12-2014      

Spaarrekening    € 21.500,00  Eigen vermogen         € 22.079,50 

Rekening-courant  €      579,50 

    € 22.079,50             € 22.079,50 

 

De vermogenstoename bedraagt              €   4.048,84 
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Resultatenrekening 

 

Opbrengsten 

Opbrengsten uit fondswerving       € 20.799,07  

- Toegezegde bijdragen    €  11.355,00 

- Periodieke bijdragen    €    1.510,00 

- Zendingsbussen      €    2.968,97    

- Gift Stichting naam bij penningmeester bekend €    2.250,00 

- CNS schoolvereniging    €       425,00 

- Hervormde Gemeente Noorden   €       420,35 

- Hervormde Gemeente naam onbekend  €       500,00 

- Verkoop sieraden     €         85,10  

- Overige spontane giften    €    1.284,65  

Actie Ten behoeve van project leermiddelen     €    1.000,00 

- Opbrengst aandeel Heleboeldag   €    1.000,00 

Renteopbrengst spaarrekening       €       115,08 

Totale opbrengsten        € 21.914,15 

 

 

Kosten 

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

Leermiddelen ten behoeve van project Wycliffe     €   1.000,00 

Bankkosten         €      264,68 

Inkoopkosten sierraden en andere Ethiopische spullen    €      137,55 

Verzendkosten         €        37,62 

PR kosten domeinnaam website      €          9,00 

Kosten ontmoeting Janet 28 februari 2014     €        46,16 

Attenties         €        37,30 

 

Totale kosten         € 17.865,31 

 

Netto resultaat         €   4.048,84 
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Met de opbrengsten in 2014 konden de aangegane verplichting ruimschoots worden voldaan.  

In totaal waren er 118 deelnemers die zich financieel verbonden hebben aan onze zendingsmissie. 

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

overmaken. De toezeggingen van de huidige deelnemers zijn  thans goed voor een bedrag van  

€ 13.380,00. 

 

Begroting 2015 

De door Wycliffe en GZB begrote kosten voor 2015 die wij voor onze rekening zullen nemen zijn  

€ 16.333. Zoals uit de resultatenrekening 2015 blijkt wordt dit bedrag nog verhoogd met een bedrag 

voor fondswerving  zoals drukwerk en bankkosten. 

Er is in de afgelopen jaren zoveel gespaard dat nu al het gehele jaarbedrag voor 2015 beschikbaar is. 

Het stemt ons tot vreugde en dankbaarheid dat er meer dan voldoende middelen door de gemeente 

en andere betrokkenen beschikbaar worden gesteld om deze uitzending mogelijk te maken. 

 

Goedkeuring 

In de vergadering van de ThuisFrontCommissie d.d. 14 januari 2015 is dit verslag besproken en met 

algemene stemmen akkoord bevonden. 

 

Controle 

De kascontrole heeft plaatsgevonden namens de Diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet. 

Op 20 maart heeft de ThuisFrontCommissie schriftelijk bevestiging ontvangen van de 

kascontrolecommissie dat de administratie en het beheer van de financiën in orde zijn bevonden. 

 

 

 

28 maart 2015, G.P. Geluk 

Penningmeester ThuisFrontCommissie 
Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 
 


