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Jaarverslag 2016 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. De eerste jaren 

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

Shinashastam de Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen. Nu levert zij haar bijdrage aan de opzet van 

taal- en leesprogramma’s voor minderheidstalen in Benishangul Gumuz en Bench Maji. 

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 werkt formeel in opdracht 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 

 

               31-12-2015      

Spaarrekening    € 23.000,00  Eigen vermogen         € 23.061,64 

Rekening-courant  €    1.061,64  Nagekomen verplichting      €    1.000,00 

 

    € 24.061,64             € 24.061,64 

 

               31-12-2016      

Spaarrekening    € 19.500,00  Eigen vermogen         € 21.719,40 

Rekening-courant  €   2.219,40   

 

    € 21.719,40             € 21.719,40 

 

De vermogensafname bedraagt               €   1.342,24 
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Resultatenrekening 

 

Opbrengsten 

Opbrengsten uit fondswerving       € 17.118,09  

- Toegezegde bijdragen    €  10.460,00 

- Periodieke bijdragen    €    1.585,00 

- Zendingsbussen      €    1.721,83    

- Afdracht giften Hervormde Gemeente Nunspeet €    1.201,26 

- Actie Heleboeldag Oliebollen en kerstbroden €    1.500,00 

- Overige spontane giften    €       650,00  

Renteopbrengst spaarrekening       €         98,75 

Totale opbrengsten        € 17.216,84 

 

 

Kosten 

Zendingswerk Janet , afdracht aan GZB (2/3 deel begroting GZB, Wycliffe) € 18.000,00 

Bankkosten         €       289,62 

Verzendkosten         €         37,23 

Kosten domeinnaam website       €           9,00 

Kosten Meet & Greet        €       126,23 

Attenties         €         22,00 

Gecorrigeerde giften        €         75,00 

 

Totale kosten         € 18.559,08 

 

Netto resultaat                -/-  €   1.342,24 
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Met de opbrengsten in 2016 konden de aangegane verplichting van 2016 nier meer worden voldaan. 

Het tekort kon echter ruimschoots worden voldaan uit de in het verleden opgebouwde reserves. 

In totaal waren er circa 110 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 ruim € 12.000,00. Enkele vaste deelnemers stopten hun bijdrage. De opbrengst liep vooral terug 

doordat de stichting die in voorgaande jaren een forse bijdrage schonk, dit jaar niet bijdroeg. De 

bijdrage uit afdracht giften uit onze gemeente nam toe. Dankzij de kerstbroden- en oliebollenactie 

van de Heleboeldag werd de achteruitgang beperkt.  

De hogere kosten voor de uitzending van Janet waar we in 2015 ook al te maken mee hadden, 

hebben als oorzaak de gestegen US Dollar tegenover de Euro en de stijging van de kosten van 

levensonderhoud in Ethiopië.  

 

 

Begroting 2017 

De gevraagde bijdrage voor 2017 is € 18.000 net als in het afgelopen jaar. Gezien de tot heden 

gerealiseerde fondsenwerving en de beschikbare reserves kan het gevraagde bedrag worden 

opgebracht. De beoogde verlenging van de missie in de loop van 2017 van Janet vereist opnieuw 

instemming van de sponsors. De opgebouwde reserve is voldoende voor 4 jaar verlenging, ervan 

uitgaande dat de inkomsten niet al te veel verder teruglopen. 

 

Goedkeuring 

In de vergadering van de ThuisFrontCommissie d.d. 10 januari 2017 is de concept versie van dit 

verslag besproken en met algemene stemmen akkoord bevonden. 
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Controle 

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

Op xx  2017 heeft de ThuisFrontCommissie schriftelijk bevestiging ontvangen van de 

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

diaconievergadering vond plaats op xxxxxx 2017. 

 

 

 

Concept versie 7 januari 2017, G.P. Geluk 

Penningmeester ThuisFrontCommissie 
Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 
 

Definitieve versie xxx 2017,  


