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Jaarverslag 2020 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, Bench Maji en Mizan. 

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 voor de kosten van deze uitzending 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 ook bij aan dit laatste deel. 

 

  Balans per           31-12-2020   

Spaarrekening   €                         -    Eigen vermogen € 5.502,36 

Rekening-courant  €            5.502,36     

     

 € 5.502,36  € 5.502,36 

    

    

  Balans per           31-12-2019   

Spaarrekening   €            4.005,70  Eigen vermogen € 10.535,98 

Rekening-courant  €            6.545,28  Schuld € 15,00 

     

 € 10.550,98  € 10.550,98 

    

    

De vermogensmutatie in 2020 bedraagt: € -5.048,62 
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Resultatenrekening 2020  2019  Verschil 

      

Opbrengsten         

Opbrengsten uit fondswerving € 15.331,50  € 13.180,00  € 2.151,50 
Periodieke giften € 11.227,50  € 11.130,00  € 97,50 

Eenmalige giften € 2.370,00  € 345,00  € 2.025,00 

Zendingsbussen Hervormde Gemeente Nunspeet € 1.500,00  € 1.500,00  € 0,00 

Afdracht giften Hervormde Gemeente Nunspeet € 234,00  € 205,00  € 29,00 

Renteopbrengst spaarrekening € 0,85  € 1,32  € -0,47 

 € 15.332,35  € 13.181,32  € 2.151,03 

       

Kosten         

Zendingswerk Janet, afdracht aan GZB (2/3 deel 
begroting GZB, Wycliffe) € 20.000,00  € 20.000,00  € 0,00 

Bankkosten € 307,69  € 279,67  € -28,02 

Communicatie € 58,28  € 54,33  € -3,95 

Attenties € 15,00  € 0,00  € -15,00 

   € 31,98  € 31,98 

 € 20.380,97  € 20.365,98  € -14,99 

         

Netto resultaat € -5.048,62  € -7.184,66  € 2.136,04 
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Toelichting 

De kosten zijn in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengsten uit reeds toegezegde giften zijn ook 

stabiel gebleven. De eenmalige giften zijn aanzienlijk hoger. Dit komt doordat er aan het eind van 

2020 gehoor is gegeven aan een oproep voor financiële steun i.v.m. een verwachte stijging van 

kosten in 2021 als gevolg van de effecten van de coronacrisis.  

 

Begroting 2021 

In 2021 hoopt Janet haar missie in september af te ronden. Door de coronacrisis zijn er beperkte 

mogelijkheden voor haar om in Ethiopië te werken. Naar verwachting zal ze toch een aantal korte 

perioden in Ethiopië kunnen werken maar daardoor wordt de missie geconfronteerd met hogere 

kosten als gevolg van extra reis- en verblijfkosten alsook hogere kosten van levensonderhoud 

doordat Janet meer vanuit Nederland haar werk op afstand gaat uitvoeren. De gevraagde bijdrage 

vanuit de GZB voor de resterende negen maanden in 2021 bedraagt echter maar € 12.185. Dit komt 

door enkele onvoorziene meevallers bij zowel de GZB als Wycliffe. De TFC verwacht dat met de 

resterende donatietoezeggingen en beschikbare reserve het gevraagde bedrag kan worden 

opgebracht. Een garantstelling, afgegeven door de Diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet, 

zorgt voor nog meer financiële zekerheid. De TFC ziet de toekomst met vertrouwen en dankbaarheid 

tegemoet.  

 

Controle en goedkeuring 

Op 16 maart 2021 is een kascontrole uitgevoerd door de Diaconie van de Hervormde Gemeente 

Nunspeet, vertegenwoordigd door Jan van den Hardenberg en Hans Platte. Hierbij werden de 

financiële transacties uit het kalenderjaar 2020 gecontroleerd. Hans heeft op 17 maart 2021 per e-

mail bevestigd dat zij de administratie en het beheer van de financiën van de ThuisFrontCommissie 

akkoord bevonden hebben.  

 

Nunspeet, 17 maart 2021 

 

Pieter van Engelen 

Penningmeester ThuisFrontCommissie Janet van Middendorp 
Zendingsmissie Hervormde Gemeente Nunspeet 
 


