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Woord vooraf 
 

Dit jaarverslag geeft u een overzicht van het werk van Evangelie & Moslims in 2021. Evangelie & Moslims 

stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land gastvrij uit te nodigen, in woorden en 

daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn en samen Hem te volgen als Redder en Heer. We 

willen daarmee gehoorzaam zijn aan de woorden van Jezus: Mij is gegeven alle macht in hemel en op 

aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 

de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de 

dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20) 
 

Dit slot van het Mattheusevangelie staat bekend als de zendingsopdracht, maar het is eigenlijk veel meer 

dan dat: het is vooral een belofte. En zelfs nog meer dan een belofte: het gaat om het koningschap van 

Jezus Christus, dat door de opstanding van Jezus uit de doden heel duidelijk is geworden. Het uitdragen 

van het evangelie door missionair werk is daarom ook niet zo maar een opdracht, waar we een beetje 

tijd en geld voor moeten zien te realiseren. Het is juist en vooral een mogelijkheid waardoor je van heel 

dichtbij mag ervaren hoe de Heer bezig is met deze wereld. 
 

De discipelen van Jezus staan oog in oog met Hem, Die de macht heeft in de hemel en op aarde. Net zo 

als eeuwen eerder het volk Israël met Mozes bij de berg Horeb. Dat was toen het begin van een totaal 

nieuwe fase. De God Die hen had bevrijd, wilde Zich ook geven aan mensen die onderweg zijn naar een 

land van de belofte. Zo is het ook nu, als Jezus Zijn discipelen om Zich heen heeft, klinkt een enorme 

belofte: Ik zal bij jullie zijn! 
 

Deze belofte staat er zelfs dubbelop: alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Niet alleen de 

hele geschiedenis, maar ook elke afzonderlijke dag. Elke dag opnieuw mogen we als volgelingen van 

Jezus weten dat we niet alleen zijn. De Koning is bij ons en er wacht ons iets groots: De voltooiing van 

de wereld loopt uit op de komst van Jezus. Dan mogen we helemaal bij Hem zijn en de Vader zien. Zo’n 

boodschap gun je toch anderen! 
 

We hopen dat dit jaarverslag u niet alleen informeert, maar ook enthousiast, bewogen en betrokken 

maakt om hierin mee te doen. Wij danken allen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund met gaven 

en gebed en praktische hulp en heten ieder van harte welkom die met ons wil werken aan onze visie. 

Bid voor ons dat het getuigenis dat we in het afgelopen jaar mochten uitdragen, vruchten mag blijven 

dragen zodat moslims in ons land Jezus mogen leren kennen en volgen. 

 

Namens het bestuur van Evangelie & Moslims,  
Ds. Pim Verhoef (voorzitter). 
 
 
 
Namens de werkorganisatie van Evangelie & Moslims,  
Ds. Cees Rentier (directeur). 
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Inleiding  

Leidraad voor ons werk was het beleidsplan 2021. Ons werk omvat de volgende drie aandachtsgebieden, 

waarvan u een verantwoording vindt in de drie hoofdstukken hierna: 

 

1. Inspiratie & toerusting: We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder 

moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen 

aan voor diverse missionaire werkvormen. 

2. Missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten 

en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Onze missionair werkers kunnen kerken ter 

plaatse helpen en we hebben werkvormen en materialen ontwikkeld die we ter beschikking stellen. 

3. Ondersteuning nieuwe gelovigen: We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen 

met christelijke gemeenten en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de 

moslimgemeenschap.  

 

In ons werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel onderdeel in alle 

facetten van het werk. We willen niet alleen met wat wij doen, maar ook in hoe wij het doen een 

voorbeeld zijn voor de kerken. Bij ons werk zijn we erop gericht de plaatselijke kerkelijke gemeenten 

waarmee we verbonden zijn te versterken. 
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1.  Inspiratie & toerusting 
 
Evangelie & Moslims helpt christenen ontdekken wat de unieke betekenis is van het evangelie 

vergeleken met de islam en hoe groot de vreugde is die moslims ervaren wanneer zij Jezus leren kennen 

als Redder en Heer. Evangelie & Moslims wil met deze inspiratie christenen aanmoedigen om de 

opdracht waarmee Jezus zijn leerlingen de wereld in zond om zijn getuigen te zijn, serieus te nemen 

wanneer zij moslims ontmoeten. In de veelheid van culturen, religies en levensbeschouwingen is het 

soms niet meer voor iedereen in de christelijke gemeenschap duidelijk wat de unieke betekenis is van 

het evangelie. Kerkverlating en secularisatie trekken diepe sporen in de kerken waarmee Evangelie & 

Moslims verbonden is en maken dat gemeenteleden soms minder over Jezus spreken dan moslims van 

hen mogen verwachten. Wie bemoedigd door het getuigenis van nieuwe gelovigen zelf opnieuw de 

vreugde van het volgen van Christus ontdekt, weet zich ook geroepen anderen over Hem te vertellen. 

Evangelie & Moslims helpt christelijke gemeenten te ontdekken hoe dat gestalte kan krijgen daar waar 

gemeenteleden wonen en werken en hoe de kerk zichtbaar kan zijn in de wijk of de buurt. 

 

Toerusting van gemeenteleden 

Vanwege de coronapandemie waren er minder toerustingsavonden in kerkelijke gemeenten dan 

voorheen gebruikelijk was. Niettemin merkten we dat het draagvlak voor missionair werk onder moslims 

nog steeds groeit in de kerken die wij mogen dienen. We rekenen daartoe de CGK, de NGK, de GKV en 

een groot deel van de PKN. Deze kerken zijn direct of indirect ook in ons bestuur vertegenwoordigd. 

Daarnaast verzorgden we regelmatig toerusting voor de Hersteld Hervormde Kerk en incidenteel voor 

Gereformeerde Gemeenten en evangelische en pinkstergemeenten.  

 

In samenwerking met het Bijbelhuis en Gave Veste verzorgde Evangelie & Moslims tweemaal een 

trainingsavond in Antwerpen voor missionaire werkers in het Vlaamstalige deel van België. Evangelie & 

Moslims verzorgde zoals ieder jaar ook diverse presentaties voor het reformatorisch/gereformeerd 

voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en Bijbelscholen en bemiddelde erin dat christenen van 

moslimachtergrond op deze scholen hun getuigenis gaven. 

 

Een groeiend deel van de gemeenteleden die gebruik maken van onze toerusting doet dat omdat zij 

gericht en georganiseerd bezig (willen) zijn met missionair werk en daarbij de brug willen slaan naar 

moslims. Het andere deel van de gemeenteleden maakt gebruik van onze toerusting voor versterking 

van hun eigen geloof en om beter te weten hoe ze kunnen omgaan met moslimcollega’s op hun werk of 

met familieleden die moslim zijn geworden. 

 

“Ik heb al meer dan 20 jaar intensief contact met moslims en heb vaak geprobeerd iets van het evangelie 

te delen. Ik ben in veel opzichten teleurgesteld hoe de contacten zich hebben ontwikkeld. Toch ben ik 

naar deze cursus van Evangelie & Moslims gekomen, omdat ik geloof dat God mij roept om getuige te 

zijn. Ik geloof dat als ik samen met anderen me hierop bezin en hiervoor bid, God me de weg wil wijzen 

hoe ik verder kan en Hij me nieuwe kracht en inspiratie geeft.” (Deelnemer Insjallah-cursus 2021) 
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Insjallah-cursus en Zomerschool  

Onder de naam Insjallah-cursus biedt Evangelie & Moslims gemeenteleden een basiscursus aan van vijf 

avonden over het omgaan met moslims. In verband met de coronapandemie konden we deze in 2021 

niet aanbieden in het land, maar wel twee maal digitaal en eenmaal op ons kantoor. Op deze manier 

konden we toch meer dan 100 cursisten van dienst zijn. Voor het jaar 2022 zijn er weer wel Insjallah-

cursussen in het land gepland, maar blijven we de online-versie ook aanbieden, omdat we hiermee meer 

gemeenteleden kunnen bereiken. Tevens is er in 2021 een volledig digitale Oriëntatiecursus ontwikkeld 

die gemeenteleden op ieder moment voor zichzelf kunnen volgen. 

 

Al sinds de oprichting verzorgt Evangelie & 

Moslims centraal in het land in de maand 

juni de Zomerschool, een intensieve week 

van bezinning en toerusting voor het 

omgaan met moslims. Deze Zomerschool 

kon dit jaar gelukkig weer plaatsvinden en 

werd in Amerongen georganiseerd. De 

ervaring leert dat we met de meeste 

deelnemers aan een zomerschool jarenlang 

en regelmatig decennia lang verbonden 

blijven, omdat de deelnemers hun leven lang 

betrokken blijven op het missionaire werk 

onder moslims.  

 

De Insjallah-cursus die door Evangelie & Moslims is ontwikkeld, is bedoeld 

om gemeenteleden aan te moedigen en verder te helpen om moslims te 

ontmoeten en daarbij het evangelie te delen. De contactmomenten met 

moslims tijdens de cursussen, zijn bedoeld om de drempel te verlagen tot 

contact met moslims in de eigen omgeving.  

De cursus wordt aangeboden aan kerkelijke gemeenten, maar meestal 

doen er christenen uit allerlei kerken uit de hele stad mee aan een cursus. 

Eind 2020 hebben we een online-versie van de cursus ontwikkeld omdat 

daar vanwege de coronacrisis vraag naar kwam. 

 

 

E&M City-Mission 

Met het initiatief E&M City-Mission dat Evangelie & Moslims begin 2021 lanceerde, wil Evangelie & 

Moslims christenen en kerken in de grote steden toerusten en stimuleren om zich meer in te zetten om 

moslims in hun stad te bereiken. In de grote steden wonen immers niet alleen veel moslims. Er wonen 

en werken ook duizenden christenen en er zijn vitale kerken actief. Toch zijn niet alle christenen zich 

bewust van hun roeping om het evangelie te delen met moslims en de mogelijkheden die ze daarvoor 

hebben. Soms zijn ze ook niet bekend met missionaire initiatieven in hun stad waar juist moslims welkom 



                                                                                     _____C 

Jaarverslag & Jaarrekening 2021 7 (39)  

 

zijn. In het verslagjaar is Evangelie & Moslims in Den Haag en Rotterdam in gesprek gegaan met kerken 

en missionair werkers die zich inzetten voor Arabischtaligen en voor Turkstaligen. We constateerden dat 

door te weinig samenwerking veel missionaire kansen onbenut zijn gebleven. We hebben met 

missionaire werkers concrete plannen ontwikkeld voor meer strategische samenwerking, die we in 2022 

verder willen uitwerken, zodat de kerken meer moslimmigranten in hun omgeving weten te bereiken.  

 
 
Advies en toerusting vanuit het landelijke centrum 
Veel missionair actieve gemeenteleden, kerkenraadsleden en voorgangers zoeken telefonisch en via het 

internet contact met Evangelie & Moslims voor advies en toerusting. We hadden frequent contact met 

gemeenteleden en werkgroepen via telefoon en beeldbellen. Bij deze toerusting konden we hen verder 

helpen om een houding te vinden waarin respect voor de ander samengaat met een appellerend 

getuigenis om Jezus te volgen. In toenemende mate nemen ook gemeenteleden contact met ons op, 

omdat familieleden moslim zijn geworden. Ook kregen we diverse keren te maken met gemeenteleden 

die, meestal in samenhang met een relatie met een moslim, voor een aantal jaren moslim waren 

geworden, maar alsnog terugkeerden tot het christelijke geloof. 

 

Via het kwartaalblad Oriëntatie en via digitale nieuwsbrieven houdt Evangelie & 

Moslims enkele duizenden gemeenteleden op de hoogte van ervaringen in het 

missionaire werk, cursussen, nieuwe publicaties, etc. 

Abonneren kan via onze website: evangelie-moslims.nl  

 
 

https://evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/ontvang-ons-kwartaalblad/
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Toerustingslectuur & website 
Via onze website https://evangelie-moslims.nl/ zijn diverse publicaties te bestellen 

en materialen te downloaden die bedoeld zijn om gemeenteleden toe te rusten 

voor de ontmoeting met moslims. Een deel daarvan is gericht op jonge 

gemeenteleden. Dit materiaal voor catechese en jeugdwerk maakt gebruik van zelf 

ontwikkelde filmpjes en PowerPointpresentaties. 
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2.  Missionair werk 
 

Evangelie & Moslims ondersteunt en begeleidt christenen en kerken om moslims te ontmoeten en 

daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Bij ons werk zijn we erop gericht de plaatselijke kerkelijke 

gemeenten te versterken. We bieden gemeenten en gemeenteleden begeleiding, methoden en 

materialen aan met als doel moslims te ontmoeten en daarbij iets van het evangelie te delen. We 

proberen daarom samen met kerken in plaatsen en regio’s waar we kansen zien, missionair-diaconaal 

werk op te starten of te versterken. 

 

Missionaire projecten 

De medewerkers waren ook in 2021 intensief betrokken bij het helpen van plaatselijke kerken en 

samenwerkingsverbanden om missionaire samenkomsten op te zetten en mensen met 

moslimachtergrond hiervoor uit te nodigen. We werken daarbij samen met de leergemeenschap 

pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland. In Almelo, Leerdam en Zeist begeleiden we 

interkerkelijke pioniersplekken waarbij een evangelist van Evangelie & Moslims gemeenteleden helpt 

bij het missionaire werk. Het verlangen is, dat er een christelijke gemeenschap ontstaat waar moslims 

zich welkom weten en Jezus kunnen leren kennen en volgen. In Zeist is er na vijf jaar een dermate 

stabiele gemeenschap ontstaan dat er gewerkt wordt aan meer kerkelijke zelfstandigheid in goede 

samenwerking met de moederkerken waarmee de pioniersplek verbonden is. In Eindhoven en Krimpen 

a/d IJssel is gedurende twee jaar geïnvesteerd in missionair werk onder Arabischtaligen en naar 

verwachting kan in beide plaatsen begin 2022 het missionaire werk aanhaken als pioniersplek aan de 

leergemeenschap. Evangelisten van Evangelie & Moslims waren tevens voor een aantal uren per week 

gedetacheerd bij Huis van Licht te Utrecht 

en bij ICF-Apeldoorn. Daarnaast 

ondersteunen we missionaire 

samenkomsten in circa 15 plaatsen.  

 

Met het project Lichtdragers zetten twee 

medewerkers zich gericht in voor het 

missionaire werk onder Turkstaligen. Zij 

proberen daar plaatselijke kerken in mee 

te nemen door gemeenteleden daarin te 

begeleiden. 

Op de meeste plaatsen waar we het 

missionaire werk begeleiden kon het werk 

gedurende de coronapandemie ondanks 

beperkingen voldoende doorgang vinden 

om de gemeenschapsband in stand te 

houden. We werden ook herhaaldelijk 

verblijd door mensen die tot geloof 

kwamen 
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Toerusting pioniers en evangelisten 

Bij de pioniersplekken en missionaire samenkomsten die Evangelie & Moslims begeleidt is aandacht voor 

de taal en de culturele en religieuze achtergrond van moslimmigranten. Dit vraagt om missionaire 

medewerkers die die talen beheersen en ervaring hebben op dit gebied. Die zijn beperkt beschikbaar en 

daarom vragen we kerken in de regio om samen te werken. Evangelie & Moslims investeert in het 

opleiden van meer christenen van moslimachtergrond die de taal en leefwereld kennen via de Filippus-

opleiding waarover u in hoofdstuk 3 meer leest. 

Evangelie & Moslims belegde in september de jaarlijkse toerustingsdag voor pioniers en evangelisten. 

Deze dag die door 25 pioniers uit 8 verschillende steden werd bezocht, was bedoeld voor pioniers die 

intensief met moslims te maken hebben in hun missionaire werk. Het eerste thema van de dag was: 

Visie voor het gezin en de lange termijn. Voor volwassenen is een tweetalige dienst een uitkomst, voor 

tieners een bron van ergernis. Toch willen we natuurlijk dat zij niet afhaken. Wat zijn de mogelijkheden 

om eraan te werken dat in de nieuwe geloofsgemeenschap tieners het niet alleen volhouden, maar ook 

groeien in het geloof in Christus? Het tweede onderwerp was: Naar buiten. De coronacrisis was een 

aansporing om serieus na te denken over hoe en waar je mensen buiten kunt ontmoeten. Verschillende 

teams hadden hier goede ervaringen mee opgedaan die de moeite waard zijn om ook na de coronacrisis 

voort te zetten. Naast de bespreking van deze onderwerpen was er tijd voor kennismaking en 

uitwisseling van ervaringen tussen de pioniers onderling.  

 
Kinder- en Jongerenwerk  

Evangelie & Moslims investeert al vele jaren in missionair kinderwerk. 

Samen met stichting Gave is de methode Wereldnieuws ontwikkeld. De 

methode bestaat uit 12 thema’s van elk 4 lessen. In deze methode 

wordt de leiding van kinderclubs een handreiking geboden hoe ze 

rekening kunnen houden met asielzoekers- en migrantenkinderen, ook 

als er sprake is van grote taalachterstand of cultuurverschillen.. 

 

Ook samen met stichting Gave heeft Evangelie & Moslims het 

tienerwerkpakket ‘Road 7’ ontwikkeld. Road 7 bestaat uit een 

werkpakket met 25 programma’s die de jongerenwerkers stap voor 

stap helpt bij het opzetten van het programma en omgaan met de 

doelgroep en een website waar het gehele team kan inloggen en alles 

wat ze nodig hebben kunnen downloaden.  

 

Vrouwenwerk 

Evangelie & Moslims onderhoudt een netwerk van intussen enkele honderden christenvrouwen die in 

hun eigen omgeving moslimvrouwen uitnodigen om elkaar te leren kennen en samen kennis te maken 

met de boodschap van de Bijbel. Dit vrouwenwerk vraagt om een langetermijninvestering waarbij 

missionaire presentie en diaconale betrokkenheid gecombineerd worden.  
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De landelijke toerustingsdag voor 

christenvrouwen kon vanwege de 

coronapandemie in maart niet fysiek 

plaatsvinden. In plaats daarvan is er een 

digitaal live-event georganiseerd waar circa 

150 vrouwen aan deelnamen. Het thema was: 

‘Kracht en inspiratie voor de extra mijl’ naar 

aanleiding van Matteüs 5:41. Er was een 

getuigenis van een Iraanse, een Marokkaanse 

en een Turkse vrouw, afgewisseld met 

filmopnames van vrouwen in het land die 

actief zijn in missionair werk. Daarnaast zijn er 

in de loop van het jaar enkele webinars 

georganiseerd om christenvrouwen toe te rusten voor het contact met moslims. 

 

Missionaire media 

Missionair project YouTube-kanaal 

Sinds begin 2020 is er een YouTube-kanaal waar onze evangelist Samer Younan wekelijks nieuwe video’s 

plaatst met liederen, getuigenissen en christelijk onderwijs. Tevens zijn er programma’s met 

Nederlandse les en achtergrond over de Nederlandse cultuur. Deze hoge productie van video’s vraagt 

wekelijks een forse tijdsinvestering en is mogelijk vanwege de hulp van een getalenteerd team van 

Arabische vrijwilligers. Het aantal abonnees en kijkers is in 2021 sterk gegroeid. Het aantal abonnees 

groeide in 2021 van 2180 naar 5160 en is intussen ver over de 6000. Er werden 199.796 video’s 

weergegeven en in totaal 23.000 uur gekeken, waarvan 85% in Nederland en België, hetgeen ook ons 

streven was met dit Arabisch-Nederlandse kanaal. Achter deze cijfers schuilt een werkelijkheid van heel 

veel mensen van wie de meesten anoniem wilden blijven, maar waarvan we ook dit jaar tientallen 

nieuwe mensen leerden kennen met wie onze evangelist contact kon leggen. Sommigen kwamen tot 

geloof en konden worden gedoopt in een plaatselijke christelijke gemeente en de vreugde bij hen 

bemoedigt ons om met dit werk door te gaan. 
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Ook in 2021 gaf Evangelie & Moslims ondersteuning aan de website IsaRuhAIIah, een website waar 

christenen met moslimachtergrond naar buiten treden met hun geloofsgetuigenis in de Nederlandse 

taal. Ook onderhoudt Evangelie & Moslims de website incil.nl die gericht is op Turkstalige medelanders.  

 

Evangelie & Moslims biedt via haar website evangelie-moslims.nl Bijbels, christelijke lectuur, muziek en 

film aan in de moedertalen van de grootste groepen moslims in ons land en in het Nederlands. Circa 850 

Bijbels, Bijbelgedeelten en andere missionaire lectuur werden op deze manier verspreid. Tevens zijn via 

deze website de samenkomsten voor anderstaligen te vinden. 

 
Asielzoekerswerk 

De instroom van asielzoekers nam dit jaar weer sterk toe. Naast een blijvende stroom aan asielzoekers 

uit Syrië en Jemen, kwamen er vooral nieuwe asielzoekers uit Afghanistan en Turkije naar ons land. Bij 

de Turkse asielzoekers betreft het mensen die als vermeend aanhanger van de Gülen-beweging, 

vluchten om gevangenschap in Turkije te voorkomen. Evangelie & Moslims verwijst voor juridisch advies 

naar stichting Gave, maar waar het om Arabischtalige of Turkstalige asielzoekers gaat ondersteunen 

onze eigen medewerkers de kerken in het missionaire contact met deze groepen die daar vaak open 

voor staan. Regelmatig doen plaatselijke overheden een beroep op de hulp van kerken bij de opvang 

van asielzoekers. 

 

 

  

https://evangelie-moslims.nl/bijbels-samenkomsten/
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3. Ondersteuning nieuwe gelovigen 
De laatste decennia zijn duizenden medelanders met moslimachtergrond tot geloof gekomen in Jezus 

en gedoopt in een christelijke gemeente. We noemen hen met een Engelse afkorting wel MBB’s (Muslim 

Background Believers). In veel gevallen had Evangelie & Moslims direct of indirect een ondersteunende 

rol gespeeld bij het traject naar de doop toe. De medewerkers onderhouden een breed netwerk van 

MBB’s, bezoeken hen, nodigen hen uit en bemoedigen hen in hun geloof.  

 

Voor veel mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof komen, is het volgen van Jezus een 

eenzame weg. Evangelie & Moslims biedt ambulante pastorale ondersteuning om zoekende moslims en 

hen die tot geloof komen, met christelijke gemeenten te verbinden en we zetten ons ervoor in dat zij 

daar ook diaconale en pastorale hulp krijgen. We bieden samenkomsten, conferenties, trainingen en 

lectuur aan voor deze doelgroep. En we bemoedigen en helpen christenen met een moslimachtergrond 

om het evangelie uit te dragen in de eigen omgeving, bij samenkomsten en via het internet. 

 

In het verslagjaar waren medewerkers er opnieuw diverse keren getuige van hoe mensen met een 

moslimachtergrond tot geloof in Jezus kwamen. Niet alleen asielzoekers of statushouders uit 

Afghanistan, Irak, Iran, Jemen of Syrië, maar ook eerste, tweede of derde generatie Nederlanders van 

Marokkaanse en Turkse afkomst. We zien hoe de gelovigen van Noord-Afrikaanse en Turkse achtergrond 

met toenemende vrijmoedigheid van hun geloof in Jezus getuigen naar hun eigen familie en vrienden 

uit de moslimgemeenschap. Bij de Marokkaanse en Turkse gelovigen gaat het nog slechts om een kleine 

groep die tot geloof is gekomen. We vragen uw gebed dat ook anderen Christus leren kennen. 

 
Samenwerking met plaatselijke gemeenten 

Moslims die tot geloof komen, hebben in Nederland behalve een andere religieuze achtergrond bijna 

altijd ook een andere culturele achtergrond. Dat maakt het niet eenvoudig om een thuis te vinden in 

een christelijke gemeente. Evangelie & Moslims hielp ook dit jaar nieuwe gelovigen zoeken naar een 

gemeente in de buurt waar zij woonden, die in geloofsopbouw, pastoraat en diaconaat aandacht wilde 

geven aan gemeenteleden met een moslimachtergrond die Jezus willen volgen. Niet altijd was deze 

gezamenlijke zoektocht makkelijk. Soms is er sprake van een taalbarrière, maar veel vaker gaat het erom 

gemeenteleden te vinden die bereid zijn om als een nieuwe broer of zus intensief met de nieuwe 

gelovigen op te trekken. Ook is het voor hen belangrijk dat er tijdens diensten sprake is van herkenning 

van de geloofservaring en dat ze warmte en gastvrijheid ervaren op de plaats waar de christelijke 

gemeente samenkomt. 
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Samenkomsten en conferenties 

Via ‘Het Marokkaanse gezin’ ondersteunt Evangelie & Moslims een initiatief van Marokkaanse 

christenen om te bouwen aan een stabiele missionaire gemeenschap. Deze gemeenschap organiseerde 

in het verslagjaar iedere maand missionaire samenkomsten en in juni een weekend-conferentie. Het is 

verheugend om te zien dat deze kleine gemeenschap groeit en dat er iedere keer weer nieuwe mensen 

komen om kennis te maken met het christelijke geloof.  

 

De Rabita-conferentie voor Arabischtalige christenen van moslimachtergrond kon dit jaar gelukkig 

weer doorgaan met circa 125 deelnemers. Sprekers waren dr. Yassir Eric en dr. Ishak Ghatas die de zeven 

‘Ik ben’ uitspraken van Jezus behandelden. Heel bewust wordt deze conferentie beperkt tot christenen 

met een moslimachtergrond, omdat zij die uit een christelijke traditie in de Arabische wereld in ons land 

gekomen zijn veel meer bagage hebben meegekregen. Christenen van moslimachtergrond moesten een 

heel andere weg gaan om tot Christus te komen en de conferentie was een belangrijk moment om elkaar 

op te bouwen en samen te groeien in 

Christus. De Rabita-conferentie vormt 

hiermee een aanvulling op de inmiddels 

enkele tientallen samenkomsten die er 

wekelijks in het land worden georganiseerd 

waarbij naast Nederlands het Arabisch een 

belangrijke taal van de liturgie is. 
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De landelijke conferentie voor Turkstalige gelovigen vond eveneens in de zomer plaats en werd bezocht 

door circa 80 gelovigen. Een voorganger uit Cyprus behandelde het thema: ‘In de voetsporen van de Here 

Jezus’. Aan de hand van het leven van Petrus keek hij met de deelnemers wat het als volgeling van de Here 

Jezus betekent om in Zijn voetsporen te wandelen. Naast deze jaarlijkse conferentie organiseerden de 

medewerkers van Evangelie & Moslims vijfmaal een regionale samenkomst, verspreid over het land, die ook 

een missionair karakter had. In Almelo, Amersfoort en Rotterdam zijn maandelijks of vaker samenkomsten 

voor Turkstalige gelovigen, van wie de meesten ook met een traditionele Nederlandse kerk verbonden zijn. 

 

  
 

Filippus-opleiding  

In september 2019 was onze nieuwe Filippus-opleiding voor evangelisten gestart. We waren dankbaar 

dat in september 2021 een veertiental studenten het studiejaar kon afronden. Een aantal hoopt na de 

coronaperiode nog een stage te kunnen doen. Het programma werd simultaan in drie talen aangeboden: 

Arabisch, Perzisch (Farsi) en Turks, wat van de vertalers een grote inspanning vergde. De meeste 

studenten zijn inmiddels structureel bij missionair werk betrokken, een enkeling heeft intussen een 

betaalde aanstelling bij een missionair project. In januari 2022 is een derde groep studenten gestart met 

opnieuw een diverse achtergrond: Afghaans, Arabisch, Iraans, Marokkaans, Palestijns en Somalisch. 

Vanwege de taal- en cultuurbarrières hebben de kerken dringend behoefte aan mensen die een van 

deze talen spreken en een samenkomst kunnen (bege)leiden die rekening houdt met moslims. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de studenten het kerkelijke leven in Nederland goed kennen en in 

staat zijn met de Nederlandse kerken samen te werken. 
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4. Bestuur en samenwerkingsverbanden  
 

Bestuur en participanten  
Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat conform de statuten (laatst gewijzigd 18 oktober 2018) 

uit vertegenwoordigers van de volgende vijf participanten van Evangelie & Moslims: 

- De GZB (Gereformeerde Zendingsbond), 

- De IZB – vereniging voor zending in Nederland, 

- De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), 

- De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), 

- De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV). 
 

Conform de statuten hebben bovengenoemde participanten elk één of twee bestuursleden 

voorgedragen die door het bestuur zijn benoemd. Tevens heeft het bestuur een onafhankelijke 

voorzitter en een penningmeester benoemd. Ieder bestuurslid treedt na 4 jaar af en is tweemaal 

herbenoembaar.  De maximale zittingsduur is 12 jaar. Het Algemeen Bestuur van de stichting bestond 

aan het einde van het verslagjaar uit de volgende personen (het jaartal verwijst naar het jaar van 

aantreden):  

Drs. B. (Barend) van Amerongen, Hooglanderveen (2015, manager bij De Nederlandsche Bank),  

Ds. J.A. (Sjaak) van den Berg, Amersfoort (namens de IZB, 2018, directeur-bestuurder IZB), 

Drs. ing. J.K. (Jan) Boersema, Soest (penningmeester/plaatsvervangend secretaris, 2009, bestuurder 

SchuldhulpMaatje Soest), 

Ds. J.H. (Joan) Bonhof, Utrecht (namens de CGK, 2021, directeur CIS), 

Ir. M. (Martijn) van den Boogaart, Delfgauw (namens de GZB, plaatsvervangend voorzitter, 2020, 

directeur GZB), 

Drs. G. (Gerke) Roorda, Ede (namens GKV, 2021, Senior Consultant IT Advisory Baker Tilly) 

Drs. T. (Theo) Snijder, Capelle a/d IJssel (namens de NGK, 2014, manager NGO), 

Ds. T.C. (Pim) Verhoef, Nijkerk (voorzitter, 2018, predikant te Nijkerk), 

Mw. L.C. (Laura) Vos-Kunst (namens de CGK, 2017, missionair diaconaal werker voor St. Raise, docent 
NT2),  
Ds. P.P.H. (Paul) Waterval, Harderwijk (namens de GKV, secretaris, 2014, predikant te Harderwijk).  
 

Het bestuur vergadert viermaal per jaar samen met de directeur. Tevens is er eenmaal per jaar een 

ontmoeting tussen bestuur en medewerkers. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid 

gedelegeerd aan de directeur die daarvan viermaal per jaar verantwoording aflegt aan het bestuur. De 

manier waarop dit gestalte krijgt, is vastgelegd in een Governance document.  

Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte 

kosten van reizen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bestuursfunctie, zoals van hun 

woonplaats naar de plaats van de bestuursvergadering en vice versa. 
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Samenwerkingsverbanden 

-Regelmatige samenwerking was er met stichting Gave, die zich specifiek richt op asielzoekers, en met 

Het Kruispunt, een studie- en toerustingscentrum dat zich inzet voor het missionaire werk onder 

moslims vanuit de MAR (missionaire arbeid Rijnmond van de GKV). 

-Sinds 2017 is Evangelie & Moslims betrokken bij de leergemeenschap Pionieren van de Protestantse 

kerk in Nederland. In het kader van deze samenwerking zijn er op initiatief van Evangelie & Moslims in 

Zeist, Leerdam en Almelo interkerkelijke pioniersplekken gestart die specifiek rekening houden met 

migranten met een moslimachtergrond. 

-Sinds 2014 is er een initiatief van samenwerking van een 14-tal christelijke missionaire organisaties die 

zich (onder meer) op moslims richten onder de naam Loving and Serving Muslims. Binnen dit netwerk 

worden er gezamenlijke gebedsbijeenkomsten georganiseerd evenals bewustwording richting 

christenen. 

-De medewerkers onderhielden contact met vergelijkbare organisaties die werkzaam zijn in Amerika, 

België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Ook wordt er contact onderhouden met 

kerken in Turkije, de Arabische wereld en Noord-Afrika.  

-Evangelie & Moslims neemt ook deel aan het ‘Expert-Netwerk-Migranten’, waarin verschillende 

christelijke organisaties met ervaring in het werk onder migranten hun expertise gezamenlijk onder de 

aandacht brengen van derden zoals onderwijsinstellingen. 

 

 

5.   Personeel & Organisatie 
 

In het verslagjaar vertrok er één medewerker en werden twee nieuwe medewerkers aangesteld. In 

totaal waren er per 31 december 13 medewerkers voor 7 fte in dienst bij Evangelie & Moslims. Daarvan 

bestond per 31 december 1,75 fte uit aanstellingen voor bepaalde tijd. Medewerkers verklaren 

schriftelijk bij hun aanstelling in te stemmen met de grondslag van de stichting zoals die is verwoord in 

de statuten. Per 31 december waren er van bovengenoemde 13 medewerkers drie medewerkers voor 

in totaal 0,7 fte gedetacheerd in Almelo, Apeldoorn, Leerdam, Utrecht en Zeist. Hiervoor zijn 

detacheringsovereenkomsten gesloten met de plaatselijke kerken.  

 

Evangelie & Moslims heeft eigen arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Bij de salariëring en 

overige arbeidsvoorwaarden houdt Evangelie & Moslims rekening met de ontwikkelingen bij 

vergelijkbare kerkelijke organisaties. Met het oog op de continuïteit van het werk en een goede 

aansluiting op het werkveld streeft Evangelie & Moslims een evenwichtige leeftijdsopbouw van de 

medewerkers na.  

In 2020 waren er diverse vrijwilligers actief die zich inzetten voor enkele kantoorwerkzaamheden en die 

de medewerkers ondersteunen bij de conferenties en samenkomsten. Met twee vrijwilligers die 

regelmatig vrijwilligerswerk verrichten is een vrijwilligerscontract afgesloten.  

 

De dagelijkse leiding was in handen van ds. C.W. (Cees) Rentier als directeur. Hij is predikant binnen de 

PKN en heeft geen nevenfuncties naast zijn werk bij Evangelie & Moslims. 
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Milieu & maatschappij 

Met het oog op verantwoord omgaan met wat God ons heeft toevertrouwd streven we ernaar om alle 

onnodige vervuiling en grondstofgebruik van de schepping tegen te gaan. Hierbij letten we op gebruiks- 

en verbruiksartikelen en de manier waarop we reizen. Tevens gebruiken we bij samenkomsten en 

conferenties bij voorkeur alleen wegwerpartikelen wanneer die geen onnodige belasting vormen voor 

het milieu en letten we op gezonde voeding. Op het kantoor gebruiken we biologisch verantwoorde 

koffie waarmee kansarme boeren worden gesteund en we letten op energiebesparing bij het gebruik 

van de kantoorverdieping. 

In verband met stadsontwikkeling en nieuwbouw moeten we in 2023 het huidige bedrijfspand verlaten, 

waar we momenteel een deel van een verdieping huren. We zijn op zoek naar andere kantoorruimte op 

loopafstand van een treinstation in Amersfoort. 

 
Fondsenwerving 

Evangelie & Moslims is opgericht door protestantse kerken en kerkelijke missionaire organisaties en is 

erop gericht om het missionaire werk van de kerken te versterken. Daarom wordt er ook een beroep 

gedaan op kerken binnen de protestantse traditie om ons werk te steunen. Daarnaast wordt ingezet op 

de werving van particuliere donateurs. Evangelie & Moslims streeft een zo groot mogelijke bekendheid 

na onder protestantse christenen in Nederland, maar de vraag om geld is niet de eerste en enige vraag. 

We vragen drie vormen van betrokkenheid: 

- Gebed voor het missionaire werk waarbij wij betrokken zijn. 

- Inhoudelijke betrokkenheid bij het missionaire werk. 

 -Financiële ondersteuning van ons werk. 

Via onze activiteiten in de kerken, via onze website, onze nieuwsbrief en ons eigen blad Oriëntatie, maar 

ook via artikelen en advertenties in de christelijke media, streven we ernaar het aantal actief 

betrokkenen te laten groeien. 

 

We streven ernaar zowel het percentage kosten eigen fondsen werving / totaal geworven baten als het 

percentage kosten beheer en administratie / totaal van de lasten niet boven de 10% te laten stijgen. Het 

doel daarvan is om het geld zoveel mogelijk te besteden aan de doelstelling waarvoor het gegeven is. 
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6.  Toekomstperspectief 
 

Leidraad voor het werk in 2022 is het Beleidsplan 2022-2025 Gods missie brengt mensen samen. In ons 

werk is de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel onderdeel in alle 

facetten van het werk. We willen niet alleen met wat wij doen, maar ook in hoe wij het doen een 

voorbeeld zijn voor de kerken. Ons werk bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Inspiratie & toerusting: We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder 

moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen 

aan voor diverse missionaire werkvormen. 

2. Missionair werk: We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten 

en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Onze missionair werkers kunnen kerken ter 

plaatse helpen en we hebben werkvormen en materialen ontwikkeld die we ter beschikking stellen. 

3. Ondersteuning nieuwe gelovigen: We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, 

met christelijke gemeenten en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de 

moslimgemeenschap.  

 

Evangelie & Moslims wil meer aandacht vragen voor gebed bij het missionaire werk. Uit het geheel van 

de Bijbel zijn we doordrongen van het feit dat omkeer (bekering) een geschenk is van de Heilige Geest. 

We zijn ons sterk bewust dat ook in het missionaire werk onder moslims alleen Gods Geest doorbraken 

kan geven en kan bijeenbrengen wat verdeeld is of uiteen dreigt te vallen. Ook gaat het erom dat we al 

biddend doordrongen worden van de urgentie om gehoor te geven aan de oproep van Jezus om zijn 

naam bekend te maken aan anderen (Lukas 10:2). In het gebed strekken we ons uit naar God, zoeken 

zijn leiding en de hulp van de Heilige Geest. 

 

Evangelie & Moslims wil naast het bestaande aanbod van toerustingscursussen en publicaties, de 

komende jaren investeren in online toerusting op maat waar christenen individueel op een eigen 

gekozen moment gebruik van kunnen maken. Zo willen we christenen helpen om waar zij in de 

natuurlijke situaties van wonen, werken en studie moslims (kunnen) ontmoeten, de waarde van het 

evangelie te beseffen en vrijmoedig het licht van Christus te laten schijnen. We willen eraan bijdragen 

dat er breed in de kerk voldoende kennis is van het geloof en de achtergrond van moslims, het verlangen 

om hen bij Christus te brengen en de vaardigheid om het evangelie op passende manier uit te leggen en 

vragen van moslims te beantwoorden. 

 

Evangelie & Moslims wil eraan bijdragen dat traditionele kerken en nieuwe missionaire 

gemeenschappen meer gaan samenwerken om te bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen. Die 

samenwerking vindt Evangelie & Moslims belangrijk, omdat we elkaar nodig hebben om te volharden in 

het geloof. De lessen van een eeuwenoude Europese christelijke traditie en het getuigenis van 

bekeerlingen uit andere culturen die nu tot geloof komen, zijn beide nodig voor de toekomst van de kerk 

in ons land. We geloven dat God ons roept om zo samen getuigen van zijn werk te zijn in de samenleving. 

Gods missie brengt mensen samen. We denken dat er nog op allerlei plaatsen in het land mogelijkheden 

zijn voor nieuwe gemeenschapsvorming en verkennen die met pioniers en kerken in die steden en 

regio’s. Onze evangelisten helpen de kerken uit te reiken naar moslims en met het oog op het werk 
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onder Afghanen en Iraniërs willen we de vacature in ons team die er op dit gebied is, zo spoedig mogelijk 

weer invullen. 

 

Niet overal en niet voor iedere etnische groep is het mogelijk om een kerk te vinden, een pioniersplek 

te beginnen of wekelijkse samenkomsten te organiseren die sterk met hen rekening houden. Daarom 

blijven de evangelisten van Evangelie & Moslims ook samen met christenen van moslimachtergrond 

landelijk en regionaal samenkomsten aanbieden voor bepaalde etnische groepen zoals Marokkanen en 

Turken.  

 

Fysieke ontmoetingen en gastvrije samenkomsten zijn heel belangrijk voor mensen met een niet-

westerse achtergrond. Evangelie & Moslims helpt kerken daarin te investeren. Daarnaast is het 

belangrijk om online zichtbaar te zijn, uitleg over het evangelie te geven en mensen op afstand verder 

te helpen in hun geestelijke zoektocht. Daarom willen we blijvend investeren in het YouTube-kanaal van 

Samer Younan. 

 

Bovenstaande doelstelling resulteert in een negatief resultaat in onze begroting over de jaren 2022-

2024. De bestaande reserve die we op dit moment hebben, geeft ons de vrijmoedigheid op deze manier 

te investeren in het missionaire werk in het vertrouwen dat God ons ook in deze jaren weer geeft wat 

we nodig hebben. 
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7.    Jaarrekening 2021 
 
We zijn dankbaar dat uit de navolgende jaarrekening blijkt, dat de bijdragen van giften van particulieren 

ten opzichte van het jaar ervoor sterk zijn toegenomen. We merken dankbaar op dat er onder christenen 

de laatste jaren een sterk groeiend besef is van de noodzaak van ons werk en de bereidheid om dat te 

steunen.  
 

Door de unieke structuur van onze stichting bestaat een deel van de inkomsten uit bijdragen van de 

participanten en de kerken die zij vertegenwoordigen. De participanten die Evangelie & Moslims hebben 

opgericht en zitting hebben in het bestuur, vertegenwoordigen de verbinding met de kerken van de 

Reformatie. Zij waarborgen met hun bijdrage de continuïteit van het werk die bij het opmaken van de 

begroting wordt gegarandeerd en in de meeste gevallen voor meerdere jaren vooruit wordt toegezegd. 

In de jaarrekeningen zijn de bijdragen van de participanten weergegeven als ‘Baten van verbonden 

organisaties zonder winststreven’. Voor wat de CGK, NGK en GKV betreft wordt ernaar gestreefd dat 

deze bijdragen tot stand komen door collectes van plaatselijke kerken. De overige inkomsten in 2021 

bestaan voornamelijk uit baten als tegenprestatie voor de ondersteuning van de missionaire projecten 

die iets zijn afgenomen omdat enkele detacheringen werden afgebouwd.  

 

Naar verwachting waren de uitgaven lager dan begroot, voornamelijk vanwege het vertrek van een 

medewerker en het feit dat de twee nieuwe medewerkers later dan gepland in dienst traden.  
 

De hoogte van de continuïteitsreserve is door het bestuur vastgesteld op het totaal van drie maanden 

van de vaste lasten en van de garanties die moeten worden afgegeven, zijnde € 115.000,- voor 2022. 

Het overige besteedbare vermogen zal conform het beleidsplan verspreid over de jaren 2022-2024 

worden besteed.  

 

De risico’s aan de inkomstenkant betreffen de baten uit collecten van keken (vermeld onder ‘andere 

organisaties zonder winststreven’) en de baten van particulieren. Collecten uit de kerken staan onder 

druk van veel aanvragen en teruglopende ledentallen. We blijven de kerkenraden hiervoor benaderen 

en wijzen tevens leden met wie wij contact hebben erop dat zij ons bij hun kerkenraad kunnen 

aanbevelen voor het collecterooster. Omdat Evangelie & Moslims geen lidmaatschap of vaste 

contributie kent en maar een klein deel van de giften een eerdere toezegging voor één of meerdere 

jaren betreft, zijn de vrijwillige bijdragen van particulieren moeilijk vooraf in te schatten. Dit risico is voor 

een belangrijk deel gegeven met de aard van de organisatie. We zijn dankbaar dat deze bijdragen 

groeien en denken dat dit te maken heeft met het feit dat veel gemeenteleden het belang van ons werk 

zien, omdat ze zelf gebruik hebben gemaakt van onze toerusting, begeleiding of ondersteuning. Bestuur 

en directie hebben de afgelopen decennia ruime ervaring opgedaan om tijdig ontwikkelingen in deze 

inkomstenstroom te onderkennen en passende maatregelen te nemen. We streven ernaar dat meer 

donateurs een toezegging voor financiële steun afgeven, zodat we beter kunnen inschatten welke 

bedragen we kunnen inzetten voor het werk. Tevens streven we naar meer particuliere donateurs en 

een goede aansluiting bij jongere gemeenteleden met het oog op de verdere toekomst. Wat de uitgaven 

betreft, zijn er behalve de salariskosten (waarvan 75% een vast dienstverband betreft) en huurkosten, 
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weinig vaste langdurige verplichtingen. Met het oog op mogelijke risico’s wordt ieder kwartaal een 

analyse van de kosten en baten gemaakt en wordt ieder jaar de hoogte van de continuïteitsreserve door 

het bestuur beoordeeld. Met het oog op mogelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers is er 

behalve een ongevallenverzekering ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Er zijn en 

worden geen beleggingen gedaan. 
 

We zijn blij dat er in het verslagjaar sprake was van een groei van de giften. Wellicht bent u als lezer van 

dit jaarverslag ook donateur van Evangelie & Moslims. Als dat zo is, danken we u hartelijk voor uw 

bijdrage en hopen dat u ook dit jaar het werk mee wilt dragen. 

 

Navolgende jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende 

organisaties zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJ 650). Door 

accountantskantoor Van REE te Barneveld is er een controleverklaring verstrekt over deze jaarrekening. 

 
 

Evangelie & Moslims is door de belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften kunnen 

worden afgetrokken van de belasting. 

Voor particulieren, kerkelijke gemeenten en voor ondernemers zijn er 

verschillende manieren om het werk te ondersteunen.  

Kijk op onze website https://evangelie-moslims.nl/ . 

 
  

https://evangelie-moslims.nl/
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Samenvatting van de cijfers 

  2021 

BATEN  € 
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  150.951 
Baten van andere organisaties zonder winststreven  60.075 
Baten van particulieren  313.484 

Totaal van de geworven baten  524.510 
   

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten  75.471 

Totale baten  599.980 
   

LASTEN   
Besteed aan doelstellingen   
Inspiratie & toerusting  119.957 
Missionair werk   
 - Ondersteuning missionair werk  45.265 
 - Missionaire projecten  101.569 
 - Vrouwenwerk  32.463 
 - Kinder- en Jongerenwerk  6.216 
Ondersteuning nieuwe gelovigen  132.184 
 - Filippus-opleiding   53.059 

Totaal  490.713 

   
Werving baten, beheer en administratie   
Kosten eigen fondsenwerving  29.055 
Kosten beheer en administratie  63.675 

Totale lasten  583.443 
   

Financiële baten en lasten  -3.166 

Saldo van baten en lasten  13.371 

 

 

Inspiratie & 
toerusting

Ondersteuning 
missionair werk

Missionaire 
projecten

Vrouwenwerk

Kinder-en 
Jongerenwerk

Ondersteuning 
nieuwe gelovigen

Filippus-opleiding

VERDELING BESTEDING AAN DOELSTELLINGEN
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021        

        

 31 december 2021  31 december 2020 

 €   €  €   € 

        
ACTIVA        

        
Vaste activa        
Materiële vaste activa 10.534    3.171   
Financiële vaste activa 3.563    3.563   

    14.097     6.734 

        
Voorraden        
Handelsgoederen 11.315    12.635   

   11.315    12.635 

        
Vorderingen        
Debiteuren 1.452    2.693   
Overige vorderingen en overlopende activa 10.993    8.962   

    12.445     11.655 

        
Liquide middelen 280.659    259.487   

   280.659    259.487 

        

        

        

Totaal    318.516    290.510 

        

        

        
PASSIVA        

        
Eigen vermogen        
Continuïteitsreserve 115.000    110.000   
Bestemmingsreserves 0    0   
Overige reserves 154.264    145.893   

    269.264     255.893 

        
Kortlopende schulden        
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 7.579    12.069   
Overige schulden en overlopende passiva 41.673    22.548   

    49.252     34.617 

        

        

        

Totaal    318.517    290.510 

 
  



                                                                                     _____C 

Jaarverslag & Jaarrekening 2021 25 (39)  

 

Staat van baten en lasten over 2021       

       

  Uitkomst  Begroting  Uitkomst 

  2021  2021  2020 

  €   €   € 

BATEN       
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven* 150.951  150.000  162.493 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 60.075  53.000  34.091 

Baten van particulieren  313.484  308.000  228.379 

Totaal van de geworven baten  524.510  511.000  424.963 

       
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 75.471  85.800  91.184 

          

Totale baten  599.980  596.800  516.147 

       

LASTEN       

       

Besteed aan doelstellingen       
Training & toerusting  119.957  123.085  97.086 

Missionair werk       
 - Ondersteuning missionair werk  45.265  66.647  34.278 

 - Missionaire projecten  101.569  93.693  103.240 

 - Vrouwenwerk  32.463  43.455  40.528 

 - Kinder- en jongerenwerk  6.216  6.907  7.562 

Ondersteuning nieuwe gelovigen  132.184  173.322  99.311 

 - Filippus opleiding  53.059  51.295  73.475 

Totaal  490.713  558.404  455.480 

       
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  29.055  34.732  28.159 

       
Beheer en administratie       
Kosten beheer en administratie  63.675  64.111  36.994 

          

Totale lasten  583.443  657.247  520.633 

       
Saldo voor financiële baten en lasten  16.537  -60.447  -4.487 

Saldo financiële baten en lasten  -3.166  -2.400  -2.711 

       

Saldo van baten en lasten  13.371  -62.847  -7.197 

       
De bestemming van dit resultaat is als volgt:       

       
Continuïteitsreserve en besteedbaar vermogen      
Continuïteitsreserve/ Stichtingskapitaal  5.000  5.000  10.000 

Overig besteedbaar vermogen  8.371  -67.847  -17.197 

  13.371   -62.847   -7.197 

       

Totaal  13.371  -62.847  -7.197 

 
*Met verbonden organisaties worden hier de vijf participanten bedoeld die conform de statuten in het 
bestuur vertegenwoordigd zijn. Zie hiervoor pagina 16. 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 

Richtlijnen fondsenwervende instellingen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen fondsenwervende instellingen 
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJ 650).  
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of verkrijgingsprijs en 
verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur 
met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van 
de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige financiële vaste activa worden initieel 
gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze 
overige financiële vaste activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt 
rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 
 
Voorraden 
De voorraden lectuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.  
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen in de jaarrekening is opgenomen na bestemming van het resultaat. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  De kortlopende schulden hebben een 
resterende looptijd korter dan een jaar. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
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verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Werkkosten 
Onder de werkkosten worden verstaan de werkkosten, de kosten van lectuur en werkmateriaal  
en kosten dienstreizen. 
 
Personeels- en overheadkosten 
Onder de personeels- en overheadkosten worden verstaan de personeelskosten, huisvestigingskosten, 
kantoor- en algemene kosten en kosten van afschrijving en rente. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten.  
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Toelichting op de balans       
      
ACTIVA      

      
Vaste activa      

      
Materiële vaste activa      

   Inventaris         
Aanschafwaarde per 1-1-2021   37.900   
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2021   -34.729   

       

Boekwaarde per 1-1-2021   3.171   

      
Investeringen   9.657   
Afschrijvingen   -2.294         

   7.363   

      
Aanschafwaarde per 31-12-2021  110 47.557   
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2021 -37.023           

Boekwaarde per 31-12-2021   10.534   
 

      
 

Afschrijvingspercentage    20%   
 

      
 

De materiële vaste activa worden ingezet voor de bedrijfsvoering.   

   2021  2020  

Financiële vaste activa   €  €  

       

Waarborgsom huur   3.563  3.563  

      
 

Voorraden      
 

Voorraad lectuur voor verspreiding   11.315  12.635  

      
 

De voorraad wordt ingezet ten behoeve van de doelstellingen.   
 

     
 

Vorderingen      
 

       

Debiteuren      
 

Debiteuren   2.127  2.730  

Voorziening voor oninbaarheid   -675  -37  
       

Per 31 december   1.452  2.693 
 

      
 

Overige vorderingen      
 

Nog te ontvangen bedragen   5.168  3.990  

Vooruitbetaalde bedragen   5.825  4.972  
       

Per 31 december   10.993  8.962  

      
 

Liquide middelen      
 

Rabobank   133.836  96.093  

ING   146.572  163.101  

Kas   250  293  

Kruisposten   0  0  
       

Per 31 december   280.659  259.487  
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Eigen vermogen      

   2021  2020 

   €  € 

      
Continuïteitsreserve   115.000  110.000 

Bestemmingsreserves    0  0 

Overige reserves   154.264  145.893 
      

Per 31 december   269.264  255.893 

      
Continuïteitsreserve      

      
Stand per 1 januari   110.000  100.000 

Resultaatbestemming   5.000  10.000 

      

Per 31 december   115.000  110.000 

      

De stichting heeft als uitgangspunt om een continuïteitsreserve te hebben ter grootte van de 
vaste lasten van drie maanden. 

      
Overige reserves      

      
Stand per 1 januari   145.893  163.090 

Resultaatbestemming   8.371  -17.197 

      

Per 31 december   154.264  145.893 

 
 
 

De overige reserve per 31 december 2021 zal conform het beleidsplan zoals beschreven in hoofdstuk 6 
van dit verslag, verspreid over de jaren 2022 en 2024 worden besteed. Over deze jaren is namelijk een 
negatief resultaat begroot vanwege de uitbreiding van het werk.  
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   2021  2020 

Kortlopende schulden   €  € 

      
Belastingen en premies sociale verzekeringen     
Loonheffing   7.579  12.069  

       

Per 31 december   7.579  12.069  

 
     

 

Overige schulden en overlopende passiva     
Overige schulden   30.729  18.945  

Overlopende passiva   10.944  3.603  

       

Per 31 december   41.673  22.548 
 

      
 

Overige schulden      
 

Vakantiegeld    15.527  13.505  

Pensioenen   167  263  

Nog te betalen kosten uitgevoerde werkzaamheden   10.298  470 

Accountantskosten   4.250  4.250  

Bankkosten   487  457  

       

Per 31 december   30.729  18.945  

      
 

Overlopende passiva      
 

Nog te besteden subsidiegelden     4.143  3.603  

Vooruitontvangen giften   6.801  0  

       

Per 31 december   10.944  3.603 
 

      
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen   

      
 

Huurverplichting      
 

Het kantoorpand wordt gehuurd, het huidige huurcontract loopt tot 31 oktober 2023. De huurlast 
bedraag op jaarbasis circa € 15.000. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021     
      

 Uitkomst  Begroting  Uitkomst 

 2021  2021  2020 

BATEN €   €   € 

      
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven      
Gereformeerde Zendings Bond 25.000  25.000  30.000 

IZB - vereniging voor zending 12.500  12.500  12.500 

Christelijke Gereformeerde Kerken 29.000  36.000  37.015 

Opbrengst collecten CGK 2.098  500  0 

Nederlands Gereformeerde Kerken 24.500  24.500  24.000 

Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) 46.000  46.000  46.000 

Meeropbrengst collecten GKV  11.854  5.500  12.978 
      

Totaal baten van verbonden organisaties zonder winststreven 150.951  150.000  162.493 

      
Baten van andere organisaties zonder winststreven      
Giften uit PKN-gemeenten 31.288  25.000  27.069 

Giften uit 3GK 0  0  2.794 

Giften uit overige kerken 3.697  3.000  3.243 

Giften voor missionair werk 25.090  25.000  985 
      

Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven 60.075 
 

53.000 
 

34.091 

  
 

 
 

 
Baten van particulieren      
Baten met bijzondere bestemming      
- Giften voor E&M City-Mission 15.400  15.400  1.283 

- Giften voor vrouwenwerk 26.210  500  495 

- Giften voor kinder- en jongerenwerk 4.432  0  0 

- Giften voor missionair werk 27.167  47.800  5.855 

- Giften voor ondersteuning nieuwe gelovigen 11.181   20.300   4.640 

- Giften voor Filippus opleiding 23.061  24.000  24.635 

      
Nalatenschappen 0    0 

Individuele giften 206.033  200.000  191.471 
      

Totaal baten van particulieren 313.484  308.000  228.379 

      

Totaal van de geworven baten 524.510  511.000  424.963 

      
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten      
Vergoedingen voor Training & toerusting 10.631  9.200  6.965 

Vergoedingen voor Missionair werk      
- Vergoedingen voor begeleiding missionair werk 4.584   5.500   4.525 

- Vergoedingen voor missionaire projecten 48.730  48.400  67.424 

- Vergoedingen voor vrouwenwerk 0  2.500  390 

- Vergoedingen voor kinder- en jongerenwerk 0  0  0 

Vergoedingen voor Ondersteuning nieuwe gelovigen 3.616   5.200   1.210 

- Vergoedingen voor Filippus opleiding 7.910  15.000  10.670 

Totaal baten als tegenprestatie voor de levering van diensten 75.471  85.800  91.184 
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LASTEN Uitkomst  Begroting  Uitkomst 

 2021  2021  2020 

Besteed aan doelstellingen €   €   € 
      

Training & toerusting      
Werkkosten 29.595  29.921  26.276 

Personeels- en overheadkosten 90.362  93.164  70.811 
      

Totaal 119.957  123.085  97.086 

      
Missionair werk      
      
 - Ondersteuning missionair werk      
Werkkosten 7.363   8.860   7.521 

Personeels- en overheadkosten 37.902  57.787  26.757 
      

Totaal 45.265  66.647  34.278 

      
 - Missionaire projecten      
Werkkosten 4.968  8.069  2.823 

Personeels- en overheadkosten 96.601  85.624  100.417 
      

Totaal 101.569  93.693  103.240 

  
 

 
 

 
 - Vrouwenwerk  

 
 

 
 

Werkkosten 9.878  7.655  5.208 

Personeels- en overheadkosten 22.585  35.800  35.320 
      

Totaal 32.463 
 

43.455 
 

40.528 

  
 

 
 

 
 - Kinder- en jongerenwerk      
Werkkosten 178  565  278 

Personeels- en overheadkosten 6.038  6.342  7.284 
      

Totaal 6.216  6.907  7.562 

  
 

 
 

 
Ondersteuning nieuwe gelovigen      
Werkkosten 35.248  34.139  11.437 

Personeels- en overheadkosten 96.936  139.183  87.874 
      

Totaal 132.184 
 

173.322 
 

99.311 

  
 

 
 

 
 - Filippus opleiding      
Werkkosten 23.677  28.392  30.863 

Personeels- en overheadkosten 29.383  22.903  42.612 
      

Totaal 53.059 
 

51.295 
 

73.475 
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 Uitkomst  Begroting  Uitkomst 

 2021  2021  2020 

 €   €   € 

 
 
  
Kosten eigen fondsenwerving      
Werkkosten 10.271  15.000  15.331 

Personeels- en overheadkosten 18.783  19.732  12.828 
      

 29.055  34.732  28.159 

Kosten beheer en administratie      
Werkkosten 12.356  10.200  8.710 

Personeels- en overheadkosten 51.319  53.911  28.285 
      

Totaal 63.675  64.111  36.994 

      
Financiële baten en lasten      
Financiële baten -23  0  9 

Financiële lasten 3.143  2.400  2.720 
      

Totaal -3.166  -2.400  -2.711 

      

      
Bestedingsratio      
Totaal van de bestedingen/ totaal van de baten 81,8%  93,6%  88,2% 

      
Totaal van de bestedingen/ totaal van de lasten 84,1%  85,0%  87,5% 

      
Percentage kosten eigen fondsenwerving      
Kosten eigen fondsen werving/ totaal geworven baten 5,5%  6,8%  6,6% 

      
Percentage kosten beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie/ totaal van de lasten 10,9%  9,8%  7,1% 
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Specificatie loonkosten       

 Uitkomst  Begroting  Uitkomst  

 2021  2021  2020  

 €   €   €  
Lonen en salarissen 308.904  306.600  285.219  
Uitkering ziektegelden 0    -7.336  
Sociale lasten 50.877  59.200  50.453  
Pensioenlasten 32.601  33.600  27.793  
Overige personeelskosten 19.253  23.309  14.611  
       

 411.635  422.709  370.741  

       
Gemiddeld aantal werknemers       
Training & toerusting 1,35  1,35  1,00  
Missionair werk       
 - Ondersteuning missionair werk algemeen 0,57  0,77  0,38  
 - Missionaire projecten 1,44  1,32  1,41  
 - Vrouwenwerk 0,34  0,52  0,50  
 - Kinder- en jongerenwerk 0,09  0,09  0,10  
Verbinden (pastoraal-diaconale zorg) 1,45  1,65  1,24  
 - Filippus opleiding 0,44  0,56  0,60  
Kosten fondsenwerving 0,28  0,28  0,18  
Beheer en administratie 0,77  0,77  0,40  
       

 6,71  7,30  5,81  

       
Salariskosten 392.382  399.400  356.129  

       
Gemiddelde salariskosten per fte (inclusief sociale  58.489  54.712  61.296  
lasten en pensioenpremies)     

 
 

       

Bezoldiging bestuurder en feitelijke leidinggevenden      
Aan de statutaire bestuurders worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor  
reiskosten naar vergaderingen. Het bestuur heeft de feitelijke leiding overgedragen aan de titulaire 
directie. De directie bestaat uit één persoon, de directeur. 

De bezoldiging van de directie is als volgt:       
  2021       2020  
       

Bezoldiging 59.338        61.297   
Overige lasten 10.340        9.632   

Totaal loonkosten 69.678         70.929  

             
             
Betrekkingsomvang             1,00                    1,00   

       
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of feitelijk leidinggevenden.  
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Begroting 2022  
  

  

  

 Begroot 

 2022 

 € 

BATEN  
Baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven 130.500 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 67.350 

Baten van particulieren 315.700 

Totaal van de geworven baten 513.550 

  
Baten als tegenprestatie voor de levering van 
diensten 86.300 

Totale baten 599.850 

  
LASTEN  

  
Besteed aan doelstellingen  
Training & toerusting 125.425 

Missionair werk  
 - Ondersteuning missionair werk algemeen 58.048 

 - Missionaire projecten 116.655 

 - Vrouwenwerk 44.087 

 - Kinder- en jongerenwerk 7.165 

Ondersteuning nieuwe gelovigen 157.667 

 - Filippus opleiding 58.110 

 567.157 

Werving baten  
Kosten eigen fondsenwerving 37.595 

  
Beheer en administratie  
Kosten beheer en administratie 66.747 

  

Totale lasten 671.499 

  
Saldo voor financiële baten en lasten -71.649 

Saldo financiële baten en lasten -3.000 

Saldo van baten en lasten -74.649 
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Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming                 

                         

                         

  Doelstellingen  

Werving 
baten 

 Beheer 
en adm.  

Totaal 
2021  

Begroting 
2021   

Totaal 
2020 

Bestemming  

Inspiratie & 
toerusting 

 
Missionair werk  Ondersteuning 

nieuwe gelovigen 
 

   

 

 

 

 

  

 

Kosten     

Algem.  Mission. 
projecten 

  
Vrouwen-

werk 
  

Kinder- 
en 

jongeren-
werk 

 

Algem. 

 

Filippus 
opleiding 

 

Kosten 
fondsen
werving 

             

                            

Werkkosten                            

Werkkosten  25.729  650  2.511  8.508  101  30.334  23.211  10.271  12.356  113.670  125.578   88.510 

Lectuur en werkmatr.  0  4.606  0  0  0  0  0  0  0  4.606  5.371   6.509 
Dienstreizen 
personeel  3.867  2.108  2.457  1.371  78  4.914  466  0  0  15.259  11.852   13.428 

Subtotaal  29.595  7.363  4.968  9.878  178  35.248  23.677  10.271  12.356  133.535  142.801   108.447 

                            

                            

Personeels- en overheadkosten                          

Personeelskosten  82.665  34.674  88.372  20.661  5.523  88.679  26.880  17.183  46.948  411.585  467.926  370.741 

Huisvestingslasten  3.516  1.475  3.758  879  235  3.772  1.143  731  1.997  17.505  17.442  16.976 

Kantoor en alg. kosten 3.721  1.561  3.977  930  249  3.991  1.210  773  2.113  18.524  27.479  22.919 

Afschrijving   461  193  493  115  31  494  150  96  262  2.294  1.600  1.551 

Subtotaal  90.362  37.902  96.601  22.585  6.038  96.936  29.383  18.783  51.319  449.908  514.447  412.186 

                            

Totaal  119.957  45.265  101.569  32.463  6.216  132.184  53.059  29.055  63.675  583.443  657.248  520.633 



C                                                                                                                                                                                                            
Jaarverslag & Jaarrekening 2021 37 (39)  

 
  



C                                                                                                                                                                                                            
Jaarverslag & Jaarrekening 2021 38 (39)  

  



C                                                                                                                                                                                                            
Jaarverslag & Jaarrekening 2021 39 (39)  

  



C                                                                                                                                                                                                            
Jaarverslag & Jaarrekening 2021 40 (39)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in 

ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen 

kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. 

We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en 

Heer en getuige van Hem te zijn. 

 

 

Postbus 2060 

3800 CB  Amersfoort 

Tel. 033-4659290 

info@evangelie-moslims.nl 

www.evangelie-moslims.nl 

IBAN: INGB 0003 3110 70 
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