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Woord vooraf
Met dit jaarverslag ontvangt u een overzicht van het werk van Evangelie & Moslims in 2017. Evangelie
& Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen 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. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed
getuigenis te geven naar anderen.
Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We
helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren
kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap
dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen.
We bemoedigen christenen om eropuit te gaan om moslims te
Verbinden
Ontdekken
ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus
worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente.
Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen
Eropuit
hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan
gaan
om te vertellen wie Hij is.
Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die dit jaar 40 jaar bestaat. We zijn er om kerken te
helpen bij haar roeping het getuigenis van Jezus in woorden en daden uit te dragen in de ontmoeting
met moslims. We zijn dankbaar dat deze roeping door zovelen in de kerk herkend en gesteund wordt.
Daardoor hebben we dit jaar veel kunnen investeren in missionair werk, waarop we Gods zegen zagen.
We doen een beroep op christenen om betrokken te raken bij ons werk. Of we nu veel of weinig
moslims in onze eigen omgeving ontmoeten, samen zijn we als gemeente van God geroepen het
evangelie ook te delen met onze moslimmedelanders. Wanneer we ons gezamenlijk inzetten, kunnen
we ons ook samen verheugen over Gods zegen!

Namens het bestuur van Evangelie & Moslims,
Ds. Wijgert Teeuwissen (voorzitter).

Namens de medewerkers van Evangelie & Moslims,
Ds. Cees Rentier (directeur).

Leidraad voor de uitvoering van ons werk is het beleidsplan 2017-2020.

__________C
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1.

Ontdekken (toerusting gemeenteleden)

In de samenleving wordt er heel verschillend gedacht over moslims. Christenen willen zich in wat zij
zeggen en doen, laten leiden door Jezus. Evangelie & Moslims helpt christenen oog te krijgen voor de
vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Vervolgens helpt
Evangelie & Moslims christelijke gemeenten ontdekken wat God van hen vraagt in een samenleving
waar ook moslims wonen. We geloven dat Jezus ons heeft opgedragen zijn woorden en daden bekend
te maken. We noemen dat de missionaire opdracht die de kerk naar iedereen heeft in de samenleving
en dus ook naar moslims.
Ook dit jaar hielpen we enkele honderden kerken bij het contact met moslims, via advies en
materialen of door een cursus of training. We merkten dat het draagvlak voor missionair werk onder
moslims onverminderd groot is 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 ook in ons bestuur vertegenwoordigd.
Daarnaast hadden wij regelmatig contact met de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Gemeenten en incidenteel met evangelische gemeenten, waar we ook toerusting verzorgden. Meestal
kwam het verzoek om toerusting van gemeenten en gemeenteleden zelf, omdat men in
woonomgeving, op school, universiteit of op het werk, of via kerkelijke activiteiten moslims
tegenkomt. Het doet ons goed om te zien hoeveel gemeenteleden zich voor moslimmigranten en asielzoekers inzetten vanuit het verlangen in woorden en daden getuige van Christus te zijn.
Positief ervaren wij dat de laatste jaren meer dan vroeger de leiding van kerkelijke gemeenten oog
heeft voor moslims. Voorgangers en ouderlingen nemen bewust tijd voor belangstellende
moslimmigranten en -asielzoekers, vanuit de overtuiging dat dit past bij het apostolaire aspect van hun
ambt. Voor migranten die gewend zijn aan meer gezagsstructuren, is dit een extra teken dat ze
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terdege gezien worden door de christelijke gemeente en daar welkom zijn. De ervaringen van
predikanten in de omgang met moslims, krijgen hierdoor ook meer een plek in de preken en vormen
zo een extra stimulans voor gemeenteleden om betrokken te raken. We zien dat het voor twintigers en
dertigers in de kerk niet eenvoudig is om naast hun verplichtingen in het gezin en op het werk,
structureel tijd vrij te maken voor missionair werk. Voor hen lijkt de drempel hoog te zijn door het
gegeven dat in de omgang met mensen uit een andere cultuur, niet alles vooraf in een agenda kan
worden vastgelegd. Met deze leeftijdsgroep hadden we verhoudingsgewijs het minste contact.
“Ik ben blij dat ik jullie kon bellen. Ik dacht dat ik intussen behoorlijk wat kennis had van de islam, maar
ik merk dat jullie vanuit jullie ervaring allerlei aandachtspunten naar voren brengen waaraan ik niet
had gedacht. Dat is voor mij een steun in de rug, want gemeenteleden verwachten van mij dat ik met
een goed doordacht en evenwichtig verhaal kom. Niet dat ze wat ik zeg zelf ook al iedere week in de
krant lezen. Maar jullie geloofwaardigheid ligt er vooral in dat jullie in al die jaren echt bij jullie missie
zijn gebleven. Alles moet er aan bijdragen dat moslims het evangelie leren kennen.” Predikant van een
gemeente die belde met vragen vanwege een naburige moskee.

Thema-avonden en themadiensten in kerken
Tal van kerkelijke gemeenten nodigden Evangelie & Moslims uit voor een themadienst of
toerustingsavond. Soms was dat vanwege intensieve contacten met asielzoekers, soms vanwege het
feit dat gemeenteleden bij onderwijs en werk steeds intensiever met moslims te maken krijgen. 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. Daar waar Evangelie & Moslims
betrokken is bij een pioniersplek of andere vorm van missionair werk, hebben wij ons ingezet om via
een gemeenteavond, themadienst en
toerustingsavonden een groter deel van
de gemeente bij dit werk te betrekken.
Vaak raakt slechts een heel klein deel
van de gemeente actief betrokken. Toch
was onze ervaring dat algemene
toerusting via themadiensten op
onverwachte momenten relevant kan
worden voor gemeenteleden wanneer er moslims op hun pad komen. Algemene toerusting heeft ook
zin wanneer deelnemers zich nog niet meteen committeren voor een taak. Daarnaast is de houding
van niet-actieve gemeenteleden van belang omdat dit de gastvrijheid bepaalt wanneer moslims naar
kerkelijke activiteiten komen.
Zomerschool en cursussen
Al sinds de oprichting verzorgt Evangelie & Moslims centraal in het land in de maand juni de
Zomerschool, een intensieve bezinnings- en toerustingsweek voor het omgaan met moslims. Deze
Zomerschool is ook erkend binnen het kader van de Permanente Educatie voor predikanten. De 25
__________C
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deelnemers van 2017 gaven aan zowel op praktisch als op theoretisch niveau verder te zijn geholpen.
Voor sommigen hielp hen dat bij de bezinning op het eigene van het christelijk geloof en voor de
meesten hielp het vooral om nieuwe stappen te zetten in het missionaire contact met moslims dat ze
al hebben.
Evangelie & Moslims heeft zelf de toerustingscursus Insjallah
ontwikkeld. De cursus 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 daadwerkelijk en blijvend
contact met moslims in de eigen omgeving.
De cursus werd zowel op het kantoor van Evangelie & Moslims in
Amersfoort aangeboden als verspreid over het land in kerkelijke
gemeenten.
Evangelie & Moslims verzorgde zoals ieder jaar ook een training over het omgaan met moslims voor
Bijbelschool De Wittenberg te Zeist. Tevens vond er toerusting plaats via het samenwerkingsverband
Loving and Serving Muslims. Dit platform van 14 missionaire organisaties die in binnen- of buitenland
met moslims te maken hebben, organiseert tweemaal per jaar een gezamenlijk toerustingsmoment
voor christenen. Evangelie & Moslims fungeert momenteel een periode als voorzitter en was
betrokken bij de twee toerustingsmomenten.
In samenwerking met het Bijbelhuis te Antwerpen en Gave Veste, werd er in het verslagjaar tweemaal
een training aangeboden te Antwerpen voor gemeenteleden uit het Vlaamse deel van België.
Toerustingslectuur & website
Via www.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.

Advies en toerusting vanuit het landelijke centrum
Veel missionair actieve gemeenteleden en voorgangers zoeken telefonisch en via het internet contact
met Evangelie & Moslims voor advies en toerusting. Ook op deze manier kon Evangelie & Moslims
honderden gemeenteleden verder helpen. Via het kwartaalblad Oriëntatie en via de digitale
nieuwsbrieven houdt Evangelie & Moslims enkele duizenden gemeenteleden op de hoogte van
ervaringen in het missionaire werk, cursussen, nieuwe publicaties, etc.
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In het verslagjaar heeft Evangelie & Moslims het kwartaalblad en de
website geheel vernieuwd. Het blad Oriëntatie wordt in een oplage van
circa 7500 stuks toegezonden aan gemeenteleden die bij het missionaire
werk met moslims betrokken willen zijn.
U kunt zich als abonnee opgeven via onze website
www.evangelie-moslims.nl

__________C
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2.

Eropuit gaan (missionair werk)

Voortdurend klinkt in de Bijbel de oproep om
alles los te laten wat een belemmering kan
vormen en uit te gaan om het evangelie
bekend te maken en iedereen uit te nodigen
om samen Jezus te volgen. Evangelie &
Moslims
bemoedigt
en
ondersteunt
christenen en christelijke gemeenschappen
om deze stap naar moslims te maken. We
bieden gemeenten en gemeenteleden
begeleiding, methoden en materialen aan
met als doel moslims te ontmoeten en
daarbij iets van het evangelie te delen.
Bepaalde doelgroepen vragen volgens ons nu extra aandacht. We proberen daarom samen met kerken
in plaatsen en regio’s waar deze doelgroepen sterk vertegenwoordigd zijn, missionair-diaconaal werk
op te starten of te versterken.
Missionaire projecten
De medewerkers waren in 2017 intensief betrokken bij het helpen van plaatselijke kerken en
samenwerkingsverbanden om missionaire samenkomsten op te zetten en mensen met
moslimachtergrond hiervoor uit te nodigen. Voor het eerst werkten we daarbij samen met het
landelijk dienstencentrum van de PKN dat met het programma voor Pioniersplekken ons ondersteunde
om in Zeist en Leerdam een pioniersplek te starten. In beide gevallen gaat het om een interkerkelijke
samenwerking waarbij een evangelist van Evangelie & Moslims gedetacheerd is in het verlangen om
door missionair werk een christelijke gemeenschap te laten ontstaan waar moslims zich welkom weten
en Jezus kunnen leren kennen en volgen. Daarnaast is er ook een medewerker voor een aantal uren
per week gedetacheerd bij ICF-Utrecht. In alle drie de gevallen is het verlangen van de kerken om ook
Arabischtalige en Noord-Afrikaanse migranten te bereiken.
In twee richtingen is dit pionierswerk een
uitdaging. De eerste uitdaging is
natuurlijk om daadwerkelijk de stap te
maken naar moslims, hen uit te nodigen
en ervoor te zorgen dat ze zich welkom
weten. De tweede uitdaging is om
gemeenteleden uit de deelnemende
kerken structureel bij dit werk te
betrekken. Alleen dan kan er een
missionaire gemeenschap ontstaan die
toekomst heeft.
__________C
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We zijn met meerdere gemeenten in gesprek om een vergelijkbare pioniersplek op te zetten en
verwachten dat het aantal plaatsen zich uitbreidt.
Training Arabische evangelisten
Eind 2015 is Evangelie & Moslims een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het internationale
trainingsinstituut ETC. Sindsdien wordt er driemaal per
jaar in het Arabisch training geboden aan Arabischtalige
christenen die hen toerust om als evangelist werkzaam te
zijn. Ook in 2017 zijn er samen met ETC drie
trainingsweekenden aangeboden in Nederland waar
Arabischtalige christenen werden toegerust, om samen met de Nederlandse kerken, zich concreet in te
gaan zetten voor de missionaire taak naar moslims in Nederland. De training voorziet in een behoefte.
Veel Irakezen en Syriërs die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen willen graag meeleven
met kerken en meer leren van het christelijke geloof. Vanwege de taal- en cultuurbarrières hebben de
kerken dringend behoefte aan mensen die Arabisch spreken en een samenkomst kunnen (bege)leiden.
De meeste cursisten zijn structureel bij missionair werk betrokken. Zij gaven na ieder van de drie
cursussen aan dat ze het geleerde meteen konden toepassen in hun werk. De meesten kunnen
intussen hun ervaring inzetten in een plaatselijke kerk of missionaire samenkomst. Evangelie &
Moslims begeleidt verschillenden ook daarbij. Voor 2018 zijn er opnieuw trainingsweekenden gepland.
Vanwege de positieve feedback, vragen nu ook christenen van andere taalgroepen om deze
missionaire training. Om die reden gaat Evangelie & Moslims in 2018 onderzoeken hoe er een breder
aanbod voor christenen met moslimachtergrond kan komen.
Bruggenbouwers
In een groeiend aantal christelijke gemeenten is er gericht missionaire aandacht voor moslims en zijn
daarvoor gemeenteleden vrijwillig of betaald werkzaam. We noemen hen bruggenbouwers.
Bruggenbouwers zijn voor Evangelie & Moslims gemeenteleden die een specifieke missionaire taak
onder moslims op zich nemen. Met circa 100 bruggenbouwers onderhoudt Evangelie & Moslims
regelmatig contact en ondersteunt hen in hun werk waar dat nodig is met raad en daad. Enkelen
richten zich op bepaalde etnische groepen of asielzoekers door het hele land of een deel daarvan.
In april organiseerde Evangelie & Moslims een bruggenbouwersavond over het vertolken van het
evangelie in een cultuur van eer en schaamte. In oktober vond een tweede avond plaats over ‘het
opstarten van plaatselijke samenkomsten voor migranten met een moslimachtergrond’, waarin onze
recente ervaringen met pioniersplekken in Zeist en Leerdam werden gedeeld.
Er is nog steeds behoefte aan missionair werk dat bewust dáár begint waar moslims zijn, in hun eigen
context. Juist in een voor hen vertrouwde setting, waar ze zichzelf kunnen zijn, laten
moslimmedelanders zich uitdagen door het evangelie. Evangelie & Moslims zet zich er daarom voor in
dat men bij christelijk kinderwerk, jongerenwerk, studentenwerk en vrouwenwerk ook de brug slaat
naar de moslimgemeenschap.
__________C
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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 lange termijn investering waarbij
missionaire presentie en diaconale betrokkenheid gecombineerd worden. Door middel van een
landelijke toerustingsdag, werkmaterialen en ondersteuning ter plaatse, helpt Evangelie & Moslims
bruggenbouwers verder. Samen met Het Kruispunt te Rotterdam werken we aan een nieuwe methode
op basis van de systematiek van ‘Storytelling’ die er rekening mee houdt dat veel migranten niet uit
een leescultuur komen en meer verhalenderwijs communiceren. Deze methodiek leent zich vooral ook
voor gespreksgroepen van christen- en moslimvrouwen die bijbelgedeelten bespreken.
De Naïma-vrouwendag werd in maart voor de 19e keer
gehouden. De ruim 100 christenvrouwen waardeerden
deze dag van ontmoeting en toerusting. De
hoofdspreekster, afkomstig uit Egypte en werkzaam in
Spanje ging in op het thema ‘Spreek vrijuit, want Jezus
komt!’. Naar aanleiding van Handelingen 4:31
Een reactie van een deelnemer van de Naïmavrouwendag: Wat heb ik het geweldig naar mijn zin
gehad op de Naima-vrouwendag! Bijzonder om na te
denken en van anderen te horen hoe we met elkaar
het evangelie kunnen delen onder moslims, en zo ook
Gods wil te doen in de wereld. De workshop met de
spreekster uit Spanje was heel indrukwekkend.”

Jongerenwerk
Evangelie & Moslims investeert al vele jaren in missionair jongerenwerk. Samen met stichting Gave
heeft Evangelie & Moslims het tienerwerkpakket ‘Road 7’ ontwikkeld. Road
7 bestaat niet alleen 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, maar ook met een complete website waar
het gehele team kan inloggen en alles wat ze nodig hebben kunnen
downloaden. We gaven enkele keren training voor Road 7 gebruikers. Een
reactie van een Road 7 gebruiker:
Road 7 bevalt ons erg goed omdat de inhoud heel duidelijk gericht is op
moslims. We merken dat dit beter aansluit en onszelf ook helpt om te leren
kijken door een moslimbril naar het evangelie. Ik heb het ook aangeraden bij
andere sportcommunity's die met moslims te maken hebben.
__________C
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Missionaire media
Evangelie & Moslims biedt via haar website Bijbels,
christelijke lectuur, muziek en film aan in de moedertalen
van de grootste groepen moslims in ons land en in het
Nederlands. Door de grote belangstelling voor het
evangelie onder Irakese en Syrische asielzoekers was er
veel vraag naar Arabische Bijbels en lectuur. Dankzij
steun die we daarvoor kregen, konden we voorzien in
voldoende Arabisch materiaal.

Ook in 2017 gaf Evangelie & Moslims ondersteuning aan de website IsaRuhAIIah, een website waar
christenen met moslimachtergrond naar buiten treden met hun geloofsgetuigenis. Na lange
voorbereidingen is in maart de geheel vernieuwde website live gegaan, inclusief een
online geloofscursus. Bemoedigend was dat meteen de eerste moslimdeelnemers zich inschreven.
Later in het jaar volgden anderen. We houden contact met de online coaches die de cursisten
begeleiden. We werken eraan en bidden ervoor dat het aantal moslims dat de cursus helemaal volgt
meer gaat toenemen.
Asielzoekerswerk
De vluchtelingenstroom veranderde in 2017 nogal. Met veel Syrische en Irakese asielzoekers is nog wel
contact, omdat zij op verzoek van burgerlijke gemeenten vaker een woning kregen in de buurt van het
asielzoekerscentrum waar zij verbleven. Er vond nog wel gezinshereniging plaats vanuit deze landen,
maar er kwamen veel minder nieuwe asielzoekers. Vanuit Iran vluchten nu steeds vaker mensen
vanwege hun christen-zijn, evenals vanuit Centraal-Aziatische staten. Vanuit Turkije is een nieuwe
vluchtelingenstroom op gang gekomen van Turken en Koerden die om politieke redenen het land
ontvluchten. Nieuwe groepen krijgen minder snel asiel, zeker ook als hun christen-zijn de vluchtreden
is. Dat leidde herhaaldelijk tot onbegrip bij Nederlandse christenen die met hen contact hadden. We
hebben deze zaken aangekaart bij overheid en politiek en ondersteunden gemeenteleden die contact
met deze asielzoekers onderhielden. Voor juridische zaken verwezen we daarbij door naar stichting
Gave. Een nog steeds groeiend aantal asielzoekers komt uiteindelijk in de illegaliteit terecht.

__________C
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3. Verbinden (pastorale en diaconale zorg voor gelovigen)
Voor veel mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof komen, is het volgen van Jezus een
eenzame weg. Evangelie & Moslims wil hen verbinden met:
- een christelijke gemeente die in geloofsopbouw, pastoraat en diaconaat aandacht geeft aan mensen
met een moslimachtergrond die Jezus willen volgen,
- andere gelovigen met dezelfde achtergrond om elkaar te bemoedigen en samen te getuigen naar de
gemeenschap waaruit ze komen.
Evangelie & Moslims biedt ambulante pastorale ondersteuning om zoekende moslims en zij die tot
geloof komen, met christelijke gemeenten te verbinden en we zetten ons 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).
De laatste decennia zijn enkele 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. Vier van de
medewerkers van Evangelie & Moslims zijn zelf
van moslimachtergrond.
In het verslagjaar waren medewerkers er diverse keren getuige van hoe mensen met een
moslimachtergrond tot geloof in Jezus kwamen. Niet alleen asielzoekers uit Afghanistan, Irak, Iran,
Somalië of Syrië, maar ook eerste en tweede 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. Steeds vaker zien we hoe die gemeenschap na aanvankelijk protest en soms
zelfs agressie, gaandeweg er oog voor krijgt hoe goed het is om Jezus te volgen. Diverse familieleden
kwamen in het verslagjaar tot geloof.
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Jaarverslag & Jaarrekening 2017

11 (34)

Samenwerking met plaatselijke gemeenten
De medewerkers van Evangelie & Moslims konden
belangstellende moslims opzoeken en in contact brengen met
een christelijke gemeente in de omgeving waar zij woonden.
Soms was daarbij ook korte tijd opvang nodig omdat de
nieuwe gelovigen door hun familie werden verstoten. We
waren dankbaar om te zien hoe gemeenten en
gemeenteleden zich voor hen inzetten.
Veel predikanten en kerkenraadsleden deden een beroep op Evangelie & Moslims. De pastorale en
diaconale zorgen van de moslims waarmee ze in aanraking kwamen, zijn totaal anders dan waar ze in
hun gemeente gewend aan waren. Daarom hadden ze behoefte aan een klankbord en advies en
namen ze contact op met Evangelie & Moslims. Waar het ging om het communiceren van het
evangelie was er ook vaak behoefte aan suggesties voor Bijbelstudie en lectuur.
Begeleiding rondom de doop
De doop is een sterk markeringspunt. Een keuze voortaan als een volgeling van Jezus Christus te willen
leven. Na de doop is het echter nog niet eenvoudig voor de nieuwe gelovigen om een werkelijk thuis te
vinden in een christelijke gemeente. Dat geldt met name voor asielzoekers bij wie de culturele kloof
met de Nederlandse samenleving nog groot is. Ook christenen van Marokkaanse of Turkse achtergrond
kennen de kerkcultuur vanuit hun moslimachtergrond niet. Enkele keren moesten we opvang regelen
voor MBB’s die vanwege hun bekering door de familie werden verstoten en uit hun huis werden gezet.
Samenkomsten en conferenties
Er blijven nieuwe asielzoekers uit Turkije en
Centraal-Azië komen en zij staan open voor
het christelijke geloof. De spanningen tussen
de verschillende groepen moslims in Turkije
en ons land dragen er aan bij dat veel
Turkstaligen bezig zijn met de vraag bij welke
geloofstraditie ze willen horen. Dat leidde ook
dit jaar bij verschillenden tot een zoektocht
die hen bij Christus bracht.
Voor Turkstaligen en voor Arabischtaligen en migranten uit Noord-Afrika werden samenkomsten
georganiseerd. Deze zijn bedoeld om gelovigen van moslimachtergrond te bemoedigen en op te
bouwen in hun geloof. Evangelie & Moslims stimuleert hen om in hun eigen woonplaats actief mee te
leven met een christelijke gemeente. Tijdens de samenkomsten van Evangelie & Moslims kunnen zij
hun ervaringen delen met anderen die dezelfde weg gaan en kunnen zij God groot maken in de taal
van hun hart. Voorafgaand aan deze samenkomsten werden verschillende keren mensen op straat
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uitgenodigd. Gelovigen nemen ook familie en vrienden mee die nog geen christen zijn. Tijdens deze
samenkomsten kwamen ook mensen tot geloof in Christus.
De Rabita-conferentie voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen werd dit
jaar in augustus gehouden en werd
bijzonder goed bezocht. Vanwege
het grote aantal deelnemers (120
tegenover 70 vorig jaar), moesten we
er op het laatste moment een
gebouw bij huren. Het thema was
“Hoe ziet God ons, hoe zien wij Hem
en hoe zien we elkaar”. Het ging over
onze identiteit in God. Wie tot geloof
in Jezus komt, ontvangt een nieuwe identiteit. Dat is het werk van de Heilige Geest in een doorgaand
proces. Twee Arabische echtparen met jarenlange ervaring uit het Midden-Oosten verzorgden de
hoofdlezingen en namen tijd voor de bezoekers. Veel bezoekers gaven aan dat ze gegroeid waren in
hun vertrouwen op Christus. Een vrouw zei: “Nu ben ik niet meer alleen en heb ik geen last meer van
angst dat ik altijd te kort schiet.” Enkele bezoekers die nog geen christen waren, kwamen tijdens de
conferentie tot geloof.
In oktober werd er voor de Turkstalige gelovigen een
weekendconferentie georganiseerd. Tijdens de
Turkstalige conferentie sprak het voorgangersechtpaar
Ayhan en Nese die uit Turkije waren overgekomen. Ze
hebben de gelovigen bemoedigd en onderwijs
gegeven vanuit de Bijbel over het dienen van God, het
dienen van elkaar en het dienen in de wereld. Het
heeft de Turkse gelovigen opgebouwd. Met het kleine
getal van gelovigen van Turkse achtergrond, is de
verbinding met de Turkse kerk ieder jaar weer een
grote bemoediging voor de gelovigen. De zorgen in Turkije relativeren de moeiten die gelovigen hier
ervaren. De moed en volharding van de kerken in Turkije, bemoedigt de gelovigen hier om vrijmoedig
met hun geloof hun familie, de kerk en de samenleving te dienen.

__________C
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4.

Bestuur en samenwerkingsverbanden

Bestuur en participanten
Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat conform de statuten (laatst gewijzigd 1-7-2009) 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 benoemd.
Deze bestuursleden hebben vervolgens 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 aantreden):
Drs. B. (Barend) van Amerongen, Hooglanderveen (namens de CGK, 2015),
Drs. ing. J.K. (Jan) Boersema, Soest (penningmeester/plaatsvervangend secretaris, 2009),
Drs. J.J. (Janneke) Burger-Niemeijer, Kampen (namens de GKV, 2011),
Ds. J.A. (Johan) Ebbers, Steenwijk (namens de NGK, 2017)
Ing. G.J. (Jurjen) de Groot, Amersfoort (namens de IZB, 2015),
Ds. J.P. (Jan) Ouwehand, Beekbergen (namens de GZB, plaatsvervangend voorzitter, 2011),
Drs. T. (Theo) Snijder, Capelle a/d IJssel (namens de NGK, 2014),
Ds. W.G. (Wijgert) Teeuwissen, Veenendaal (voorzitter, 2011),
Ds. N.M. (Niek) Tramper, Gouda (namens de IZB, 2013),
Mw. L.C. (Laura) Vos-Kunst (namens de CGK, 2017),
Ds. P.P.H. (Paul) Waterval, Harderwijk (namens de GKV, secretaris, 2014).
Het bestuur vergadert 4 maal per jaar samen met de directeur. Het bestuur heeft de uitvoering van het
beleid gedelegeerd aan de directeur.
Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor
gemaakte reiskosten voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke reizen van de woonplaats naar
de plaats van vergadering vice versa.
Samenwerkingsverbanden
-Intensief contact en 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 2014 is er een initiatief van samenwerking van een 16-tal christelijke missionaire organisaties
die zich (onder meer) op moslims richten onder de naam Loving and Serving Muslims. Evangelie &
Moslims fungeert momenteel een periode als voorzitter.
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-De medewerkers onderhielden contact met vergelijkbare organisaties die werkzaam zijn in Amerika,
België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika en Zwitserland.
-Contact was er met diverse kerken, werkers en zendingsorganisaties in landen waar de bevolking
voornamelijk uit moslims bestaat, met name in Marokko, Egypte en Turkije.
-Zoals al jaren gebruikelijk, was er een jaarlijkse ontmoeting met de Beraadgroep Interreligieuze
Ontmoeting (BIO) van de Raad van Kerken.

5.

Personeel & Organisatie

In het verslagjaar werden twee nieuwe medewerkers aangesteld. Bij beide ging het om een tijdelijke
aanstelling voor 0,2 fte en werden ze gedetacheerd in de pioniersplekken die met hulp van Evangelie &
Moslims in Leerdam en Zeist werden gestart. Per 31 december waren er drie medewerkers voor 0,75
fte gedetacheerd in Leerdam, Utrecht en Zeist. Hiervoor zijn detacheringsovereenkomsten gesloten
met de plaatselijke kerken. De verwachting is dat Evangelie & Moslims in 2018 meer
detacheringscontracten zal afsluiten.
In totaal waren er per 31 december 10 medewerkers voor 4,8 fte in dienst bij Evangelie & Moslims.
Daarvan bestond 1,3 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.
In 2017 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 verwachting is dat we
in 2018 vrijwilligers kunnen inzetten voor missionair werk.
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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6.

Toekomstperspectief

Het werkplan 2018 is getiteld ‘Zaaien in
geploegde aarde’. We zien op dit moment bij
verschillende groepen migranten met een
moslimachtergrond openheid voor het
evangelie en aan de kant van christenen en
kerken bereidwilligheid om te investeren.
Evangelie & Moslims wil daarin gelovig
gehoorzaam kansen benutten voor de
verschillende doelgroepen.
We willen waar mogelijk extra investeren in
missionair werk onder Afghaanse, Marokkaanse en Turkse medelanders. Daarbij denken we aan een
multifocale aanpak. We willen zowel inzetten op het motiveren en toerusten van zoveel mogelijk
gemeenteleden, als het meehelpen opzetten van lokale missionaire projecten, waaronder
pioniersplekken en tevens willen we hen die al christen zijn uit deze gemeenschap bemoedigen en
ondersteunen om missionair actief te zijn.
Indien er sprake is van betaalde pioniers is de inzet van Evangelie & Moslims dat deze in dienst komen
van de pioniersplek of de plaatselijke gemeente. Indien dit niet mogelijk is komt de mogelijkheid in
beeld dat er een medewerker vanuit Evangelie & Moslims wordt gedetacheerd.
We verwachten in 2018 samen met stichting Gave een nieuw kinderwerkpakket te kunnen uitgeven.
We streven er naar om ook in 2018 samen met Het Kruispunt te Rotterdam een nieuw werkpakket
voor storytelling te kunnen uitgeven.
We onderzoeken in 2018 de behoefte aan en mogelijkheden voor een Nederlandstalige 1-jarige
(deeltijd) opleiding voor christenen van moslimachtergrond.
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7.

Jaarrekening 2017

We zijn dankbaar dat uit de navolgende jaarrekening blijkt, dat we dit jaar met een positief saldo
afsloten. Het positieve saldo heeft zowel te maken met hogere inkomsten uit giften vanuit eigen
fondsenwerving als met lagere personeelskosten vanwege vacatures en verlof bij de medewerkers.
Door de unieke structuur van onze stichting bestaat een deel van de inkomsten uit bijdragen van de
participanten. 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. We zijn echter blij met een groei van de inkomsten uit eigen
fondsenwerving die het mogelijk maakt dat het werk kan groeien. 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.
Een groot verschil tussen begroting en resultaat is zichtbaar bij de missionaire projecten. Dit heeft te
maken met een tweetal pioniersplaatsen die in 2017 zijn gestart. Naar deze twee en naar een
missionaire gemeente zijn medewerkers van Evangelie & Moslims gedetacheerd. Dit was geheel
conform het beleid dat werd nagestreefd, maar de detacheringen waren bij het opstellen van de
begroting nog niet voorzien.
De participanten hebben een belangrijk deel van de continuïteitsreserve geschonken om
schommelingen tussen inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen. 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 € 100.000,-. De overige reserves
worden conform de meerjarenbegroting in de periode 2018-2020 gebruikt om de bestaande vacatures
in te vullen en de gewenste uitbouw van het werk conform de doelstelling te realiseren. 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.

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 en neem contact met ons op.
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Navolgende jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). Door accountantskantoor Van
REE te Barneveld is er een controleverklaring verstrekt over deze jaarrekening.
SAMENVATTING
2017
€
182.528
196.105
60.580
17
439.230

BATEN
Baten bijdragen participanten
Baten uit eigen fondsenwerving
Vergoedingen voor dienstverlening
Rentebaten en baten uit beleggingen
Totale baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ontdekken (toerusting)
Eropuit gaan (missionair werk)
- Ondersteuning missionair werk
- Missionaire projecten
- Vrouwenwerk
- Jongeren- en studentenwerk
Verbinden (pastoraal-diaconale zorg)
Totaal

99.511
45.959
59.823
23.576
5.609
115.789
350.267

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

25.393
35.021

Totale lasten

410.682

Resultaat

28.548

Verdeling besteding aan doelstellingen

Pastoraaldiaconale zorg
33%

Jongeren- en
studentenwerk
2%
Vrouwenwerk
7%
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Ondersteuning
missionair
werk
13%
__________C

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

4.993
3.563

5.743
3.563

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

8.556
Voorraden
Handelsgoederen

16.358

9.306

13.242
16.358

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

2.074
4.213

13.242

1.050
1.383
6.286

Liquide middelen

226.817

Totaal

2.433
198.463

226.817

198.463

258.017

223.444

PASSIVA

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

100.000
0
123.821

90.000
35.578
69.695
223.821

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

10.326
23.870

Totaal

195.273

11.495
16.676
34.196

28.171

258.017

223.444

__________C
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Staat van baten en lasten over 2017
Uitkomst
2017
€

Begroting
2017
€

Uitkomst
2016
€

182.528
196.105
60.580
17
439.230

166.500
219.500
24.000
0
410.000

205.344
225.826
29.988
179
461.336

99.511

106.121

91.775

45.959
59.823
23.576
5.609
115.789
350.267

88.362
0
26.507
8.369
121.661
351.019

73.054
0
27.513
34.384
100.743
327.469

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

25.393

37.574

25.516

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

35.021

35.953

32.948

410.682

424.546

385.933

28.548

-14.546

75.403

BATEN
Baten bijdragen participanten
Baten uit eigen fondsenwerving
Vergoedingen voor dienstverlening
Rentebaten en baten uit beleggingen
Totale baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ontdekken (toerusting)
Eropuit gaan (missionair werk)
- Ondersteuning missionair werk
- Missionaire projecten
- Vrouwenwerk
- Jongeren- en studentenwerk
Verbinden (pastoraal-diaconale zorg)
Totaal

Totale lasten
Resultaat

De bestemming van dit resultaat is als volgt:
Bestemmingsreserves
Reserve buitenlandse reizen
Reserve lectuur
Reserve meeropbrengst GKV 2012-2014
Reserve aanpassing media

Continuïteitsreserve en besteedbaar vermogen
Continuïteitsreserve/Stichtingskapitaal
Overig besteedbaar vermogen

Totaal

-5.000
-5.000
-6.578
-19.000
-35.578

0
-250
-6.578
0
-6.828

3.000
3.761
-6.500
19.000
19.261

10.000
54.126
64.126

0
-7.718
-7.718

15.000
41.142
56.142

28.548

-14.546

75.403
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Richtlijnen fondsenwervende instellingen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJK C2).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De
waardering van de activa en de passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van historische
kostprijzen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarden, verminderd met
afschrijvingen, totdat de restwaarde is bereikt. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft vorderingen tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele
voorzieningen voor oninbaarheid.
Voorraden
De voorraad van de lectuur wordt gewaardeerd tegen inkoopwaarde onder aftrek van een eventuele
voorziening voor ouderdom.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord als realisatie voldoende zeker is; verliezen worden voorzien
zodra de verliesverwachting ontstaat.
Werkkosten
Onder de werkkosten worden kosten verstaan die direct bij de doelstelling worden gemaakt, zoals kosten
van materialen, kosten van lectuur en werkmateriaal, kosten voor accommodaties en verblijf en kosten
van dienstreizen.
Personeels- en overheadkosten
Onder de personeels- en overheadkosten worden verstaan de personeelskosten, huisvestigingskosten,
kantoor- en algemene kosten en kosten van afschrijving en rente.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Aanschafwaarde per 1-1-2017
Cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2017

34.366
-28.622

Boekwaarde per 1-1-2017

5.743

Investeringen
Afschrijvingen

798
-1.548
-750

Aanschafwaarde per 31-12-2017
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12-2017

110

Boekwaarde per 31-12-2017

35.164
-30.171
4.993

Afschrijvingspercentage

20%

De materiële vaste activa worden ingezet voor de bedrijfsvoering.
Financiële vaste activa

2017
€

2016
€

Waarborgsom huur

3.563

3.563

16.358

13.242

Debiteuren
Saldo per 31 december

2.074

1.050

Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

3.017
1.195

179
1.204

Per 31 december

4.213

1.383

Liquide middelen
Rabobank
Postbank
Kas
Kruisposten

101.017
125.793
7
0

99.943
98.504
17
0

Per 31 december

226.817

198.463

Voorraden
Voorraad materiaal voor verkoop
Vorderingen

__________C
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Eigen vermogen
2017
€

2016
€

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

100.000
0
123.821

90.000
35.578
69.695

Per 31 december

223.821

195.273

90.000
10.000

75.000
15.000

100.000

90.000

5.000
-5.000

2.000
3.000

0

5.000

6.578
-6.578

13.078
-6.500

0

6.578

19.000
-19.000

0
19.000

0

19.000

5.000
-5.000

1.239
3.761

0

5.000

69.695
54.126

28.552
41.142

123.821

69.695

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december
Bestemmingsreserves
Reserve buitenlandse reizen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december
Reserve meeropbrengst GKV 2012-2014
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december
Reserve aanpassing media
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december
Reserve lectuur
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Per 31 december

__________C
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2017
€

2016
€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

10.326

11.495

Per 31 december

10.326

11.495

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

23.870
0

16.676
0

Per 31 december

23.870

16.676

Overige schulden
Vakantiegeld
Pensioenen
Nog te betalen kosten uitgevoerde werkzaamheden
Accountantskosten
Bankkosten
Diversen

10.137
0
7.966
3.570
697
1.500

7.486
0
3.000
3.570
741
1.880

Per 31 december

23.870

16.676

Overlopende passiva
Vooruitontvangen giften en donaties

0

0

Per 31 december

0

0

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichting
Het huidige huurcontract loopt tot 31 oktober 2018 en wordt daarna verlengd tot 31 oktober
2023. De huurlast bedraag op jaarbasis circa € 14.350.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Uitkomst
2017
€

Begroting
2017
€

Uitkomst
2016
€

30.000
25.000
40.000
24.120
46.000
17.408

30.000
25.000
40.000
24.500
46.000
1.000

40.000
37.500
41.050
23.981
46.000
16.813

182.528

166.500

205.344

37.149
4.312
2.668

55.000
1.500
1.000

50.973
3.270
1.739

0
0
15.877
5.048

5.000
0
20.000
27.000

3.583
8.554
17.391
18.046

Nalatenschappen
Individuele giften

0
131.050

0
110.000

0
122.271

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

196.105

219.500

225.826

14.884

19.500

25.019

1.883
39.457
1.980
0

0
0
2.000
0

917
0
1.711
0

2.377
60.580

2.500
24.000

2.341
29.988

Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten

17

0

179

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen

17

0

179

BATEN
Bijdrage participanten
GZB - Gereformeerde Zendings Bond
IZB - vereniging voor zending
Christelijke Gereformeerde Kerken
Nederlands Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
Meeropbrengst collecten GKV
Totaal bijdrage participanten

Baten uit fondsenwerving
Giften uit PKN-gemeenten
Giften uit 3GK
Giften uit overige kerken
Baten met bijzondere bestemming
- Giften voor vrouwenwerk
- Giften voor jongeren- en studentenwerk
- Giften voor verbinden
- Giften voor missionair werk

Vergoedingen voor dienstverlening
Vergoedingen voor Ontdekken (toerusting)
Vergoedingen voor Eropuit gaan (missionair werk)
- Vergoedingen voor ondersteuning missionair werk
- Vergoedingen voor missionaire projecten
- Vergoedingen voor vrouwenwerk
- Vergoedingen voor jongeren- en studentenwerk
Vergoedingen voor Verbinden (pastoraal-diaconale
zorg)
Totaal vergoedingen voor dienstverlening
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LASTEN

Uitkomst
2017
€

Begroting
2017
€

Uitkomst
2016
€

Ontdekken (toerusting)
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

38.091
61.420

33.603
72.518

28.755
63.019

Totaal

99.511

106.121

91.775

- Ondersteuning missionair werk
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

4.555
41.404

7.336
81.025

18.020
55.035

Totaal

45.959

88.362

73.054

- Missionaire projecten
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

749
59.074

0
0

0
0

Totaal

59.823

0

0

- Vrouwenwerk
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

3.300
20.276

5.727
20.779

2.684
24.829

Totaal

23.576

26.507

27.513

- Jongeren- en studentenwerk
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

397
5.212

699
7.670

6.144
28.241

Totaal

5.609

8.369

34.384

18.230
97.559

14.627
107.034

15.478
85.265

115.789

121.661

100.743

11.841
13.552

18.398
19.176

5.749
19.767

25.393

37.574

25.516

Kosten beheer en administratie
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten

8.611
26.410

9.456
26.497

9.328
23.620

Totaal

35.021

35.953

32.948

Besteed aan doelstellingen

Eropuit gaan (missionair werk)

Verbinden (pastoraal-diaconale zorg)
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten
Totaal
Kosten eigen fondsenwerving
Werkkosten
Personeels- en overheadkosten
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Uitkomst
2017

Begroting
2017

Uitkomst
2016

Bestedingsratio
Totaal van de bestedingen/ totaal van de baten

79,7%

85,6%

71,0%

Totaal van de bestedingen/ totaal van de lasten

85,3%

82,7%

84,9%

Percentage kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsen werving/ baten uit eigen
fondsenwerving

12,9%

17,1%

11,3%

8,5%

8,5%

8,5%

Percentage kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie/ totaal van de lasten
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Specificatie loonkosten

Lonen en salarissen
Uitkering ziektegelden
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Gemiddeld aantal werknemers
Ontdekken (toerusting)
Eropuit gaan (missionair werk)
- Ondersteuning missionair werk
- Missionaire projecten
- Vrouwenwerk
- Jongeren- en studentenwerk
Verbinden (pastoraal-diaconale zorg)
Eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

Salariskosten
Gemiddelde salariskosten per fte (inclusief sociale
lasten en pensioenpremies)

Uitkomst
2017
€
212.736
-7.114
34.543
21.131
13.032

Begroting
2017
€
206.800
0
38.100
20.900
8.731

Uitkomst
2016
€
195.843
0
34.367
18.962
14.311

274.328

274.531

263.483

0,89

1,04

0,93

0,63
0,85
0,30
0,08
1,49
0,20
0,38

0,86
0,30
0,30
0,11
1,54
0,28
0,38

0,81

4,80

4,80

4,43

261.296

265.800

249.172

54.437

55.375

56.309

0,37
0,42
1,26
0,30
0,35

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 adjunct-directeur is in 2016 met pensioen gegaan.
De bezoldiging van de directie is als volgt:
Functie
Directeur
Adjunct-directeur (per 1 april 2016 met pensioen)

Bezoldiging
55.180
0

Bezoldiging
55.253
8.526

De bezoldiging betreft de totale brutovergoeding, exclusief sociale lasten en pensioenlasten.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of feitelijk leidinggevenden.
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Begroting 2018

Begroot
2018
€
BATEN
Baten bijdragen participanten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en baten uit beleggingen
Totale baten

168.000
250.946
418.946

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ontdekken (toerusting)
Eropuit gaan (missionair werk)
Missionaire projecten
- Vrouwenwerk
- Jongeren- en studentenwerk
Verbinden (pastoraal-diaconale zorg)

70.377
51.944
96.566
32.324
10.657
129.506
391.375

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

31.823
31.823

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

35.038
35.038

Totale lasten

458.236

Resultaat

-39.289
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Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming
Doelstellingen
Bestemming

Ontdekken

Eropuit gaan

Verbinden

Vrouwenwerk

Jongerenen
studentenwerk

Werving
baten

Beheer en
administratie

Totaal
2017

Kosten
fondsenwerving

Algemeen

Missionaire
projecten

34.859
0
3.232
38.091

6.929
-3.921
1.547
4.555

0
0
749
749

2.638
0
661
3.300

147
0
250
397

14.935
0
3.295
18.230

11.342
0
499
11.841

8.611
0
0
8.611

79.463
-3.921
10.233
85.775

Personeels- en overheadkosten
Personeelskosten
51.858
Huisvestingslasten
2.914
Kantoor en algemene kosten
6.355
Afschrijving
293
Subtotaal
61.420

34.959
1.964
4.284
197
41.404

49.878
2.803
6.112
282
59.074

17.120
962
2.098
97
20.276

4.401
247
539
25
5.212

82.372
4.628
10.094
465
97.559

11.443
643
1.402
65
13.552

22.298
1.253
2.732
126
26.410

274.328
15.414
33.617
1.548
324.907

Totaal

45.959

59.823

23.576

5.609

115.789

25.393

35.021

410.682

Kosten
Werkkosten
Werkkosten
Lectuur en werkmateriaal
Dienstreizen personeel
Subtotaal

99.511
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Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke
gemeenschappen 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. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen
en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Postbus 2060
3800 CB Amersfoort
Tel. 033-4659290
info@evangelie-moslims.nl
www.evangelie-moslims.nl
IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70
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