Gemeente in Ruda

jaaroverzicht 2020

EEN BEWOGEN,
MAAR GEEN VERLOREN JAAR

Steun aan theologiestudenten
Studenten vanuit onze Oekraïense partnerkerken (de
UERC) kunnen tijdens hun seminariestudie financiële steun krijgen vanuit het Student Adoptie Plan.
Spelers hierin zijn de ‘moederkerk’ van de student uit
Oekraïne, de student zelf en de sponsorkerk in Nederland. Uit de pot ‘Stipendia’ worden studenten uit
andere landen en/of kerken financieel ondersteund
(Wit-Rusland, Georgië).

Wat was het een bewogen jaar! Veel plannen werden doorgeschoven
naar een later tijdstip. Er zijn geen reizen gemaakt, geen ontmoetingen
geweest (behalve via beeldscherm). Toch is het geen verloren jaar. De
gemeenten in Oekraïne bloeien, de studenten aan het seminarie werken
door en ook zijn er stappen gezet voor de toekomst van Oekraïne
Zending. Het bestuur is de achterban dankbaar voor hun financiële en
geestelijke steun aan het zendingswerk. We zien uit naar 2021 waarin we
met Gods hulp werken aan geloof delen in Oekraïne!

Ruda is een klein dorp met ongeveer
700 inwoners. Ds. Eduard Shevchuk leidt
daar de gereformeerde kerk. Er wordt
gebouwd aan een eigen kerkgebouw met
financiële steun vanuit Nederland. Hoewel
sommige kerkelijke activiteiten niet of
nauwelijks konden doorgaan vanwege
corona, is de bouw van de kerk juist voorspoedig verlopen. Gemiddeld komen er
30 personen naar de zondagse eredienst.
Dominee Shevchuks zoon Roman studeert
aan het seminarie en gaat maandelijks
voor in de diensten. In de kelder van de
kerk worden diensten gehouden zolang
de kerkzaal nog niet af is. Onder beperkende maatregelen wordt ook gesport en
gemusiceerd in de kelder.
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Voorlichting partnerschap
‘Duurzame relaties’ is het kernwoord van het nieuwe beleid van Oekraïne
Zending. Omdat Gelderland en Flevoland meer gemeentes tellen dan Oekraïne,
is de opzet dat een groep kerken in Nederland relatie onderhoudt met een
gemeente daar. Met als doel om elkaar geestelijk te steunen en te bemoedigen
in geloof. Structurele, materiële hulp verloopt centraal via Oekraïne Zending.
In dat kader zijn er in Nederland regiobijeenkomsten met de kerken georganiseerd. De eerste was in Hattem, één dag voor de eerste corona lockdown.
Prima opkomst, prima dialoog en veelbelovend. In december is online de
tweede regiovergadering gehouden.

Seminarie Kiev
In november 2019 verruilde dr. Erik van Alten zijn standplaats in
Oekraïne met Zuid-Afrika. Daar werkt hij voor 50% voor de Vrye
Gereformeerde kerk te Pretoria en voor 50% voor het seminarie
in Kiev. Van fysieke colleges is helaas geen sprake; al het werk
verloopt online. Eind 2021 eindigt het contract van Van Alten met
Oekraïne Zending. Het seminarie heeft nu 45 studenten en het
gebouw is verder ingericht en aan de buitenkant afgewerkt.
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The Right Way
Rehabilitatiecentrum The Right Way behandelt drugs- en drankverslaafden na hun detox. Steun uit Nederland komt uit giften, collecten en
quota. De 12-stappen therapie zorgt voor herstel van de gevolgen van
verslaving. De plus van het 12+ Centrum staat voor redding en heling
door Jezus Christus. Zo mag Gods Woord ook zijn weg vinden in dit
Oekraïense project. Het centrum heeft een capaciteit van 40 behandelplaatsen. In 2020 investeerde The Right Way in extra brandveiligheidsmaatregelen voor het gebouw.

Toekomstgericht beleid
Leden van bestuur, Raad van Toezicht en Visie & Strategie bezonnen zich
samen met voormalige zendelingen en gastpredikant dr. Dirk Griffioen op de
toekomst van Oekraïne Zending. Twee onderwerpen:
1. Communicatie met kerken hier en in Oekraïne: toeleggen op partnerschap .
2. Systematiek van ondersteuning. Hoe stimuleren we de materiële zelfstandigheid van de kerken daar?
En wat is de grondslag voor de steun: een vaste regeling of naar meetbare
behoefte (maatwerk)? En wat doen we met de vraag omtrent ‘emeritering’?

financiële verantwoording
In 2020 was Oekraïne Zending verantwoordelijk voor de traktementen van ds. Harryvan en dr. Van Alten (50%). Dit is verantwoord
onder de post traktementen en emeritering. De ondersteuning van predikanten en kerkplanters in Oekraïne zit in de post contract
UERC. Bij gemeenteactiviteiten moet gedacht worden aan gezins- en jongerenkampen. Oekraïne Zending fungeert als incassobureau
voor Verre Naasten: de posten LSV | Verre Naasten gaan eigenlijk buiten Oekraïne Zending om. De inkomsten zijn vooral de quota die
de kerken van Gelderland en Flevoland opbrengen. Daarnaast krijgen we geregeld giften en legaten. De woningen in Kiev, waar de
uitgezonden families in woonden, worden nu verhuurd.
De op deze pagina opgenomen cijfers betreffen voorlopige (ongecontroleerde) resultaten van 2020.
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Inkomsten verhuur

Bedragen x € 1.000
Stand vermogen

2019
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1 januari
Exploitatieresultaat
31 december
Vermogen in vaste activa

1.338
-88
1.250
747
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35
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Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
I Verre Naasten
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staat van baten en lasten
Bedragen in €
Baten
Ontvangen quota Oekraïne Zending
Ontvangen quota LSV
Rente
Fonds studenten (gift)
Conferenties jeugd (gift)
Kom up for down (gift)
Noodhulp Oekraïne (gift)
Seminarie
Giften zonder directe bestemming
Overige inkomsten verhuur woning

Lasten
Traktementen/ emeritering
Reis-/verblijfkosten MT
Diverse kosten in NL en Oekraïne
Huisvesting/incl verzekeringen
Bijdrage Naast
Afdracht ingezamelde hulp voor LSV | Verre Naasten
Bijdrage aan kerken churchplants Oekraïne
Seminarie ERSU
Studenten ondersteuning
Kosten activiteiten vertaalwerk zomerkampen

Bijdrage uit lidkerken

Kosten beheer en administratie
Geloof delen wereldwijd

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Begroot 2021

337.988
42.310
100
10.000
4.500
2.500
5.000
20.000
-

334.460
36.422
23
9.563
11.453
3.134
2.211
660
6.044
17.757

336.588
36.664
100
10.000
5.000
2.500
5.000
2.500
12.000

Begroot 2020

Werkelijk 2020

begroot 2021

127.440
12.500
23.500
4.000
12.000
37.533
75.000
12.000
15.000
58.000

137.084
907
21.659
9.698
12.511
37.533
80.015
9.668
17.000
60.561

110.000
10.000
20.000
3.500
13.000
38.000
79.000
12.500
18.500
58.000

Diverse kosten zijn:
Reiskosten bestuur in NL, vergaderkosten in NL, bankkosten NL en Oekraïne, accountantskosten, notariskosten, boekhoudpakket
en portokosten.

besteed aan de diverse sectoren
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Kosten eigen fondsenwerving

15%

Vertaalwerk zomerkamp

4%

35%

Studenten ondersteuning

Traktementen/
emeritering

3%

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
penningmeester@oekrainezending.nl

Seminarie ERSU

21%

Bestuur Oekraïne Zending
(peildatum 31-12-2020)

Churchplants in Oekraïne

10%

Afdracht ingezamelde hulp
LSV | Verre Naasten

12%

Diversen

Wouter Pansier (voorzitter)
Marianne Heidema (secretaris)
Geert Venhuizen (penningmeester)
ds. Jelle Drijfhout (Visie & Strategie)
Jaap Meijer (Voorlichting & Communicatie, webmaster)
ds. Cor Harryvan (adviseur)
ds. Piet Houtman (notulist)
Bert Haaksema (boekhouder)

