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1. Verslag van het bestuur
Hartelijk bedankt voor uw steun in 2020
We willen iedereen bedanken die ons in 2020 hebben ondersteund. Door uw giften
hebben we o.a. diverse mensen kunnen helpen en zo ook het evangelie kunnen
verspreiden. We zijn dankbaar dat jullie met ons verbonden zijn. Samen kunnen we
een verschil maken door het evangelie te verspreiden in onze omgeving en
daarbuiten. Door uw steun was het mogelijk om een baby die net geboren was te
ondersteunen na het overlijden van haar moeder. Ook de diverse kinderen die we
blij konden maken met kleding.

Pieter Jansen (bestuurder)
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Ondanks dat 2020 niet het jaar was, zoals we hadden verwacht en ook onze plannen, zowel voor ons zelf
als voor de bediening een totaal andere wending namen. Kijken we toch terug op een jaar wat we wel
bereikt hebben.
Op 25 maart 2020 werd het een feit dat World Evangelism een stichting werd met een ANBI status. Dit
verliep in het geheel vlotter dan dat we in eerste instantie hadden verwacht. Ook d.m.v. advies van
diverse mensen en ervaring hielp ons enorm.
We zijn ook erg dankbaar voor de mensen die deel wilde nemen in onze raad van toezicht:
Mevrouw Elly Zuiderveld – Nieman,
Mevrouw Urmi Castillion
De heer Jorn Moret
Kort na onze oprichting kregen we de zakelijke rekening voor de Stichting. Door de opening hiervan
werden diverse maandelijkse giften gegeven en ook voor het project WE Care kwamen diverse giften
binnen.
Door de situatie in 2020 was het niet mogelijk om een reis voor onderwijs of zending naar Uganda te
maken. We hebben we diverse mensen met verschillende noden in Uganda kunnen helpen en door deze
hulp ook de mogelijkheid gehad om zo het evangelie te verkondigen door de mensen van World
Evangelism in Uganda. Aan het eind van 2020 hebben we nog 8 dozen met kleding voor kinderen kunnen
sturen.
In 2021 zien we uit naar de mogelijkheden die God ons geeft om meer te evangeliseren en ook meer
mensen te bereiken. We hebben ook nog Bijbels die we graag willen uitdelen aan hen die er geen hebben
en graag Bijbel willen lezen.
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2. Jaarrekening
WORLD EVANGELISM JAARREKENING 2020
LASTEN
oprichting stichting
Kantoorbijnodigdheden
WE Care
WE evangelism
overige kosten
Totale lasten
Resultaat

Gezien door:
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Bedrag
€ 550,00
€ 422,24
€ 1.805,00
€ 525,00
€ 195,80
€ 3.498,04

BATEN
Giften, donaties

Totale Baten

€ 3.711,00

€ 212,96

Datum:

Bedrag
€ 3.711,00

Plaats:

