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1. Verslag van het bestuur
Hartelijk bedankt voor uw steun in 2021
We willen iedereen bedanken die Stichting World Evangelism in 2021 ondersteund
hebben. Door uw giften, konden we als Stichting World Evangelism vele doelen bereiken.
Ook konden door de giften voor Baby Ruth, haar helpen in de eerste zorg die nodig is. In
het begin kwamen we eerst qua donaties voor Baby Ruth te kort, maar dat is halverwege
2021 opgelost door o.a. een nieuwe oproep van Elly Zuiderveld via haar vriendenkring.
Ook hebben we Asaba kunnen helpen, zodat hij geopereerd kon worden. Er is een video
gemaakt van het geld dat overhandigd is, zodat degene die hieraan gegeven hebben ook
weten dat het daadwerkelijk voor de operatie gebruikt is. We bidden en geloven dat ook
in 2022 de vervolg operatie voor Asaba mogelijk is. We zijn dankbaar dat jullie met ons
en Stichting World Evangelism verbonden zijn. Samen kunnen we een verschil maken
door het evangelie te verspreiden in onze omgeving en daarbuiten. Door uw steun was
het ook mogelijk om Kinderen een kerstmaaltijd te geven en dat we kleding naar Uganda
konden sturen.

Pieter Jansen (bestuurder)

Wanneer we als Stichting World Evangelism terug kijken op 2021, zien we dat we best veel bereikt hebben,
ondanks dat we niet alles konden doen wat we beoogd hadden. Ik ben erg blij met de doelen die we bereikt
hebben, zoals o.a. de website die vernieuwd is en dat de blog van WE Care goed werkt. Het doel is nu dat het
bereik van de website groter wordt en dat de site makkelijker te vinden is. Toen ik het totaal van de ontvangen
giften zag, was het een bedrag wat ik niet verwacht had, aan God alle eer.
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
Door de lockdowns in zowel Nederland als in Uganda was reizen naar Uganda niet het ideale moment. Door het
verkondigen van het evangelie door het WE evangelisatie-team, zijn er diverse mensen tot geloof gekomen.
Stichting World Evangelism is toen in Uganda met huisgroepen gestart. Dit is erg succesvol. Ook het geven van
diverse trainingen door onze WE Directeur Uganda Brother Tom ging erg goed. Eind 2021 heeft brother Tom
contact gehad met Mulago kanker instituut, waar kinderen wachten op een operatie of andere hulp. De
kinderen worden vaak niet geholpen vanwege dat de ouders of familie geen geld hebben. Als WE Care willen
we in 2022 kijken of er mogelijkheden zijn om deze kinderen te helpen. Ook hebben we in 2021 nog wat
kleding kunnen versturen en zullen dit ook weer in 2022 doen. De zorg voor Baby Ruth gaat ook door, we
hebben een groepje donateurs die per maand speciaal voor Ruth geld overmaken, waar we erg dankbaar voor
zijn.
In 2022 zien we uit naar de mogelijkheden die God ons geeft om meer te evangeliseren en ook meer mensen te
bereiken. We hebben nog Bijbels die we graag willen uitdelen aan hen die er geen hebben en graag Bijbel
willen lezen. Ook zie ik uit naar hoe we de kinderen van Mulago Kanker Instituut gaan en kunnen helpen en dat
we dit project goed van de grond krijgen. Het is ons doel om zo ook mensen in contact te brengen met God en
Jezus Christus. Het WE evangelisatie-team zal onder leiding van brother Tom naar het ziekenhuis gaan en zullen
met de kinderen gesprekken hebben en het evangelie verkondigen. Brother Tom zal voor het Evangelisatieteam naamkaartjes met ons logo van World Evangelism maken, dit voor herkenbaarheid het werd door
Mulago Kanker Instituut verzocht en ook voor de ouders van de kinderen dat men weet dat ze bij Stichting
World Evangelism horen.

2. Jaarrekening

WORLD EVANGELISM JAAR 2021
LASTEN

Bedrag

Bankkosten

€ 205,90

Kantoorkosten

€ 627,00

WE Care

€ 1.225,00

WE evangelism

€ 1.588,95

overige kosten

€ 915,91

Totale lasten
Resultaat

Gezien door:

Bedrag

Giften, donaties

€ 19.091,15

€ 12.160,83

WE Care baby Ruth

Gereserveerd operatie Osaba

BATEN

€ 2.350,00

€ 19.073,59

Totale Baten

€ 19.091,15

€ 17,56

Datum:

Plaats:

22-01-2022

Oldemarkt

26-01-2022

Vledderveen

06-02-2022

Hoofddorp

10-02-2022

Turnhout

