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Enerzijds een bijdrage te leveren aan de wereldwijde verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus

en anderzijds degenen die bereikt zijn te leren dit Evangelie te onderhouden.

Het werk dat de instelling doet. De instelling ondersteunt kerkelijke gemeentes, individuele gelovigen en

(inter)kerkelijke organisaties, door hen te bezoeken, te bemoedigen, toe te rusten, onderwijs te geven,

te bidden met en voor elkaar. Soms worden activiteiten georganiseerd en wordt praktische hulp gegeven.

Er wordt niet op structurele wijze actief geld geworven voor het werk.

Er wordt af en toe een nieuwsbrief uitgegeven waarin verslag gedaan wordt van de activiteiten die hebben

plaatsgevonden.

We ontvangen giften van mensen en kerken die zich verbonden weten met de stichting en het werk

zij doet. Een enkele keer wordt men gevraagd geld te geven voor een specifiek doel.



Het geld wordt besteed voor de reizen die gemaakt worden om kerken en individuele gelovigen te kunnen

blijven bezoeken, om persoonlijk kontakt met hen te kunnen onderhouden, ter bemoediging,

voor algemene ondersteuning, voor specifieke projecten, het houden van conferenties,

voor algemene kosten (nieuwsbrief, porto), en dergelijke.

Het vermogen wordt aangehouden op een betaalrekening.

n.v.t.

Er wordt geen vacatiegeld verstrekt, noch wordt een salaris of een vrijwilligersvergoeding uitbetaald.

Gemaakte onkosten en kosten welke gerelateerd zijn aan het werk van de stichting worden vergoed

cq. betaald.

In Oktober2021 hebben we een zendingsreis ondernomen naar Hongarije.

Ook hebben we online contact gehouden.

We hebben financiële ondersteuning gegeven aan het werk van Norbert. Norbert is voorganger van de kerk

House of Prayer in Nyireghazà in Hongarije en brengt ook het evangelie in bijv. gevangenissen.
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In 2021 is de schuld van € 428,- afgelost.
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