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Voorwoord
Black Lives Matter…
Bijna 400 jaar geleden, in 1622, schilderde Abraham Bloemaert de
‘doop van de eunuch’ (foto omslag).
Zó zouden kunstenaars het niet meer wagen, in deze tijd van
‘Black Lives Matter’. Afgezien nog van historische onjuistheden (de
kamerling werd gedoopt door onderdompeling, zoals in
Handelingen 8 beschreven), komt het geheel tegenwoordig sterk
karikaturaal over. Laten we maar niet meedoen met de hype van
het oordelen over de geschiedenis via eigentijdse ogen.
Niettemin is het wel een interessante illustratie bij het feit dat
‘black lives’ er vanaf het begin van het zendingswerk toe deden. In
feite is de hele benaming een open deur. Want waar lees je in de
bijbel dat huidskleur er ook maar iets toe doet? Aan alle volken,
zonder onderscheid, dient het Evangelie te worden onderwezen.
Stichting Philippus heeft, in navolging van haar naamgever, ook in 2020 deze opdracht in
praktijk willen brengen. In het derde jaar van ons bestaan werd dit werk enerzijds
bemoeilijkt vanwege de wereldwijde pandemie, terwijl anderzijds nieuwe wegen werden
gezocht en gevonden. Het werk kon zelfs naar meer landen worden uitgebreid.
In dit jaarverslag is dit allemaal terug te vinden.
Nu de wereld weer langzamerhand ‘open’ lijkt te gaan, hopen we de ‘Philippuswagen’ die
nieuwe wegen op te sturen. Onze reis heeft deze eerste jaren bijzondere ontmoetingen
opgeleverd. We zien uit naar nieuwe ontmoetingen, waar ook en met wie ook. Immers, all
lives matter! En zo vervolgen we onze weg met blijdschap. Want ook nu nog klinkt het bevel:
‘Ga daarheen, voeg je bij die wagen!’

Kees Moerman, voorzitter van het bestuur
Lelystad, augustus 2021
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Inrichting van de organisatie
De officiële oprichting van stichting Philippus vond plaats op 15 mei 2018, ten kantore van
VBC notarissen te Amersfoort.
Artikel 1.1 van de statuten luidt:
De stichting is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie met als vertrekpunt Gods
Woord en de daarop gebaseerde Apostolische Geloofsbelijdenis, en als perspectief de komst
van het Koninkrijk der hemelen, zoals verwoord in Mattheus 10:7: “En als u op weg gaat,
predik dan: “Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
Het doel wordt vervolgens in Artikel 1.3.1 verwoord:
"Het wereldwijd toegankelijk maken van het Evangelie via onderwijs, met name daar waar
dit nog geen of onvoldoende gestalte heeft gekregen. Dit in navolging van haar naamgever,
de evangelist uit Handelingen 8:35 die aan de hand van Gods Woord Jezus verkondigde aan
een Ethiopische diplomaat, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."
De volledige statuten zijn terug te vinden op de website.

KvK
De stichting is per 16 mei 2018 ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel, onder KvK-nummer 71652442

ANBI
Door de Belastingdienst is Philippus sinds 15 mei 2018 erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften aan de stichting
fiscaal aftrekbaar zijn.

RABO
Het (algemene) rekeningnummer van de stichting is
NL61 RABO 0332 6639 49 (stichting Philippus, Lelystad)
Elk afzonderlijk project beschikt over een eigen rekening onder de
Philippus paraplu. Het Support Team van het betreffende project
heeft deze rekening in eigen beheer onder voorwaarden die
vastgelegd worden in een Memorandum.
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Bestuur
Het bestuur van de stichting werd in 2020 gevormd door vier personen:
functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

naam
Kees Moerman (Lelystad)
Adriaan Laseur (Kampen)
Remco Zetzema (Nijkerk)
Kees van den Berg (Putten)

datum toetreding
18 mei 2018
18 mei 2018
18 mei 2018
18 mei 2018

In 2021 trad Eefje van Galen (Wijk bij Duurstede) toe als bestuurslid (tweede
penningmeester).
Het bestuur staat open voor verdere uitbreiding in de toekomst met een of meerdere
personen. Daarbij zal gekeken worden naar competenties, maar ook naar achtergrond. Het
is de bedoeling dat de brede christelijke achterban zo goed mogelijk wordt
vertegenwoordigd.
Het bestuur belegde in 2020 twee fysieke vergaderingen, op 26 juni en 25 september.
De aanvankelijk op 13 maart en 9 december geplande vergaderingen konden vanwege de
coronamaatregelen geen doorgang vinden. In plaats hiervan vond enkele malen online
overleg plaats.
Agenda’s en notulen van de vergaderingen worden gearchiveerd en zijn beschikbaar.
Vergaderingen vinden plaats ten kantore van MBM Harderwijk. Deze kantoorruimte wordt
tevens benut voor kennismakings- en sollicitatiegesprekken, etc. De overige werkzaamheden
vinden vanuit huis plaats.
De stichting kende in 2020 geen bezoldigde medewerkers.

De bestuursleden in 2020. v.l.n.r.: Kees van den Berg, Adriaan Laseur, Kees Moerman, Remco Zetzema
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Beleidsplan
Voor de jaren 2021 tot 2024 wordt een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan zal terug te
vinden zijn op de website.

Website
www.stichtingphilippus.org is online sinds 17 mei 2018. Het aantal bezoekers vanaf deze
datum bedraagt ruim 7700 (per datum publicatie), het aantal pageviews ruim 27500.
schermafbeelding website

De website (www.stichtingphilippus.org) bevat alle organisatiegegevens, zoals de statuten,
het beleidsplan en de bestuurlijke gegevens, maar ook een muziekagenda, een webshop,
fotoalbums, een overzicht van persberichten en eigen publicaties. Nieuws wordt via een blog
(‘Journaal’) op de homepage aangekondigd. Daarnaast heeft ieder project de beschikking
over een eigen pagina.
Philippus is actief op Facebook: https://www.facebook.com/stichtingphilippus
Ook via het LinkedIn account van de voorzitter worden regelmatig berichten gepubliceerd.
Het beheer van de website ligt bij voorzitter Kees Moerman.
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Logo / huisstijl
Het logo van de stichting bevat de naam
Philippus, met een gestileerde verwijzing
naar de wagen (engels: chariot), als markant
gegeven uit de geschiedenis van de
ontmoeting van Filippus en de ‘machtige
heer van Kandakè.’
Philippus is volgens de Latijnse (en oudNederlandse) spelling weergegeven.
Internationaal herkenbaar!
De slogan "Join the Chariot" is ontleend aan de Engelse vertaling: "And the Spirit said to
Philip, “Go over and join this chariot.” (Acts 8:29, ESV) De Nederlandse versie hiervan luidt:
‘Klim op de wagen!’

Nieuwsbrief
In 2020 werd de digitale nieuwsbrief ‘Philippus Post’ vier
keer uitgebracht, in de maanden april, juli, oktober en
december.
De eerste Philippus Post verscheen in december 2018.
Sindsdien is de nieuwsbrief 14 keer uitgebracht.
Alle reeds verschenen nieuwsbrieven zijn te downloaden
via de website.
Opmaak en redactie van de nieuwsbrief liggen bij voorzitter
Kees Moerman.
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Strategie
In de statuten is onze strategie in zijn algemeenheid als volgt verwoord (art. 1.3.2):
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van kerken en organisaties in binnen- en buitenland;
b. het uitzenden van veldwerkers.

Projectondersteuning
Wat betreft het hierboven onder a. genoemde: in de praktijk betekent dit dat we missionaire

initiatieven van personen, verenigingen, kerken of stichtingen ‘onderdak’ bieden. Zij kunnen,
met behoud van veel autonomie, onder de ‘paraplu’ van stichting Philippus hun
(buitenlandse) activiteiten ontplooien. Niet voor elk initiatief hoeft op deze wijze een eigen
stichting met bestuur te worden ‘opgetuigd’, met alle daaraan verbonden kosten. Ook hoeft
niet apart de ANBI status te worden aangevraagd, als wordt voldaan aan de voorwaarden.
Het volgende stappenplan wordt gehanteerd:
-

Stichting Philippus vraagt van deze personen of instanties in te stemmen met haar
identiteit, visie en missie.
Het (beoogde) project wordt uiteraard beoordeeld op meerdere aspecten, allereerst
of het passend is binnen de missie van Philippus.
Vervolgens wordt gevraagd om een projectplan op te stellen aan de hand van een
door de stichting aangereikt format.
Ook dient er een ‘Project Support Team’ te worden samengesteld uit ca. 4 – 6
personen.
Voor het nieuwe project wordt nu door de stichting een ‘eigen’ bankrekening
aangevraagd, waarover het Support Team kan beschikken voor fondswerving en
bekostiging van het project.
In een ‘Memorandum van Overeenstemming’ wordt vastgelegd wat partijen van
elkaar mogen verwachten, en waar ieders verantwoordelijkheden liggen.
Jaarlijks wordt vanuit het project en / of het Support Team een inhoudelijk en
financieel verslag ingediend, dat opgenomen wordt in het jaarverslag van de
stichting.

In een volgend hoofdstuk worden de projecten benoemd die in 2020 bij de stichting waren
betrokken.
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Uitzending van veldwerkers en vrijwilligers
Zoals aangegeven onder art. 1.3.2.b uit de statuten, zendt de stichting ook veldwerkers uit.
Uitzending kan plaatsvinden op tweeërlei wijze:
-

a. Vrijwilligers of veldwerkers voor korte of lange termijn kunnen worden geplaatst
op projecten van partnerorganisaties; de verantwoordelijkheid voor deze werkers ligt
in eerste instantie bij de stichting.
b. Veldwerkers kunnen worden uitgezonden voor een project dat in samenwerking
met een Support Team tot stand komt op de hierboven beschreven wijze (zie de
paragraaf Projectondersteuning). De verantwoordelijkheid voor deze veldwerkers ligt
in eerste instantie bij het Support Team.

In 2020 werden geen veldwerkers, zoals bedoeld onder a., rechtstreeks vanuit de stichting
uitgezonden. De familie Anemaet bereidde zich voor op een uitzending naar Zuid-Afrika.
(Sinds 5 juli 2021 zijn zij voor een short-term van drie maanden ter plekke).
Er kon een tweetal projecten worden opgestart, te weten ‘Hart voor Burkina’ en ‘Rhema’
(india). Het laatstgenoemde project bleek helaas onvoldoende levensvatbaar en is in maart
2021 beëindigd.

Vacatures en open sollicitaties
Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden / vacatures, met name in Zuid-Afrika en naar
verwachting in Namibië. Andes Mission Peru heeft aangegeven vrijwilligers te kunnen
plaatsen op een nabijgelegen project. Curaçao (fam. Van Twillert) staat eveneens open voor
vrijwilligers.
De stichting staat tevens open voor mensen met een roeping die ze willen verwezenlijken op
andere plaatsen dan de stichting momenteel kan bieden. In een oriënterend gesprek kunnen
de wederzijdse mogelijkheden dan worden verkend.
Zodra serieuze gegadigden zich aandienen, hetzij voor bestaande vacatures, hetzij met een
eigen projectinitiatief, zal het beleid van de organisatie hierop verder worden ontwikkeld. De
volgende zaken zullen daarbij de aandacht vragen:
- selectie (sollicitatiegesprek, referenties, psychologisch onderzoek)
- voorbereiding (bijbelschool, interculturele training)
- aanstellen en begeleiden van een Missionary Support Team
- projectplan
- uitzendovereenkomst
- fondswerving
- uitzending (in samenwerking met christeljike gemeente)
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Projecten
Bangladesh

Personeel en kinderen van Delight Foundation in gebed op de kavel. Kaligram, Bangladesh

In maart 2018, enkele maanden voorafgaand aan de oprichting van de stichting, bezocht
Kees Moerman op eigen initiatief enkele projecten in Bangladesh. Hij werd hierbij vergezeld
door Remco Zetzema (de huidige penningmeester) en diens zakenpartner.
Op aanraden van de Nederlandse predikant (en Bangladeshkenner) ds. L. Molenaar werd
een oriënterend bezoek gebracht aan het project Delight Foundation in Kaligram.
Pastor Mrinal Ratna was hier recent begonnen met een tehuis en school voor wezen en
kinderen uit arme gezinnen vanuit heel Bangladesh. Een indrukwekkend bezoek, dat er in
resulteerde dat dit project als eerste de aandacht van de stichting
kreeg. Er werd een sponsorprogramma opgestart voor de kinderen
van het Delight Home en de Delight School. Voor ‘1 euro per dag’
kan een sponsor een van deze kinderen voor zijn of haar rekening
nemen.
(zie https://www.stichtingphilippus.org/sponsorkinderen).
Om in de toekomst zo’n 4 à 500 kinderen te kunnen opvangen,
heeft Pastor Ratna (‘Pastor Mark’) gezocht naar mogelijkheden om
een riante kavel buiten het dorp aan te kunnen kopen. Deze kavel
kon met behulp van voornamelijk Bengaalse fondsen eind 2020
worden aangekocht.

Pastor Mrinal Ratna
(Delight Foundation)

Philippus zoekt sponsors, niet alleen persoonlijk voor de kinderen,
maar ook (zakelijke?) sponsors die willen investeren in dit project: de kavel moet nu immers

Jaarverslag 2020

9

worden ingericht met gebouwen als school, meisjes- en jongensinternaat, etc. De nood
onder de kinderen van Bangladesh is groot, en met grote regelmaat ontvangt Delight
Foundation dringende verzoeken vanuit het hele land om kinderen te plaatsen.
Voor meer informatie over het project Bangladesh:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/bangladesh-delight-children-school

Bangladesh: personeel Delight Children’s School
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Burkina Faso
In juli 2020 werd het project Hart voor Burkina opgestart. Initiatiefnemer was Alice de Ruiter
(Kampen), die hiervoor aansluiting zocht bij stichting Philippus. Na oriënterende gesprekken
werd een projectplan opgesteld en een Support Team in het leven geroepen. In een
‘Memorandum van overeenstemming’ werd de samenwerking vastgelegd.
Doelstelling van het project: Bijbels onderwijs aan kinderen en ondersteuning evangelisatie
door de kerk in Ouagadougou.
Activiteiten in 2020
Na enkele maanden van goede voorbereidingen was het eind 2020 dan eindelijk zo ver dat
we konden beginnen met de wekelijkse bijeenkomsten voor een groep van 44 kinderen. Dit
betreft allemaal kinderen uit zeer arme en kwetsbare gezinnen, met én zonder christelijke
achtergrond. Tijdens dit wekelijkse moment ontvangen de kinderen een gezonde warme
maaltijd, bijbels onderwijs, maar ook onderwijs op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid
en hygiëne. Daarnaast ondersteunt Hart voor Burkina het evangelisatieteam van de kerk
waar wij mee samenwerken en waar de kinderen wekelijks samenkomen. Dit is een kleine
evangelische gemeente in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Onze doelstelling
voor 2020 was het opzetten / de realisatie van dit nieuwe project. We kijken met
dankbaarheid terug op de eerste maanden. Het lokale team heeft het prima opgepakt,
wekelijks zetten zij zich met veel passie en liefde in voor de kinderen die met veel plezier en
trouw het project bijwonen. De communicatie tussen HvB NL en HvB BF verloopt erg goed.
Verslag: Alice de Ruiter, projectcoördinator

Zo’n veertig kinderen bezoeken de wekelijkse bijbelclub,
waar ze ook een voedzame maaltijd krijgen aangeboden.
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Curaçao
Sinds 2016 is het Nederlandse echtpaar André en
Agaath Vis werkzaam op het project De Open
Poort, nabij Soto, Curaçao.
Het project verzorgt programma’s voor kinderen,
tieners en volwassenen.

De Open Poort in 2020
Verslag door Jacob Vis (Support Team)
Doelstellingen
Onze doelstelling is een plek van genade, vrede en blijdschap zijn. Dit doen we door
zondagse bijeenkomsten met kinderen te organiseren, algemene activiteiten en activiteiten
gericht op persoonlijke ontwikkeling.
Relevante ontwikkelingen
Door de corona-crisis is er een verschuiving gekomen in de manier van elkaar helpen. De
kinderdiensten zijn helaas stil gevallen i.v.m. met de strenge regelgeving. Daartegenover
staat dat nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan die een grote aanvulling zijn op ons werk. We
hebben een jaar lang voedselpakketten verzorgd en langs gebracht bij gezinnen. Hierdoor
zijn we achter de voordeur gekomen en in de thuissituatie. Dit is een zegen voor onze
doelstellingen en heeft geleid tot een kanteling richting gezinsgericht handelen.
Gezinsgericht handelen is vanuit relatie betrokken zijn bij de thuissituatie en waar mogelijk
hulp verlenen met fysieke zaken. En nog belangrijker, ook op sociaal-maatschappelijk gebied
kunnen we nu verbonden raken met deze gezinnen. We zijn steeds vaker betrokken bij het
uitrollen van langdurige hulp en ondersteuning in huis. Dat is goed, want de kinderen leven
voor het grootste gedeelte thuis en op school. Het deelnemen aan een activiteit bij de Open
Poort is slechts een tijdelijk moment. Kortom, de corona-crisis heeft voor de Open Poort
letterlijk deuren geopend. En daar hopen we de komende jaren mee verder te gaan.
Onze droom
Wat is mooier dan Genade, Vrede en Blijdschap van het evangelie te laten zien in de huizen,
bij mensen thuis! Ons hart brandt om zo betrokken te mogen raken bij de thuissituaties die
ernstig vastgelopen, verward en verstrikt zijn geraakt in de cocktail van armoede en
welvaart. Voor kinderen ontstaat er een onbegrijpelijk chaotische wereld met weinig
veiligheid, weinig ontwikkelingen op het gebied van sociaal emotionele zaken, planning,
realiteitsbesef en ook ‘gewone’ gezonde ontwikkeling. Zaken die van wezenlijk belang zijn
tijdens hun volwassenheid. Het merendeel vindt plaats achter de voordeur!
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Om hier goed te helpen zijn we bezig met de eerste gezinnen te ondersteunen in huis met
onder meer: huiswerkbegeleiding, leerlingbegeleiding, huis op orde brengen en houden,
emotie regulatie en verantwoordelijkheidsbesef.
Onderdeel van deze benadering is ook samenwerking met andere professionele instanties.
We geloven dat we zo op elke plek onze opdracht de smaak en de geur van Genade, Vrede
en Blijdschap mogen delen. Als pilot zijn we nu gestart met een thuissituatie met acht
kinderen, met een vermoeide oma die jarenlang de ballen in de lucht heeft proberen te
houden. We verwachten hierbij geleid te worden door de Geest van onze Vader, die alle
dingen weet en kent.
Lees meer over dit project: https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/curacao-deopen-poort

Vanwege de strenge coronamaatregelen moest het klaslokaal helaas leeg blijven.
Des te meer werd ingezet op het werk ‘achter de voordeur.’
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Filipijnen
Eind 2019 kwam een samenwerkingsverband tot stand met de Vereniging vrienden van
Yael’s Kids Mission (YKM), ten behoeve van kinderevangelisatie en ontwikkelingswerk op de
Filipijnen. YKM is een zelfstandige rechtspersoon. De doelen zijn:
1. Kinderevangelisatie- en ontwikkelingswerk door de Filipijnse Yael in de sloppenwijk
van Ligao, Filipijnen;
2. De noodzakelijke ondersteuning van Yael zelf;
3. Noodhulp op beperkte schaal bij natuurrampen in het gebied waar Yael actief is.
In Nederland wordt YKM vertegenwoordigd en ondersteund door een Support Team (ST).
Het ST valt samen met het bestuur van de “Vereniging vrienden van Yael’s Kids Mission.”
In 2020 is Yael met haar missie begonnen. Ook haar werk ondervond hinder van de
coronamaatregelen. Anderzijds werden ook hier deuren geopend om via hulpverlening in
contact te komen met mensen. Meer informatie over het werk van Yael is te vinden op de
Philippus website:

https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/filipijnen-yaels-kids-mission
of op de eigen website van het project: https://yaelskidsmission.org

Yael deelt hygiëne- en voedselpakketten uit.

Jaarverslag 2020

14

India
In juni 2020 werd de stichting benaderd door Karin van het Ende (Noordeinde) met het
verzoek tot samenwerking rondom een nieuw te starten project in India. Philippus stemde
hiermee in, en na de gebruikelijke voorbereidingen (Projectplan, aanstellen Support Team,
opstellen Memorandum) was het project ‘Rhema’ een feit.
De doelstelling: ondersteuning van drie Indiase pastors bij hun initiatieven voor een
Bijbelschool, naschoolse opvang en een voedselprogramma.
Helaas bleek van lieverlee dat het project niet voldoende levensvatbaar was. Dit betrof
zowel de Nederlandse kant (o.a. fondswerving), als de perspectieven in India zelf. Om die
reden is inmiddels in goed overleg besloten om het project te beëindigen.
Rhema in 2020
De opzet van Rhema was om een aantal Indiase pastors te ondersteunen met het bereiken
van hun doelstellingen. Dit ging hoofdzakelijk om DTS trainingen onder vrouwen, naschoolse
kinderopvang, het bemoedigen van pastors die letterlijk duizenden kilometers op hun
brommer andere pastors gingen bemoedigen, en het uitdelen van voedselpaketten. Met
name het laatste bleek in de coronatijd van toepassing. Soms was het van levensbelang om
eten uit te delen. Elke maand mocht een pastor een project opzetten en werd dit vanuit
Rhema gedeeld. God gaf en gaf genoeg.
Nu stopt het werk van de pastors in India niet, maar ik blijf te klein en er komen nauwelijks
fondsen binnen via de toegewezen rekening. Daarom heb ik de keuze moeten maken om dit
project te beëindigen. Ik wens jullie Gods rijke zegen toe.
Verslag: Karin van het Ende (projectcoördinator)

Karin tijdens een eerder bezoek aan India.
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Indonesië – Kota Palem
Met de Nederlands-Indonesische stichting Kota Palem (‘De Palmstad’) bestaan al een aantal
jaren banden. Deze kleine stichting van mensen met een hart voor Indonesië heeft de
achterliggende jaren al een drietal kleuterschooltjes opgericht op Kalimantan.
In 2014 bezocht bestuursvoorzitter Kees Moerman, destijds in de hoedanigheid van
directeur van een andere zendingsorganisatie, op verzoek van Kota Palem een aantal
projecten op het eiland Kalimantan.
Nu de eerste kleutergroepen klaar zijn voor vervolgonderwijs, is de behoefte groot aan een
of meerdere scholen voor basisonderwijs.
Kota Palem wil, naast het oprichten van scholen, in de nabije toekomst ook een
gemeenschapscentrum, annex basisschool, bouwen in het plaatsje Pulang Pisau. In
Indonesië werkt Kota Palem samen met de zusterstichting Batang Danum Kasih
Borneo (BDKB)
De stichting doet een beroep op Philippus hieraan medewerking te verlenen. De kavel voor
dit project ligt inmiddels klaar. De overheid werkt mee. Christelijke ouders zien verlangend
uit naar de komst van een school. We zien uit naar mogelijkheden en middelen om onze
samenwerking daadwerkelijk gestalte te teven. De stichtingen bieden Philippus bovendien
een goede ingang om in de toekomst het werk verder uit te breiden naar Indonesië.

Feest bij de afsluitng van het schooljaar (Kristen Kasih Borneo, Kalimantan)

Voor meer informatie over dit project, zie
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/indonesie-kota-palem
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Peru: Andes Mission Peru
Via het project ‘Andes Mission Peru’, onder aansturing van zendingswerker Karina BozaStijnen, daarbij gesteund door haar (Peruaanse) echtgenoot Yojan, worden sinds 2012
evangelisatie en hulpverleningsactiviteiten georganiseerd in de zogenaamde ‘Inka vallei’
nabij Urubamba, niet ver van de stad Cusco. Sinds 1 januari 2019 vindt dit plaats in
samenwerking met stichting Philippus.
Een bijzondere activiteit van dit project is de zogenaamde ‘equitherapie’, waarbij paarden
worden ingezet ten behoeve van therapie aan gehandicapte kinderen.

Andes Mission Peru in 2020
Verslag door Karina Boza-Stijnen (veldwerker)
Het jaar 2020 was het jaar waarin de pandemie centraal stond, en dat heeft ook binnen
Andes Mission Peru zijn uitwerking gehad. De doelstellingen voor 2020 waren om verder te
gaan met de kinderbijbelclubs, de kinderevangelisatiecursussen en de equitherapie. Helaas
ging na de ‘grote vakantie’, in Peru van december tot maart, alles dicht vanwege de
pandemie. Gedurende het gehele jaar mochten er geen groepen en zeker geen kinderen
samenkomen. Het was voor ons zoeken naar nieuwe mogelijkheden, waarbij rekening
gehouden moest worden met de regels vanuit de overheid. Al gauw hoorden we van
verschillende lokale zendelingen met wie we goed contact hebben, dat veel mensen in hun
omgevig in ernstige financiele moeilijkheden waren gekomen vanwege de lange lockdown.
Vanuit Andes Mission Peru is toen het plan gegroeid om tien lokale zendingsprojecten
(waaronder onze eigen buurt) te helpen met voedsel- evangelisatiepakketjes. In deze
pakketjes die AMP heeft helpen verspreiden onder honderden families door heel Peru zaten
o.a. een Nieuwe Testament en evangelisatie-foldertje, rijst, suiker, melk, havermout, blikjes
vis en pasta. Veel mensen namen de pakketjes in grote dankbaarheid aan en sommigen
stonden ook open voor het evangelie, wat op sommige plaatsen aan de deur werd uitgelegd
door de lokale zendelingen. Met Kerst hebben we deze voedsel- evangelisatieactie herhaald.
De lokale zendelingen hebben een kerstdienst kunnen houden, waar veel nieuwe mensen
naar toe kwamen. Sommige gezinnen zijn tot geloof gekomen. Daar worden nu bijbelstudies
gehouden, zodat ze kunnen groeien in het geloof.
In september hebben we als lokale gemeente meegedaan met de schoenendoosactie van
Operation Christmas Child (Samaritan’s Purse). De kinderen van 7 tot 14 kregen daarbij ook
een bijbestudieboekje met twaalf lessen. Samen met een andere zendelinge heeft Karina
alle bijbellessen op video opgenomen en verstuurd aan de kindergroepen waarvan ook
Karina één van de leidsters is. Uit haar groep van acht kinderen hebben vier kinderen de
complete bijbelcursus afgerond. Als beloning ontvingen ze een complete bijbel en een ritje
op een van onze paarden. In totaal hebben meer dan veertig kinderen de cursus helemaal
afgerond.
Verder zijn we ook op een nieuwe manier met de kinderen uit ons dorp bezig geweest:
helpen met online lessen volgen, huiswerk printen en helpen maken, bijbelstudieboekjes
maken, etc.
Het was een moeilijk jaar, waarin we ook voor onszelf en voor onze paarden extra sponsors
hebben moeten zoeken. Ons geplande verlof naar Nederland kon helaas niet doorgaan.
Tegelijkertijd was het ook een jaar van rust en bezinning voor ons als gezin. We hebben
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mogen ervaren dat God in alles voorziet. Hij heeft deze pandemie zelfs ten goede gebruikt
voor de verspreiding van het evangelie op nieuwe manieren.
Gods zegen! Yojan, Karina en Gabriela Boza-Stijnen.

Karina deelt voedsel uit aan bewoners van het bergdorpje Paucarbamba-Pachar

Lees meer over dit project Andes Mission Peru:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru-andes-mission
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Peru: Serving the Needy Peru
Eind 2019 werd, in samenwerking met het Support Team van het project Serving the Needy
Peru, alsmede de International Christian Fellowship Rotterdam, het echtpaar Walter en
Lixandra Figueroa uitgezonden naar Lima, Peru.
Al snel konden zij hun missie onder de armsten van de hoofdstad Lima oppakken. Dat vond
met name plaats in de wijk Las Lomas de Carabayllo.
Helaas werden alle activiteiten in de loop van het jaar steeds meer belemmerd vanwege de
overheidsmaatregelen met betrekking tot de coronapandemie. Uiteindelijk kwam alle werk
hierdoor zelfs stil te liggen.
Na veel zoeken en bidden is begin 2021 besloten om een nieuwe missie op te starten in
Roemenië, het thuisland van Lixandra en het land waar Walter eerder diende als zendeiing.

Voedseluitreiking aan de allerarmsten in Las Lomas de Carabayllo
Meer over dit project op de Philippus website:
https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/peru-serving-the-needy
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Zuid-Afrika
Sinds jaar en dag bestaan goede banden met Zuid-Afrika. Onze partners daar zijn Helderberg
Uitreik (uitgaande van de NG kerk in Somerset West (nabij Kaapstad), en de stichting
Solidariteit Helpend Hand, o.a. gesteund vanuit de Gereformeerde Kerk Strand.
In Strand, een plaatsje in de Westkaap, biedt ‘Ons Plek’ opvang en scholing aan kinderen en
jongeren uit "Kay's Karavaanpark", een blanke achterstandswijk.
Beide organisaties doen een dringend beroep op Philippus om vrijwilligers op hun projecten
te plaatsen. We zien ernaar uit om in de toekomst steeds meer aan deze hulpvraag
tegemoet te komen, door veldwerkers of vrijwilligers (short term of long term) uit te zenden.
Vacatures worden op de Philippus website gepubliceerd, maar open sollicitaties zijn te allen
tijde welkom.
Eind 2019 werd de stichting benaderd door Simon en Karine Anemaet uit Groenlo. Zij
hebben een praktijk voor psychotherapie (https://praktijkselah.nl). Het is hun missie om
hierbij (ook) ondersteuning te verlenen aan zendelingen en andere christelijke werkers. Om
dat nog professioneler te kunnen doen, achtten zij het wenselijk om zelf enige tijd
zendingservaring op te doen op ‘het veld’. Philippus kon hen in deze zoektocht helpen door
hen in contact te brengen met onze Zuid-Afrikaanse partners.
In februari 2020 bracht voorzitter Kees Moerman samen met Simon een oriënterend bezoek
aan Zuid-Afrika. Het resulteerde er in dat het gezin Anemaet zich kon gaan voorbereiden op
een short-term uitzending. Bij het uitbrengen van dit jaarverslag verblijven ze voor een
eerste periode in Zuid-Afrika. Voor 2022 staat een tweede short term op dit veld gepland.
Tijdens de coronapandemie verleende het echtpaar een ‘luisterend oor’ aan
zendingswerkers, via o.m. een link op de Philippus website.

Simon en Karine Anemaet.
Tijdens het oriënterend bezoek. Van rechts naar
links: Louise Theron (ceo Helderberg Uitreik),
veldwerker Simon Anemaet en Kees Moerman
(voorzitter stichting Philippus).
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Fondswerving en PR
Zangavonden
In 2020 konden vanwege de coronamaatregelen helaas geen muziek- en zangevenementen
worden georganiseerd.
De organisatie van concerten en zangavonden is in handen van bestuurslid Adriaan Laseur.
Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.stichtingphilippus.org/muziekagenda

Tijdens een van de concerten in een voorgaand jaar (Burgwalkerk, Kampen)
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Flyer
In eigen beheer is een flyer ontworpen en uitgegeven.
Deze flyer wordt verspreid via evenementen en mailings.
Verenigingen etc. kunnen de flyer gratis aanvragen ten behoeve van verspreiding op
bijeenkomsten en fondswervende activiteiten.

Eindejaarsbrief
Eind 2020 werd een zogenaamde ‘eindejaarsbrief’ toegestuurd aan een beperkt aantal
kerken en bedrijven, met een verzoek de stichting met een gift te ondersteunen.

Candace webshop
Onder het label Candace Creations worden creatieve
producten aangeboden. De opbrengst hiervan komt geheel
ten goede aan het werk van stichting Philippus.
De naam "Candace" (uitspr.: ken - 'dee - sie), ook wel
kandakè, komt net als Philippus uit Handelingen 8: "... en
zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van
de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs..."
Vrijwilliger Jolande Moerman verzorgt de producten en
beheert de webshop.
Bestellingen kunnen o.m. worden geplaatst via de eigen website
https://www.candacecreations.nl
Zie ook https://www.stichtingphilippus.org/candace-webshop
Facebook: https://www.facebook.com/Candaceproducts
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Financieel: de jaarrekening
De volgende pagina’s bevatten de goedgekeurde en ondertekende jaarrekening.
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1. JAARRAPPORT

Stichting Philippus
R.C. Zetzema
Menkemaborg 55
8226TB LELYSTAD

Harderwijk, 19 augustus 2021
Betreft:

jaarrekening 2020

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Philippus te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het
register Belastingadviseurs).
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 16 mei 2018 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
Philippus per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71652442.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Philippus wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel: het wereldwijd toegankelijk maken van het Evangelie via onderwijs, met name
daar waar dit nog geen of onvoldoende gestalte heeft gekregen. Dit in navolging van haar naamgever, de
evangelist uit Handelingen 8:35, die aan de hand van Gods Woord Jezus verkondigde aan een Ethiopische
diplomaat, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het faciliteren van kerken en organisaties in binnen- en buitenland;
b. het uitzenden van veldwerkers.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te
verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:.
- C. Moerman (voorzitter)
- A. G. Laseur (secretaris)
- C. van den Berg (algemeen lid)
- R.C. Zetzema (penningmeester)

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€
Opbrengsten
Kosten zendingswerkers
Bruto bedrijfsresultaat
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-4-

%

77.272
41.310
35.962

100,0%
53,5%
46,5%

510
2.077
364
2.951

0,7%
2,7%
0,5%
3,9%

33.011

42,6%

-820
-820

-1,1%
-1,1%

32.191

41,5%

Stichting Philippus te Lelystad

1.2 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€
Op korte termijn beschikbaar:
69.224

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

69.224
69.224

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

69.224

Deze financiering vond plaats met:
69.224
69.224

Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gestegen met € 32.191.
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

69.224

Totaal activazijde

69.224

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 augustus 2021
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

69.224
69.224
69.224

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 augustus 2021
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2.2 Staat van baten en lasten
2020
€

€
77.272
41.310
35.962

Opbrengsten
Kosten zendingswerkers
Bruto bedrijfsresultaat
510
2.077
364

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2.951
33.011

Bedrijfsresultaat
-820

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-820
32.191

Resultaat

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 19 augustus 2021
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Philippus zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020
€
Liquide middelen
Rekening courant Algemeen
Rekening courant Open Poort
Rekening courant India
Rekening courant Serve the Needy
Rekening courant Burkina faso
Rekening courant Yaels Kids Mission
Spaarrekening Yaels Kids Mission
Rekening courant Candace Webshop
Rekening courant Peru

6.496
22.830
588
6.015
8.465
5.409
2.000
167
17.254
69.224

- 11 -

31-12-2019
€
10.315
6.789
1.605
18.324
37.033
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

37.033
32.191
69.224
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2019
€
37.033
37.033
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Opbrengsten
Opbrengsten algemeen
Opbrengsten Open Poort
Opbrengsten Inda
Opbrengsten Serve the Needy
Opbrengsten Burkina Faso
Opbrengsten Yaels Kids Mission
Opbrengsten Peru

5.980
24.204
718
12.388
8.044
17.564
8.374
77.272

10.037
7.077
2.417
1.605
27.721
48.857

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 58,2% gestegen.

Kosten zendingswerkers
Kosten zendingswerkers Open Poort
Kosten zendingswerkers India
Kosten zendingswerkers Serve the Needy
Kosten zendingswerkers Yaels Kids Mission
Kosten zendingswerkers Peru

Personeelskosten
Vergoeding zendingswerkers

Huisvestingskosten
Huur zalen

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Sponsoring
Reis- en verblijfkosten

Kantoorkosten
Abbnnementen software

Algemene kosten
Overige algemene kosten

8.011
418
10.579
11.762
10.540
41.310

-

-

8.030

510

780

2.077
2.077

1.409
1.000
2.409

-

280

364

-

820

325

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten algemeen
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