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Geloven in delen



Samen zijn we de kerk in actie. 

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen 

wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd 

mensen hoop te bieden en tot hun recht 

te laten komen.
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Voorwoord

In het voorjaar van 2017 startte Kerk in Actie een 

campagne waarbij mensen een afbeelding van 

Jezus verscheuren. Een beeld dat schuurt en wringt. 

Maar in een tv-spot is te zien hoe de papieren snip-

pers wereldwijd neerdwarrelen op plaatsen waar 

onze lokale partnerkerken hulp bieden aan mensen 

in nood en recht doen aan verdrukten. De campag-

ne laat zo in enkele scheuren zien waar Kerk in Actie 

voor staat: wij geloven in delen. Wanneer wij als we-

reldwijde gemeenschap delen van wat ons gegeven 

is, kan zegen neerdalen tot in de verste uithoeken. 

Zo zijn we samen kerk in actie. 

Het inspireert mij enorm dat ik mij iedere dag 

onderdeel mag weten van die wereldwijde kerk-

gemeenschap die met elkaar deelt. Ik ben onder 

de indruk als ik zie hoe kerken, diaconieën, onze 

donateurs, fondsen en stichtingen in Nederland zich 

inzetten om samen een verschil te maken door tijd, 

aandacht of geld te delen. Ik ben geraakt wanneer 

ik zie hoe onze partnerkerken vertellen wat die 

gebeden en steun voor hen betekenen en hoe dat 

hen in staat stelt onder zware omstandigheden hun 

werk te doen. Mijn collega Feije Duim verwoordt dat 

treffend op pagina 31. 

Het is dan ook met dankbaarheid en trots dat ik u 

het Jaarverslag 2016 presenteer. In dit jaarverslag 

nemen we u mee naar de landen waar we afgelo-

pen jaar samen met plaatselijke kerken hard werkten 

om onrecht, armoede en ongelijkheid te bestrijden. 

Dit werk kunnen we alleen doen dankzij uw betrok-

kenheid. Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor 

uw gebed en steun in 2016. Ik hoop dat we op uw 

betrokkenheid mogen blijven rekenen. Samen zijn 

we de kerk in actie.

Rommie Nauta
Manager Kerk in Actie
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Zo brengt de
kerk wereldwijd 
zegen

8LANDEN IN 
LATIJNS-AMERIKA PROJECTEN75

LATIJNS-AMERIKA | Met name gericht op het beschermen 
van kinderrechten, tegengaan van geweld tegen vrouwen en 
opkomen voor de belangen van de inheemse bevolking. 

17
AFRIKAANSE

LANDEN

156
AFRIKA | Met name gericht
op het aanpassen aan klimaat-
verandering, voedselzekerheid, 
de opvang en re-integratie van 
straatkinderen, interreligieuze 
dialoog, noodhulp en 
rampenpreventie.

PROJECTEN

6EUROPESE LANDEN

EUROPA EN NEDERLAND | Met name gericht op hulp 
aan vluchtelingen in Griekenland en zorg voor kwetsbare 
ouderen en kinderen. In Nederland werken we met ruim 
2.000 (wij k)diaconieën en diaconale organisaties onder meer 
aan vluchtelingenopvang en armoedebestrij ding.

21 PROJECTEN

Samen met 140 kerken, kerkelij ke en diaconale organi-
saties is Kerk in Actie onderdeel van de ACT Alliance. 
Door deze wereldwij de samenwerking konden we ook 
in 2016 overal ter wereld hulp bieden en in noodsituaties 
direct hulpverleners die ter plaatse zij n, ondersteunen.
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Zo brengt de
kerk wereldwijd 
zegen

AFRIKA | Met name gericht
op het aanpassen aan klimaat-
verandering, voedselzekerheid, 
de opvang en re-integratie van 
straatkinderen, interreligieuze 
dialoog, noodhulp en 
rampenpreventie.

11 166LANDEN 
IN AZIË PROJECTEN

AZIË | Met name gericht op het bestrij den 
van kinderarbeid, het bevorderen van duur-
zame landbouw, inkomensverbetering en 
theologisch onderwij s.

7 45LANDEN IN HET
MIDDEN-OOSTEN

PROJECTEN

MIDDEN-OOSTEN | Met name gericht op het versterken van de 
christelij ke presentie, noodhulp aan Syrische vluchtelingen en 
interreligieus samenwerken aan vrede, recht en welzij n.
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Oeganda

In Oeganda planten boeren nieuwe bomen om weerbaarder te 

zij n tegen klimaatverandering. Kerk in Actie en partnerorganisatie 

the Church of Uganda ondersteunen de boeren daarbij .
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1.1  Missie en visie  
 

De missie en visie van Kerk in Actie worden samen-

gevat in de kernboodschap: Geloven in delen. We-

reldwijd komen kerken, organisaties en mensen in 

actie tegen armoede en onrecht. Samen vormen wij 

een kerk in actie. Daarom voelen we ons geroepen 

om met onze wereldwijde gemeenschap te delen 

wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, 

geloof, geld en goed. We geloven dat ieder mens 

geschapen is naar Gods beeld en dat ieder mens 

telt. Kerk in Actie is het merk waaronder de Dien-

stenorganisatie van de Protestantse Kerk het werk 

ten behoeve van de ondersteuning van de missio-

naire en diaconale opdracht van de kerk, uitvoert. 

De kernwaarden van Kerk in Actie zijn barmhartig-

heid, gerechtigheid en rentmeesterschap.

1.2  Programma’s
 

Uitgangspunt
In situaties van onrecht en armoede komt Kerk in 

Actie op voor de menselijke waardigheid. Kerk in 

Actie wil bouwen aan een solidaire en duurzame 

samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar 

recht kan komen. Kerk in Actie gaat uit van de eigen 

kracht van mensen en van de gemeenschappen 

waarin zij leven. Dit uitgangspunt krijgt vorm in vier 

programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp 

en Binnenlands Diaconaat.

Zending
Zending betekent wereldwijd delen in geloof. 

Kerken in Nederland vormen één gemeenschap 

met kerken over de grens. Zij delen in vreugde en 

verdriet en inspireren elkaar. Zij zijn in het geloof 

met elkaar verbonden en versterken elkaar. Kerk in 

Actie werkt samen met meer dan 200 kerken en or-

ganisaties aan een gemeenschappelijk doel: kerken 

versterken om een open, gastvrije en naar buiten 

gerichte geloofsgemeenschap te zijn die Jezus 

navolgt. In 2016 heeft Kerk in Actie ingezet op twee 

speerpunten:

  

• kerken in een minderheidspositie. 

In veel landen verkeert de kerk in een minderheids-

positie en staat de verhouding tussen verschillende 

religies steeds meer op scherp. Kerk in Actie geeft 

prioriteit aan het werk van kerken in een minder-

heidspositie. Zij hebben onze steun hard nodig om 

kerk te kunnen zijn op de plek waar zij dat soms 

al eeuwenlang doen. Zij vragen om solidariteit en 

betrokkenheid om een relevante kerk te kunnen 

blijven die zich inzet voor de samenleving. Vooral in 

het Midden-Oosten is de situatie ernstig. Een eeuw 

geleden vormden christenen in het Midden-Oos-

ten ongeveer 20% van de bevolking. Nu is dat 4%. 

Oorlog en geweld leidden ook in 2016 tot duizenden 

doden en gewonden. Kerken zetten zich in voor 

slachtoffers van geweld ongeacht hun geloof. Kerk 

in Actie helpt hen daarbij. In september 2016 werd 

de landelijke actieweek ‘Versterk de kerk in het Mid-

den-Oosten’ gehouden.

•	 het	toegankelijk	maken	van	de	Bijbel.	

De Bijbel is de gemeenschappelijke bron van het 

geloof voor christenen wereldwijd. Kerk in Actie zet 

zich ervoor in dat mensen een Bijbel kunnen lezen in 

hun eigen taal, maar ook dat mensen de Bijbel echt 

lezen en dit hen inspiratie geeft in het leven van alle-

dag. Daarom steunt Kerk in Actie initiatieven waarin 

groepen de Bijbel lezen en de verbinding leggen met 

de eigen situatie. Een goede methode daarvoor is 

Contextueel Bijbellezen. Kerk in Actie heeft in 2015 

vier jonge Nederlandse theologes uitgezonden om 

van onze partners in Latijns-Amerika en Afrika te 

leren hoe je dat kunt doen: samen de Bijbel lezen, 

praten over wat er staat en daardoor samen ontdek-

ken wat de Bijbel te zeggen heeft voor ons eigen 

leven. Hun ervaringen zijn in 2016 gebruikt om hier 

ook in Nederland mee aan de slag te gaan. Er is 

materiaal gemaakt om in groepen te gebruiken. Op 

de website van Kerk in Actie staan voorbeelden van 

bijbelstudies. In Nederland is een levende omgang 

met de Bijbel steeds minder vanzelfsprekend. Binnen 

het wereldwijde netwerk van Kerk in Actie doen 

kerken in Nederland inspiratie op door te leren van 

voorbeelden uit Latijns-Amerika en Afrika.

 

Het delen van geloof kan niet zonder persoonlijke 

ontmoetingen. Kerk in Actie werkt daaraan door 

onder meer het uitzenden van mensen die voor 

meerdere jaren aan een partnerkerk of -organisatie 

worden verbonden. Zij delen hun talenten en gaven, 

Kerk in Actie komt op 
voor de menselijke 
waardigheid
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en delen tegelijk in de vreugde en het verdriet van 

het gewone leven. Kerk in Actie vindt het belangrijk 

dat mensen uit onze kerk deze ervaring opdoen 

en die weer door kunnen geven aan christenen in 

Nederland. In april 2016 werd de jaarlijkse Kerk in 

Actie Werelddag gehouden in Ermelo. Ruim 250 

bezoekers konden kennis maken met het werk van 

uitgezonden medewerkers en andere gasten uit 

verschillende delen van de wereld.

 

Kerk in Actie werkt samen met de GZB, Gerefor-

meerde Zendingsbond, als het gaat om de opleiding 

van uitgezonden medewerkers. Waar het werk van 

GZB en Kerk in Actie elkaar raakt worden uitzendin-

gen en activiteiten met elkaar afgestemd.

Werelddiaconaat
Wereldwijd zet Kerk in Actie zich in voor een 

rechtvaardige en duurzame samenleving. Kerk in 

Actie kiest voor steun aan kwetsbare groepen in de 

samenleving. Het werk wordt gedaan door lokale 

kerken en organisaties. Kerk in Actie bevordert 

dat organisaties die vergelijkbaar werk doen of in 

hetzelfde gebied actief zijn met elkaar samenwer-

ken. Samen kunnen ze meer resultaten bereiken, 

zeker als het gaat om verbeteringen die ook op de 

langere termijn effect houden. Het werkterrein van 

Werelddiaconaat is breed en omvat onder meer 

projecten ter verbetering van de landbouw en de 

voedselzekerheid. In 2016 meldden steeds meer 

partners dat dit werk moeilijker wordt vanwege 

de veranderingen in het klimaat. Droogte bedreigt 

de oogst en een stijgende zeespiegel beperkt de 

mogelijkheid om nog in kustgebieden te wonen en 

voedsel te verbouwen.

 

In de keuze voor kwetsbare groepen geeft Kerk 

in Actie prioriteit aan kinderen en jongeren. Kerk 

in Actie helpt kinderen in de knel zoals kinderen 

die te maken hebben met seksueel misbruik en 

mensenhandel en kinderen die op straat leven. Veel 

aandacht is er voor het tegengaan van kinderarbeid 

en het naar school krijgen van deze kinderen. Als 

lid van de coalitie Stop Kinderarbeid werkt Kerk in 

Actie aan ‘kinderarbeidvrije gebieden’, onder meer 

in India.

 

In het programma Werelddiaconaat worden ruim 

300 projecten gesteund. Daarbij zijn ook projecten 

die door kerkelijke gemeenten en kleine stichtingen 

in Nederland worden aangedragen. Deze particulie-

re initiatieven kunnen bij Kerk in Actie terecht voor 

advies en begeleiding en in sommige gevallen ook 

voor financiële steun als aanvulling op wat men zelf 

al bij elkaar gebracht heeft. De meeste van deze 

particuliere initiatieven werken ten behoeve van 

kinderen in de knel. In 2016 zijn 28 particuliere initia-

tieven ondersteund. Daarnaast heeft Kerk in Actie 

geïnvesteerd in trainingen voor partnerorganisaties 

in Zuid-Afrika en Oeganda om hun eigen fondsen-

werving te verbeteren. 

 

Een gezamenlijke activiteit van Zending en Werelddi-

aconaat is het reizenaanbod van Kerk in Actie. Doel 

van de reizen is om plaatselijke gemeenten kennis te 

laten maken met het werk van Kerk in Actie.

 

Noodhulp
Kerk in Actie verleent hulp wanneer mensen door 

urgente omstandigheden niet meer voor zichzelf 

kunnen zorgen. Bij natuurrampen en oorlogsge-

weld komen onze partners in actie en hebben onze 

steun nodig. Kerk in Actie werkt op drie manieren in 

noodsituaties:

• directe noodhulp na een ramp. Een voorbeeld is 

de hulp aan vluchtelingen of de hulp aan slacht-

offers van een aardbeving;

• wederopbouw zodat mensen na een ramp hun 

leven weer kunnen oppakken;

• preventie zodat mensen en gemeenschappen 

rampen kunnen voorkomen of beter voorbereid 

zijn op een rampsituatie.

Doel is dat mensen in waardigheid hun leven weer 

opnieuw kunnen vormgeven en voor zichzelf kunnen 

zorgen. Dat is in lijn met de boodschap van Kerk in 

Actie.

 

In 2016 was er uiteraard veel aandacht voor de 

situatie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. 

Kerk in Actie helpt in Syrië zelf en in de landen er 

direct omheen, waar vluchtelingen worden opge-

vangen in kampen of tussen de lokale bevolking 

leven, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Kerk 

in Actie helpt ook vluchtelingen die zijn gestrand 

in Griekenland of op de Balkan. In Nederland 

zetten veel plaatselijke gemeenten zich in voor de 

opvang van vluchtelingen die uiteindelijk West-Eu-

ropa bereiken. Daarnaast heeft Kerk in Actie extra 

ingezet op de ondersteuning van vluchtelingen 

in Noord-Nigeria vanwege geweld van Boko 

Haram en werd ook de kerk van Noord-Kame-
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roen geholpen om Nigeriaanse vluchtelingen van 

eerste levensbehoeften te voorzien. De situatie in 

Zuid-Soedan is in 2016 wederom verslechterd en 

vele duizenden gezinnen zijn compleet afhankelijk 

van buitenlandse hulp. Vanwege de gevolgen van 

El Niño en klimaatveranderingen was hulp vanwe-

ge dreigende honger nodig in Ethiopië en Zimbab-

we. 2016 was het jaar van de meeste vluchtelingen 

ooit, vluchtelingen voor geweld maar ook vluchte-

lingen voor gebrek aan eten en uitzichtloze armoe-

de. Structurele verbetering ter plekke is nodig en 

daar werkt Kerk in Actie samen met partners ook 

aan. De vraag om noodhulp zal echter vermoedelijk 

alleen maar toenemen.

 

Kerk in Actie werkt voor noodhulp samen met 

bestaande partners en kerken die de lokale situatie 

goed kennen. De hulp wordt uitgevoerd samen met 

ICCO en binnen het internationale netwerk Action 

by Churches Together (ACT). Daardoor kan Kerk 

in Actie snel en efficiënt hulp verlenen en wordt 

versnippering tegengegaan. In Nederland zijn ICCO 

en Kerk in Actie lid van de Dutch Relief Alliance 

(DRA). Dit is een alliantie van 14 Nederlandse 

hulporganisaties die gezamenlijk noodhulp uitvoe-

ren die gefinancierd wordt door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat Kerk in Actie 

nog meer hulp kan verlenen en de activiteiten in 

Zuid-Soedan, Nigeria, Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek, Syrië, Jordanië, Libanon en Zimbabwe heeft 

kunnen uitbreiden.

Binnenlands Diaconaat
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat ondersteunt 

protestantse gemeenten bij hun lokale diaconale 

werk. Kerk in Actie is bondgenoot van plaatselijke 

gemeenten en diaconale vrijwilligers, we zijn samen 

een kerk in actie. Er wordt vanuit de samenleving 

steeds meer een beroep gedaan op de kerken. Dit 

heeft te maken met de komst van vluchtelingen en 

met het beleid vanuit de overheid waarbij wordt 

ingezet op de participatiesamenleving en de zelfred-

zaamheid van de burger. Veel mensen kunnen niet 

aanhaken bij de snel veranderende samenleving en 

vallen buiten de boot. Plaatselijke diaconieën zetten 

zich voor hen in en Kerk in Actie ondersteunt daar-

bij. Kerk in Actie werkt goed samen met de Federa-

tie van Diaconieën.

 

Kerk in Actie is dienstverlenend aan het plaatse-

lijke werk in de breedte maar heeft op een viertal 

terreinen zelf kennis en kunde in huis:

• armoede (met name kinderen en armoede)

• duurzaamheid (stimuleren van Groene Kerken)

• vluchtelingen

• zorgzame samenleving (onder meer uitvoering 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De thema’s van Binnenlands Diaconaat worden 

waar mogelijk verbonden met de internationale 

thema’s waar Kerk in Actie mee bezig is. Dit is 

vooral het geval op het thema vluchtelingen. In april 

2016 heeft Kerk in Actie aan de Synodevergadering 

van de Protestantse Kerk gepresenteerd hoe kerken 

vluchtelingen opvangen in de regio, in de landen 

op de vluchtroutes en in Nederland. Kerk in Actie is 

lid van verschillende Europese netwerken en stemt 

op dit terrein met andere Europese kerken af. In 

november 2016 waren vertegenwoordigers van de 

Griekse kerken in Nederland op bezoek. Zij vertel-

den bij de synode en op de Landelijke Diaconale 

Dag (met meer dan 1.000 deelnemers) over de 

verschrikkelijke omstandigheden voor vluchtelingen 

in Griekenland en de hulpverlening vanuit de kerken 

daar.

1.3  Werkwijze
 

Uitgangspunt voor al het werk van Kerk in Actie is 

de kracht van plaatselijke geloofsgemeenschappen. 

Daar gebeurt het werk aan de basis, met kennis en 

inzicht in de lokale context met haar beperkingen 

en mogelijkheden. Het versterken van die kracht en 

het verbinden met grotere netwerken en verbanden 

is onderliggend aan al het werk van Kerk in Actie. 

Kerken hebben een unieke rol omdat zij in de 

haarvaten van de samenleving aanwezig zijn. Overal 

zijn kerken en overal zijn kerken in actie. Van hartje 

Rotterdam tot de puinhopen van Syrië. 

Daarom sluit Kerk in Actie in haar werkwijze aan bij 

vragen van de plaatselijke gemeenten in Nederland 

en wereldwijd. Zij weten het beste wat nodig is en 

wat in hún situatie goed werkt.

De kracht van plaatselijke 
geloofgemeenschappen 
staat centraal
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We doen dat door:

• het verbinden van gemeenten, organisaties en 

mensen wereldwij d ter inspiratie en bemoediging;

• het stimuleren van gemeenten om geld, kennis, 

ervaring en tij d te delen;

• het ondersteunen van projecten wereldwij d met 

betrokkenheid, personele inzet en fi nanciën;

• het signaleren van misstanden en onrecht om 

daarmee stem te geven aan hen die zelf niet 

gehoord worden.

 

Kerk in Actie werkt niet alleen, maar zoekt samen-

werking met andere organisaties om daarmee 

betere resultaten te bereiken. Internationaal is het 

netwerk van Action by Churches Together het be-

langrij kste. In Nederland is Kerk in Actie onder meer 

lid van Micha Nederland, de coalitie Stop Kinderar-

beid en de Dutch Relief Alliance.

Kerk in Actie stimuleert plaatselij ke diaconieën in 

Nederland om samen te werken met andere ker-

ken en geloofsgemeenschappen in de eigen om-

geving, en contacten te zoeken met de burgerlij ke 

gemeente. Kerk in Actie stimuleert wereldwij d 

partners om samenwerking te zoeken met andere 

geloofsgemeenschappen en met organisaties die 

kennis en ervaring kunnen inbrengen die partners 

zelf niet hebben. Daarmee sluiten we aan op de 

oecumenische inzet van de Protestantse Kerk in 

Nederland die lid is van de Raad van Kerken en 

van verschillende internationale oecumenische 

verbanden.

 

Tot begin 2016 was Kerk in Actie lid van de ICCO-

coöperatie samen met Edukans en Co-Prisma (een 

deel van de leden van de vereniging Prisma). Dit 

lidmaatschap is vervallen met het beëindigen van 

Colombia, IMCOL

In Colombia werkt Inge Landman namens Kerk 

in Actie met de Menonietenkerk aan het project 

‘Geloven in verzoening’. Hierbij  wordt de methode 

van Contextueel bij bellezen gebruikt.
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de ICCO-coöperatie. Kerk in Actie heeft besloten 

voorlopig niet toe te treden tot het nieuwe samen-

werkingsverband van ICCO, Woord & Daad, Tear, 

Edukans, Leprazending, Leger des Heils, Light for 

the World, Wilde Ganzen en Red een Kind. Onder de 

naam PerspActive werken deze organisaties aan ge-

zamenlijke projecten. Dit sluit echter samenwerking 

met deze organisaties niet uit. Met ICCO werken 

we intensief samen op het gebied van noodhulp, 

werelddiaconaat en bedrijfsvoering. Een deel van 

het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd via de 

regionale kantoren van ICCO. Met Wilde Ganzen 

wordt samengewerkt op het terrein van particulier 

initiatief.

1.4  Beleid 

In het beleidsplan 2013-2016 heeft Kerk in Actie drie 

strategische doelen aangegeven: 

• versterken van partnerschap als centraal motief 

voor het werk van Kerk in Actie;

• stabiliseren van de inkomsten van Kerk in Actie;

• versterken van het eigenaarschap van plaatselijke 

gemeenten van het werk van Kerk in Actie.

 

Aan deze drie doelen is ook in 2016 gewerkt. De 

betrokkenheid van plaatselijke gemeenten bij het 

werk van Kerk in Actie is groot. Meer dan 1.100 ge-

meenten deden mee aan de 40-dagentijdcampagne. 

De actieweek ‘Versterk de kerk in het Midden-Oos-

ten’ bracht binnen korte tijd zo’n 1,5 miljoen euro 

op. De inzet van de Kerk in Actie-consulenten werpt 

vruchten af. Meer dan gepland tekenen plaatselijke 

gemeenten in op het aanbod van thematische be-

trokkenheid of het steunen van concrete projecten. 

De inkomsten uit de eigen werving zijn in 2015 en 

2016 stabiel gebleven en legt een goede basis voor 

de continuïteit van het werk. Daarnaast heeft Kerk 

in Actie in 2016 aanvullende inkomsten verworven 

vanuit de Nederlandse overheid: voor het project 

Schuldhulpmaatje en het project Zorgzame kerk 

in Nederland, voor projecten tegen kinderarbeid 

in India, Zimbabwe en Mali, en voor noodhulp in ver-

schillende landen in Afrika en het Midden-Oosten. In 

2016 werd van de Europese Unie een grote subsidie 

ontvangen voor het uitzenden van vrijwilligers naar 

Kerk in Actie-partners op het gebied van noodhulp. 

Zij zullen worden ingezet om de partners beter 

voor te bereiden op rampen en op het verlenen van 

noodhulp.

 

In het beleidsplan 2013-2016 heeft Kerk in Actie 

gekozen voor de volgende inhoudelijke focus:

 

1.Geloven	tegen	de	verdrukking	in

In onze wereld zijn steeds meer conflicten die religi-

eus gestempeld worden en gebieden waar religi-

euze minderheden verdrukt of genegeerd worden. 

De achtergrond van veel conflicten en spanningen 

is complex. Evident is dat met de opkomst van de 

radicale islam zowel de andersdenkende meerder-

heid binnen de islam zelf als christelijke gemeen-

schappen onder druk staan. Een strijd tegen het 

westen wordt al gauw een strijd tegen christenen. 

Veel gelovigen zijn terecht bezorgd over deze 

ontwikkelingen. Kerk in Actie maakt in het beleid 

een speerpunt van dit thema voor zowel het werk 

in Nederland als in het buitenland. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken om in hun context conflicten te 

voorkomen en bruggen te bouwen tussen verschil-

lende gemeenschappen.

 

2.	Noodhulp	voor,	tijdens	en	na	rampen	

Wereldwijd zijn er nooit zoveel vluchtelingen ge-

weest als op dit moment. Geweld, armoede en na-

tuurrampen zorgen ervoor dat miljoenen mensen op 

drift raken. Kerken zetten zich voor hen in zowel in 

Nederland als wereldwijd. Soms worden kerken zelf 

door geweld bedreigd of verdreven. Kerk in Actie 

biedt noodhulp waar dat moet, maar werkt ook aan 

preventie en structurele verbeteringen. Kerk in Actie 

werkt via bestaande partners met kennis van de 

lokale situatie en via het internationale netwerk van 

de ACT Alliance. Dit focusgebied raakt aan focusge-

bied 1, vooral als het gaat om de situatie in Syrië en 

omringende landen. In de komende jaren zal voor 

deze regio extra inspanning nodig blijven. Kerk in 

Actie werkt samen met ICCO in de uitvoering van 

noodhulp en is in Nederland lid van SHO (Giro 555) 

en de Dutch Relief Alliance.

 

3. Kinderen in de Knel 

Kinderen en jongeren eerst. Zij zijn de toekomst, 

maar krijgen niet altijd voldoende kansen. Kerk 

Kinderen en jongeren 
krijgen hoogste 
prioriteit
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in Actie komt voor hen op en wil prioriteit geven 

aan kinderen en jongeren in alle programma’s die 

worden uitgevoerd. Het gaat immers om de nieuwe 

generatie (next generation). Kerk in Actie onder-

steunt het jongerenwerk van partnerkerken en geeft 

jonge theologen de kans internationale ervaring op 

te doen. Kerk in Actie is actief betrokken bij het te-

gengaan van kinderarbeid en het geven van kansen 

aan jongeren op de arbeidsmarkt. Bij dit laatste kun-

nen we gebruik maken van de expertise van ICCO. 

Kansen creëren voor jongeren is voor Kerk in Actie 

ook een belangrijk speerpunt in de wederopbouw na 

conflicten/rampen (focusgebied 2) en bij het tegen-

gaan van radicalisering (focusgebied 1).

1.5  SWOT-analyse

1.6  Belanghebbenden en 
 klachtenprocedures
 

De belangrijkste belanghebbenden voor Kerk in 

Actie zijn alle leden van de Protestantse Kerk en de 

anderen participanten van Kerk in Actie. Daarnaast 

zijn er meer dan honderdduizend individuele 

donateurs die ons werk steunen. De Protestantse 

Kerk kent een aparte klachtenprocedure. Het 

klachtenformulier is beschikbaar via www.

protestantsekerk.nl of via de Servicedesk. In 2016 

zijn er geen officiële klachten over Kerk in Actie 

binnengekomen via deze procedure. Internationale 

partners van Kerk in Actie kunnen een beroep doen 

op de klachtenprocedure van ICCO. Verder werkt 

Kerk in Actie volgens het ICCO fraudeprotocol en de 

Code of Conduct van de ACT Alliance. 

Sterktes
• Herkenbaar en gewaardeerd als het diaconale 

en zendingswerk van de Protestantse Kerk. 
• De kernboodschap ‘Geloven in delen’ verbindt 

het werk met de boodschap van het Evangelie.
• Fijn vertakt netwerk in Nederland en elders in 

de wereld dankzij relatie met lokale kerken en 
faith	based	organisations.

• Netwerk betekent unieke slagkracht als het gaat 
om (nood)hulp, samenwerking en uitwisseling 
van kennis en ervaring.

• Groeiende bundeling van krachten binnen ker-
kelijk hulpverleningsnetwerk ACT Alliance.

• Groeiende capaciteit bij kerken om in eigen con-
text hulp te verlenen bij rampen en conflicten.

Kansen
• Toenemende belangstelling voor de rol van 

religie in de samenleving. 
• Erkenning van de zinnige en relevante rol die 

de kerk speelt in de participatiemaatschappij.
• Vrijmoediger optreden: kerk wil ertoe doen in 

de samenleving en wil de stem van het Evan-
gelie laten horen.

• Toenemende aandacht voor rol kerken en faith 
based	organisations bij noodhulp.

• Groeiende internationale samenwerking op 
het gebied van klimaat en vluchtelingen maakt 
verbinding tussen Nederland en wereld zicht-
baar.

• Solidariteit met mensen in nood wordt breed 
gedeeld in kerken in Nederland.

Zwaktes
• Vergrijzing in het ledenbestand van de Protestant-

se Kerk en de achterban van Kerk in Actie. 
• Geringe betrokkenheid van jongeren bij het diaco-

nale en missionaire werk van de kerk.
• Neiging tot fragmentatie: de Protestantse Kerk en 

Kerk in Actie hebben enorm veel programma’s en 
projecten.

• Geringe zichtbaarheid van Kerk in Actie en de Pro-
testantse Kerk wanneer er wordt samengewerkt in 
coalitieverband.

• Complexe geefvraag: projecten en focusgebieden 
van Kerk in Actie vragen vaak om uitleg en nuan-
ce in de communicatie.

Bedreigingen
• Krimp in de kerk: minder kerkdiensten, minder  

collectes, minder contactmomenten met Kerk in 
Actie, dalende collecteopbrengsten.

• Toenemende concurrentie: vanwege hun indruk- 
wekkende geefbereidheid richten steeds meer  
goede doelen zich op protestantse kerkgangers.

• Hulpvaardigheid wordt, ook binnen kerken, steeds 
vaker gericht op projecten dichtbij, bijvoorbeeld in 
de eigen woonplaats.

• Verslechterende reputatie en imago van afstandelijk-
heid van grote professionele hulporganisaties. Mede 
hierdoor groeit het aantal kleinschalige, particuliere 
projecten waarbij rechtstreeks contact mogelijk is.

• Toenemende spanning en polarisatie tussen gods-
diensten.

• Kerken en christelijke gemeenschappen in minder-
heidspositie worden in sommige landen ernstig in 
hun voortbestaan bedreigd.
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Resultaten worden 
gemeten en gedeeld

1.7  Duurzaamheid
 

Duurzaamheid speelt een belangrijk rol in het werk 

en de bedrijfsvoering van Kerk in Actie. Dit vanuit 

het besef dat mensen verantwoordelijk zijn voor de 

aarde en de schepping en dat wij die in goede staat 

moeten doorgeven aan de volgende generatie. Veel 

lokale gemeenten zetten zich in voor een duurzame 

samenleving. Kerk in Actie versterkt die initiatieven 

en stimuleert dat plaatselijke gemeenten een ‘groe-

ne kerk’ worden. Kerk in Actie steunt het Fair Clima-

te Fund dat zich ten doel stelt om de CO2-uitstoot te 

verminderen met projecten voor energievriendelijke 

kookovens. De bespaarde CO2 kan worden omge-

zet in carbon-credits die weer geld opleveren voor 

nieuwe projecten. Kerk in Actie is verder betrokken 

bij het thema duurzaamheid door de participatie in 

Micha Nederland. Internationaal is de ACT Alliance 

zeer actief op het thema klimaat en hebben de geza-

menlijke ACT-leden een stevige lobby bij de Europe-

se Gemeenschap en bij de Verenigde Naties.

In ons eigen kantoor in Utrecht wordt actief werk 

gemaakt van duurzaamheid en energiebesparing. 

Duurzame bedrijfsvoering betekent besparen op 

energiegebruik, het gebruiken van groene stroom, 

compensatie van de CO2-uitstoot via het Fair Cli-

mate Fund, stimuleren van papierloos vergaderen 

en van milieuvriendelijke verpakkingsmiddelen en 

papier. De maatregelen uit 2015 beginnen effect 

te sorteren (zonnecollector bij de keuken, minder 

branduren van buitenverlichting, extra oplaadpunten 

voor elektrische auto’s). Bovendien is het beleg-

gingsbeleid aangepast om meer ruimte te geven aan 

duurzame beleggingen. Het kantoor is in 2016 intern 

verbouwd en daarbij is stevig ingezet op het terug-

dringen van het aantal werkplekken en besparen van 

ruimte. Daarnaast is het papierloos vergaderen sterk 

toegenomen door de inzet van andere ICT-program-

ma’s en het faciliteren van flexibel werken.

1.8  Impactmeting
 

De resultaten van de projecten die Kerk in Actie 

steunt, worden op verschillende manieren gemo-

nitord. Iedere partner rapporteert minimaal jaarlijks 

aan de verantwoordelijke medewerker van Kerk in 

Actie. Als basis voor de rapportage gelden de schrif-

telijke afspraken die van te voren zijn gemaakt. In 

die afspraken wordt vastgelegd wanneer en hoe de 

partner moet rapporteren. Het gaat daarbij minimaal 

om zowel een inhoudelijk als een financieel verslag 

en in de meeste gevallen een extern auditrapport. 

De beoordeling van de rapportage wordt schriftelijk 

teruggekoppeld naar de partner. Voor grote pro-

gramma’s met financiering van Giro 555-gelden of 

van bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken gelden eigen rapportageeisen en wordt altijd 

een externe evaluatie uitgevoerd.

Resultaten worden ook gedeeld op andere manieren, 

bijvoorbeeld via weblogs van uitgezonden medewer-

kers, presentaties van gemeenteleden die met Kerk 

in Actie op reis geweest zijn en in foto- en filmma-

teriaal.

In 2016 heeft Kerk in Actie een lijst met indicatoren 

opgesteld om vanaf 2017 voor elke financiering 

op deze indicatoren gegevens te verzamelen. 

Dit gebeurt door een koppeling van het financie-

ringscontract aan een voor ICCO en Kerk in Actie 

speciaal gebouwd programma voor monitoring 

van projecten. Ook heeft Kerk in Actie in 2016 met 

een beperkt aantal partners ervaring opgedaan met 

directe rapportage: partners kunnen via de mobiele 

telefoon direct foto’s en filmpjes doorsturen die 

gebruikt kunnen worden voor de website van Kerk 

in Actie. Het is de bedoeling dat dit in 2017 nog 

verder uitgebreid wordt. Dit biedt donateurs en 

kerken de mogelijkheid om direct inzicht te krijgen 

in de voortgang van projecten.

1.9  Financiën
 

In hoofdstuk 9 legt Kerk in Actie uitgebreid ver-

antwoording af over de financiën. De volgende 

diagrammen laten in een oogopslag zien hoe de 

inkomsten van Kerk in Actie zijn besteed en wat 

de bestedingen zijn voor de programma’s Zending, 

Werelddiaconaat (inclusief Kinderen in de Knel en 

particulier initatief) en Binnenlands Diaconaat. Ook 

is te zien welke opbrengsten er via collecten, giften, 

schenkingen en acties zijn binnengekomen. 
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    Collecten, giften en schenkingen (x € 1.000)

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Rekening 
2015

Verschil 
tov begr.

Verschil 
tov 2015

% verschil 
tov begr.

% verschil 
tov 2015

Kerkinactie/diaconaat 888 928 867 -39 21 -4% 2%

Vredeswerk 135 126 128 9 6 7% 5%

Kerkinactie/zending 3.924 4.539 4.341 -615 -417 -14% -10%

Kerkinactie/werelddiaconaat 3.850 4.374 4.033 -524 -184 -12% -5%

Kerkinactie/2% ontw.samenw. 106 142 123 -36 -17 -25% -14%

Kerkinactie/kinderenindeknel 2.575 2.667 3.129 -92 -554 -3% -18%

Kerkinactie/noodhulp 4.605 795 2.872 3.810 1.733 479% 60%

Kerkinactie/klimaatplan 117 245 131 -128 -14 -52% -11%

Kerkinactie/totaal 3.536 3.857 4.099 -321 -563 -8% -14%

Luisterend Dienen/binnenland 7 90 92 -83 -85 -93% -93%

Luisterend Dienen/buitenland 72 557 578 -485 -506 -87% -88%

Noodhulp/speciale acties -0 795 629 -795 -629 -100%

Totaal 19.814 19.114 21.024 700 -1.210 4% -6%

    Bestedingen 2016 Kerk in Actie

    Bestedingen 2016 Wereldiaconaat

    Bestedingen 2016 Zending

    Bestedingen 2016 Binnenlands diaconaat
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Kameroen

De Lutherse Broederkerk in Kameroen, partner van Kerk in 

Actie, biedt boerengemeenschappen in het droge noorden 

houvast in zowel materieel als geestelijk opzicht.
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Burkina Faso

Centraal-Afrikaanse 
Republiek

Democratische 
Republiek Congo

EthiopiëGhana

Kameroen

Kenia

Madagascar

Mali

Mozambique

Nigeria

Oeganda

Rwanda

Tanzania

Zambia

Zimbabwe

Zuid-Afrika

Zuid-Soedan

Zending

Werelddiaconaat

Kinderen in de Knel

Noodhulp, wederopbouw en rampenpreventie

Uitgezonden medewerkers: Hanna	Wapenaar	(Zuid-Afrika),		
Hermen en	Johanneke	Kroesbergen	(Zambia),	Jasper	Maas	(Ghana)
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2.1  Inleiding

In Afrika richt Kerk in Actie zich met name op het 

aanpassen aan klimaatverandering, voedselzekerheid, 

de opvang en re-integratie van straatkinderen, interre-

ligieuze dialoog, noodhulp en rampenpreventie. 

2.2  Oeganda

In Oeganda neemt de corruptie toe, nestelt de 

politieke elite zich dieper en krij gen onafhankelij ke 

(ontwikkelings)organisaties minder vrij heid om hun 

werk te doen. Kerk in Actie werkt binnen een ICCO-

coalitie in tien landen, waaronder Oeganda, aan het 

bewaken van de ruimte voor civil society. Kerk in 

Actie zet vooral in op het versterken van religieuze 

organisaties om daarin een rol te spelen.

 

In Oeganda ging in 2016 een krachtige coalitie van start 

van zes Oegandese organisaties die kinderen en hun fa-

milieleden begeleidt bij  terugkeer vanuit Kampala naar 

de Karamoja-regio. In deze regio was het lang onveilig 

door etnische confl icten. Veel Karamojong trokken 

naar de hoofdstad Kampala, maar konden daar geen 

bestaan opbouwen. Veel kinderen belandden op straat. 

Nu het rustiger is in Karamoja wil men graag terug, 

maar dat is een moeilij ke stap. De coalitie werkt geza-

menlij k aan opvang van straatkinderen, terugkeer naar 

Karamoja en re-integratie. In 2016 werden 122 mensen 

begeleid bij  terugkeer en 166 eerder teruggekeerde 

kinderen ondersteund bij  hun verdere re-integratie. 

Oeganda heeft daarnaast te maken met klimaatveran-

dering. Soms regent het te weinig, dan weer te veel. 

Met de Church of Uganda werken we aan het weer-

baar maken van boeren en boerinnen tegen negatieve 

klimaateffecten. Het gaat om maatregelen die alleen 

in samenhang een goed effect laten zien: nieuwe 

bomen planten om erosie tegen te gaan, zuinigere 

oventjes om houtkap te beperken en alternatieve in-

komsten zoeken om de afhankelij kheid van landbouw 

te beperken. Kleine, maar daadkrachtige boerencoö-

peraties pakken dit gezamenlij k aan. In 2016 werden 

fl inke stappen gezet in bij enhouden en honingproduc-

tie als alternatieve inkomstenbron. Via een collectief 

spaarsysteem kunnen boeren en boerinnen beurte-

lings investeren in agrarische benodigdheden.

Met de Mothers Union van de Orthodoxe Kerk werd 

een driejarenprogramma gestart om zeer kwetsbare 

gezinnen te begeleiden waar meestal huishoude-

lij k geweld of hiv-aids hebben geleid tot armoede, 

honger en isolatie. Sociaal werkers helpen deze 

gezinnen om hun inkomsten te verbeteren en hun 

netwerk te versterken om volop mee te kunnen 

draaien in de lokale samenleving.

2.3   Rwanda

Kerk in Actie is al vele jaren betrokken bij  het werk 

van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR). Deze 

relatie gaat terug tot begin jaren ‘60. Nederlandse 

zendingswerkers hebben sindsdien een grote bij dra-

ge geleverd aan theologische vorming en toerusting, 

onderwij s, landbouw en gezondheidszorg. Vandaag 

de dag kenmerkt onze relatie met de EPR zich vooral 

door wederkerigheid en fi nanciële steun. Er bestaan 

langdurige uitwisselingen tussen lokale gemeen-

ten hier en daar, onder andere via jongerenreizen. 

Financieel versterkt Kerk in Actie het jongeren- en 

evangelisatieprogramma waarmee de EPR jongeren 

traint tot jongerenwerker en daarnaast kansen op 

werk en inkomen creëert. 

In november vond een uniek moment plaats in deze 

lange geschiedenis. Op uitnodiging van de EPR 

waren alle mensen die vanuit Nederland in heden 

en verleden intensief vorm gaven aan deze relatie bij  

elkaar in Utrecht. Namens de EPR was de president 

ds. Pascal Bataringaya aanwezig. Iedereen kon 

zichzelf kort voorstellen zodat de EPR zij n of haar bij -

drage kende. Namen van vrienden en herinneringen 

aan belangrij ke gebeurtenissen werden gedeeld!

De EPR wilde met deze bij eenkomst haar dankbaar-

heid uitdrukken voor de bij drage van vele Nederlan-

ders aan het werk van de kerk. Tegelij k wilde de EPR 

laten zien welke rol zij  vandaag de dag vervult: een 

missionaire kerk met een open en tolerante geest. 

De EPR bereikt mensen van alle leeftij den in soms 

zeer afgelegen en verarmde gebieden. Zij  is een soci-

aal betrokken kerk met programma’s voor kerkgroei, 

onderwij s, gezondheid en rurale ontwikkeling. In de 

context van de oorlog in ‘94 streeft de EPR naar ver-

Via uitwisselingen zijn 
gemeenten bij de kerk 
in Rwanda betrokken



22

Jaarverslag Kerk in Actie 2016

zoening en oecumene door de leiders van verschillen-

de kerken mogelij kheden te bieden voor ontmoeting, 

gesprek en een degelij ke theologische opleiding. 

Sommige aanwezigen kregen voor het eerst sinds 

hun uitzending een update van de EPR en waardeer-

den deze uitnodiging tot ontmoeting zeer! Dankzij  

deze dag ervaart Kerk in Actie hoe relaties en weder-

kerigheid de wortels vormen van onze kerkgeschie-

denissen.

2.4  Ethiopië 

In 2016 kampte Ethiopië met ernstige droogte. Door 

een uitzonderlij k sterke El Niño waren de regenpe-

riodes korter. Waterbronnen raakten leeg, oogsten 

mislukten en veel vee stierf. Meer dan tien miljoen 

mensen werden afhankelij k van noodhulp. Begin 

oktober riep de Ethiopische overheid bovendien de 

noodtoestand uit vanwege oplaaiende confl icten in 

verschillende delen van het land. Dit bemoeilij kte de 

hulpverlening.

Kerk in Actie heeft via de plaatselij ke kerk in Ethiopië 

noodhulp verleend, vooral aan de meest kwetsbare 

groepen zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en 

ouderen. Ook hebben we ons ingezet om de weer-

baarheid van mensen te vergroten, zodat zij  beter 

voorbereid zij n op rampen en ook over eten beschik-

ken als er maanden geen regen valt. 

Op het terrein van noodhulp konden we 22.933 

mensen helpen met een voedselpakket (granen, bo-

nen, peulvruchten en olie); 4.717 ondervoede kinde-

ren en 2.966 zwangere vrouwen met voedingssup-

plementen; 1.910 boerengezinnen met nieuw vee 

(5.230 geiten en 500 koeien); 665 boerengezinnen 

met landbouwgereedschap; 12.000 mensen met 

Ethiopië, EECMY

Vrouwen scheppen water over van een meer 

naar een reservoir, zodat hun dorpsgenoten 

makkelij ker toegang hebben tot water.
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toegang tot schoon drinkwater via tankwagens naar 

scholen (1.900 leerlingen), herstel van waterputten 

en de bouw van ondergrondse wateropslagplaat-

sen; 263 leden van watercommissies trainen om 

watervoorraden goed te beheren en 4.150 mensen 

voorlichten over water en hygiëne.

In gebieden waar de situatie dat toeliet, werkten we 

aan het vergroten van de weerbaarheid van men-

sen en het verbeteren van hun bestaanszekerheid. 

Boeren en boerinnen leerden droogtebestendige 

gewassen te verbouwen. Boeren en herders leerden 

wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse 

waterputten aan te leggen. 1.737 gezinnen ontvingen 

verbeterde zaden en 620 gezinnen kregen landbouw-

training. In 2017 zetten we dit programma voort, zo-

dat kwetsbare groepen op eigen kracht door periodes 

van droogte of overstromingen heen kunnen komen 

zonder afhankelijk te zijn van noodhulp.

In totaal hebben we 1,68 miljoen euro besteed aan 

noodhulp en rampenpreventie.

2.5 Overige landen 

Ghana
Jasper Maas woont alweer zes jaar met Ghanese 

vrouw Mary en kinderen in Noord-Ghana. In 2016 

leidde hij dertig kerkelijk werkers op om in kleine 

dorpskerken in de wijde omgeving te dienen. Jas-

per is afgelopen jaar beroepen als predikant van de 

Ghanese Presbyteriaanse Kerk (PCG). Kerk in Actie 

werkt samen met deze kerk in Noord-Ghana - waar 

christenen een minderheid vormen in een overwe-

gend islamitische samenleving - om jong en oud 

te leren lezen en schrijven in hun moedertaal, het 

Gonya en Dagomba. In 2016 werd in Noord-Ghana 

ook een vierde verwerkingsstation geopend waar 

vrouwen shea boter produceren. Hiermee zullen zij 

hun inkomen aanzienlijk verbeteren. In december 

werd een succesvolle 50-plusreis naar dit project 

georganiseerd. 

Nigeria
Kerk in Actie werkt in Nigeria nauw samen met 

JPRM (Beweging voor Gerechtigheid, Vrede en 

Verzoening). JPRM ondersteunt dorpelingen om sa-

men te werken aan ontwikkeling: alle groeperingen, 

religieus en etnisch, zijn betrokken bij de uitvoering. 

In 2016 werden in dertig dorpen waterpunten en 

schoollokalen gerealiseerd, bedrijfjes opgezet (ook 

door vrouwen) en gewerkt aan vredesonderwijs en 

alfabetisering. In Noordoost-Nigeria ondersteunen 

we slachtoffers van Boko Haram met noodhulp. Ge-

coördineerd door ACT-partner Christian Aid kregen 

21.000 mensen toiletten en schoon drinkwater, en 

ontvingen 16.000 mensen voedselvouchers om eten 

of landbouwondersteuning (zaden, gereedschappen 

en training) te kopen.

Zambia
In Zambia heeft Kerk in Actie drie zendingspart-

ners: de Council of Churches in Zambia (CCZ), het 

Centrum voor Theological Education by Extension 

(TEEZ) en Justo Mwale University (JMU). Aan de 

theologische bacheloropleiding van JMU werken 

sinds 2011 Hermen en Johanneke Kroesbergen. In 

2016 gaven ze les in systematische theologie, gods-

dienstfilosofie en sociologie. CCZ trainde veertig 

pastores om hiv/aidspatiënten binnen de gemeente 

te kunnen ondersteunen. TEEZ kreeg een nieuwe 

directeur die zich sterk maakt voor de deelname van 

vrouwen in theologisch onderwijs.

Mali
In Mali staat de veiligheid onder druk door dreiging 

van radicale groepen. Wisselende coalities van 

islamisten en andere groepen strijden voor meer 

onafhankelijkheid van hun regio. In 2016 startte het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken een 

nieuw programma: Addressing Root Causes of Con-

flict. Kerk in Actie draagt hieraan bij door de dialoog 

tussen religieuze leiders te bevorderen en hen te 

trainen in gesprekken op gemeenschapsniveau over 

het belang van vreedzaam samenleven. In Centraal- 

en Zuid-Mali werd veel resultaat behaald met het 

bestrijden van kinderarbeid. 350 kinderen werden 

met negen maanden intensief onderwijs begeleid 

naar gewone basisscholen.

Zuid-Soedan
Sinds het begin van haar vijfjarig bestaan kampt 

Zuid-Soedan met interne conflicten waarvan de 

bevolking de dupe is: slecht bestuur, discriminatie, 

hoge inflatie en burgeroorlog. Kerk in Actie bood 

samen met de lokale organisatie Nile Hope en 

ACT-partner Lutheran World Federation noodhulp 

aan Zuid-Soedanezen die op de vlucht zijn voor ge-

weld, waaronder schoon drinkwater en toiletten voor 

9.000 mensen en bescherming van 8.600 kinderen. 

De situatie verslechtert echter met de dag, zeker na 

de onlusten in juli 2016, waardoor het land in 2017 

kampt met een hongersnood.
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Tegelij kertij d is het in sommige delen van het land 

gelukkig rustig genoeg om te werken aan wederop-

bouw en ontwikkeling. Daar ondersteunen we vier 

projecten gericht op training en werkgelegenheid 

voor vrouwen en jongeren.

Zuid-Afrika 
Zuid-Afrika is een land met een zeer complexe 

kerkelij ke en sociale kaart. Economische en sociale 

verschillen volgen nog altij d de lij n van huidskleur. 

De kerken spelen een cruciale rol in noodzakelij -

ke veranderingen. Kerk in Actie versterkt kerken 

om hun plaats in te nemen in de samenleving via 

programma’s voor kerkelij ke leiders, vrouwen en 

jongeren.

Het Ujamaa Centre moedigt vrouwen via de metho-

de van Contextueel Bij bellezen aan om te spreken 

over huiselij k geweld en mannen over werkloosheid. 

Theologe Hanna Wapenaar leert als uitgezonden 

medewerker te werken met deze methode en deelt 

haar ervaringen met meelevende gemeenten in 

Nederland.

Vrouwen worden in Zuid-Afrika vaak gezien als de kern 

van een familie en de spil van de samenleving. Via de 

ECD-programma’s (Early Childhood Development) be-

reiken de kerken twee doelen: jonge kinderen krij gen 

een goede start op school en de moeders krij gen een 

kans op werk in de kinderopvang. Onze partneror-

ganisaties BADISA, CECD en NOVA zorgen voor het 

trainen van de crècheleidsters en gastouders, en be-

trekken lokale kerkelij ke gemeenten via het inzamelen 

van speelgoed, spelletjes en knutselmaterialen. 

Jongeren vormen de toekomst. Daarom hebben zij  

de juiste kansen nodig om van Zuid-Afrika een  land 

te maken met gelij ke mogelij kheden voor iedereen. 

Kerk in Actie ondersteunt in die context een project 

voor jongeren in Pietermaritzburg, die voorzichtig 

een eigen bedrij fje willen opzetten, en projecten om 

jongeren uit townships in Kaapstad voor te bereiden 

op het arbeidsproces via concrete trainingen, uitge-

voerd door de SOZO Foundation en People@Work.

Daarnaast werkte Kerk in Actie in 2016 in nog negen 

andere landen in Afrika.
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Zambia, JMTUC

Sinds december 2011 zij n Hermen en Johanneke Kroesbergen 

uitgezonden naar Zambia. Ze geven les in systematische theologie, 

ethiek en godsdienstwetenschappen aan het Justo Mwale Theological 

University College. Op de foto staan studenten van de universiteit.



Een hartverscheurend pleidooi

Justina Mike (Nigeria) straalt als zij vertelt over 

haar werk. En dat terwijl ze werkt in een land dat 

zwaar lijdt onder de terreur van Boko Haram, 

onder spanningen tussen christenen en mos-

lims en onder klimaatverandering, armoede en 

voedseltekorten. Niet verwonderlijk dat ze ook 

oprecht boos, en soms verdrietig, kan zijn als 

gewone mensen - een vrouw, een kind - hun 

verhaal met haar delen. 

Vorig jaar is ze benoemd tot directeur van onze 

partnerorganisatie JPRM, Beweging voor Gerech-

tigheid, Vrede en Verzoening. JPRM gaat door heel 

Nigeria dorpen in en ondersteunt dorpelingen om 

als christenen en moslims samen te werken aan de 

ontwikkeling van hun gemeenschap. JPRM zorgt 

ervoor dat alle groeperingen, religieus en etnisch, 

vertegenwoordigd zijn in het coördinerend dorps-

comité. JPRM ondersteunt en begeleidt, en garan-

deert succes. In 2016 werden zo in dertig dorpen 

waterputten en schoollokalen gebouwd, bedrijf-

jes opgezet (ook door vrouwen) en gewerkt aan 

vredes-, taal- en rekenonderwijs. Door samen aan 

ontwikkeling te werken, verminderen de spanningen 

tussen de verschillende groeperingen.

Justina heeft talent voor mensen. Als geen ander 

kan zij mensen motiveren en aanzetten tot actie. Zij 

komt altijd op voor vrouwen, strijdt tegen achter-

stelling en voor veiligheid. In haar woonplaats Jos 

ging zij samen met andere vrouwen de straat op om 

het lot van de tweehonderd meiden van Chibok, 

ontvoerd door Boko Haram, bekendheid te geven. 

En nu is zij benoemd als directeur van JPRM. Want 

manager is zij ook, effi  ciënt in haar optreden. Als zij 

zich iets heeft voorgenomen, gaat ze door tot het 

gelukt is.

 

In 2015 was Justina in Nederland en hield zij bij Kerk 

in Actie een hartverscheurend pleidooi voor steun 

aan vrouwen en kinderen op de vlucht voor Boko 

Haram. Zo begon onze samenwerking rond nood-

hulp. Samen met Christian Aid Nigeria, een partner 

uit de ACT Alliance, met veel ervaring in noodhulp, 

kon JPRM de logistiek verzorgen voor hulp in veraf-

gelegen gebieden in deelstaat Adamawa. Justina is 

de spil in het web. Zij onderhandelt met autoriteiten 

over veiligheid van convooien, voedsel, hulpverle-

ners of journalisten. Maar zij slaat ook haar arm om 

een slachtoff er heen om te vragen hoe het gaat. 

Samen met Justina zijn we een wereldwijde kerk 

in actie die werkt aan contact tussen christenen en 

moslims en structurele dorpsontwikkeling, maar ook 

noodhulp en traumaverwerking biedt aan slachtof-

fers van Boko Haram.  

Justina Mike
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Samen met de kerk in Nigeria in actie
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Libanon

Assyrische christenen die Syrië en Irak zijn ontvlucht, 

wonen het Goede Vrijdaggebed bij in de Assyrische 

Sint George Kerk in Beiroet. 
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Egypte

Irak

Jordanië

Libanon

Palestina en Israël

Syrië

Zending

Werelddiaconaat

Kinderen in de Knel

Noodhulp, wederopbouw en rampenpreventie

Uitgezonden medewerkers: Ilja	en	Marleen	Anthonissen	(Israël)
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03. Midden-Oosten

3.1  Inleiding

In het Midden-Oosten zet Kerk in Actie zich in voor 

het versterken van de christelij ke presentie, voor 

noodhulp aan Syrische vluchtelingen en voor interre-

ligieus samenwerken aan vrede, recht en welzij n.

3.2  Syrië

Er zij n 20 miljoen Syriërs: 14,8 miljoen soennieten, 

2,6 miljoen sjiieten, 2 miljoen christenen en 0,6 

miljoen Druzen en anderen. Er is godsdienstvrij heid. 

Buiten volgelingen van de - onderdrukte - Islamiti-

sche broederschap waren er nooit religieuze fanatici. 

Wel was er een repressief socialistisch regime. Ker-

ken kregen echter ruimte om een eigen onafhankelij -

ke organisatie te onderhouden. Andere organisaties 

waren verboden of moesten - zoals de lokale Rode 

Halve Maan (Rode Kruis) - opereren binnen strakke 

door de overheid vastgestelde kaders.

Toen in maart 2011 de eerste demonstraties tegen 

Assad plaatsvonden, sloeg de regering hard terug. 

In reactie daarop begon in 2013 een gewapende 

opstand. Internationale jihad-organisaties maakten 

daar een godsdienstoorlog van. Inmiddels zij n 6,4 

miljoen Syriërs op drift binnen Syrië en zij n 4 miljoen 

mensen naar het buitenland gevlucht.  

De kerken in Syrië vormen de grootste particuliere 

hulporganisatie met vij fhonderd medewerkers en 

duizenden vrij willigers door het hele land. Zij  ver-

lenen hulp voor en met iedereen, ongeacht geloof 

of politieke kleur. Doordat ze goodwill genieten van 

bij na alle partij en kunnen ze hulp bieden tot in de 

meest geïsoleerde streken (alleen niet in IS- of Al 

Qaidagebieden). 

Kerk in Actie heeft sterke partners in Syrië: de 

Syrisch Orthodoxe en Grieks Orthodoxe Patriarcha-

ten van Antiochië. Zij  stellen onze betrokkenheid 

- zowel direct als via de ACT Alliance - zeer op 

prij s. Wij  steken hen een hart onder de riem, en 

ondersteunen het verlenen van humanitaire hulp 

Syrië

Kerkgemeenschappen in Syrië zij n zwaar getroffen 

door de oorlog, maar proberen desondanks hulp te 

bieden aan mensen die bij  hen aankloppen voor hulp. 
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en het herstel van onderwijs en gezondheidszorg. 

Ook proberen we hen te versterken om hun rol 

te spelen in de Syrische samenleving. Rond de 

jaarwisseling steunden we hen met een extra gift 

van € 45.000 voor winterpakketten met kleding 

voor kinderen in Aleppo. Daarnaast hebben Kerk 

in Actie en ICCO met 1,4 miljoen euro via de ACT 

Alliance bijgedragen, waardoor onze lokale kerke-

lijke partners ruim 21.000 Syrische vluchtelingen 

konden helpen. 

3.3  Egypte

In Egypte wonen 95 miljoen mensen, waarvan 9,5 

miljoen christenen en de rest soennitische moslims. 

In het zuiden van Egypte zijn mensen extreem arm. 

Zij trekken naar steden in het noorden, waar zij een 

lompenproletariaat vormen in enorme sloppenwij-

ken. Onder hen veel christenen. Christenen behoren 

vaak tot de allerarmsten, maar er zijn ook puissant 

rijke christenen.

In Egypte worden christenen niet vervolgd, maar 

wel gediscrimineerd in het openbare leven, voor de 

rechter, op de arbeidsmarkt en bij het bouwen van 

kerken. Sporadisch koelen boze moslims hun woede 

op kerken en christenen. Toen de Moslimbroeders 

de macht overnamen, concludeerden christenen 

dat hen alle ruimte zou worden ontnomen. Daar-

om steunden ze de coup van de huidige president, 

generaal Sisi, onder wie ze meer ruimte krijgen dan 

voorheen. De aanslag op de Koptische kathedraal 

in Cairo in 2016 was een wraakoefening voor deze 

steun. Ondertussen organiseert het Egyptische Bij-

belgenootschap wel jaarlijks zomerbijbelweken voor 

meer dan 200.000 kinderen, waaronder nogal wat 

moslimkinderen.

Egypte kent ook sociaal-culturele problemen zoals 

vrouwenbesnijdenis, in Egypte een gebruik bij zowel 

moslims als christenen. Taboes op seksualiteit ma-

ken dat in de gesloten familiecultuur veel seksueel 

en (ander) huiselijk geweld plaatsvindt. Dit is nauwe-

lijks bespreekbaar. Met de Koptisch Orthodoxe Kerk 

en de Presbyteriaans-Evangelische Kerk van Egypte 

bestrijden we vrouwenbesnijdenis, huiselijk geweld 

en armoede. 

Met hen en andere partnerorganisaties werken we 

aan een betere verstandhouding tussen moslims en 

christenen. Met het Bijbelgenootschap werken we 

aan meer inzicht in de Bijbel voor tieners. 

We zien resultaten. Jaarlijks gaan hele dorpen of 

wijken na een traject van coaching zelf verder in hun 

strijd tegen armoede. Bewustwording rond huiselijk 

geweld en vrouwenbesnijdenis groeit en van de rap-

portages van het Bijbelgenootschap spat het plezier 

af. Ook hier versterken we de kerk om een relevante 

rol te spelen in de samenleving.

3.4  Overige landen

Behalve in Syrië en Libanon financiert Kerk in Actie 

via de ACT Alliance ook noodhulp van kerkelijke en 

christelijke partners in Irak en Jordanië. In Jordanië 

gebeurt dat in samenwerking met ICCO. Hier kon-

den we onder meer 26.500 vluchtelingengezinnen 

en arme Jordaanse families die vluchtelingen uit 

Syrië en Irak opvangen, helpen met warme dekens, 

het bevorderen van onderwijs voor meisjes, het 

bevorderen van hygiëne en gezonde voeding, betere 

huisvesting en vaktraining voor jongeren. 

Europese zendingsorganisaties (waaronder Kerk in 

Actie) stonden de Raad van Kerken in het Mid-

den-Oosten bij om uit haar financiële problemen te 

komen. Dat lukte in 2016. Nu begeleidt de Raad van 

Kerken haar lidkerken weer bij diaconale hulp. En wij 

steunen hen daarbij via het programma ‘Versterk de 

kerk’ van Kerk in Actie.

We steunen ook de kerken en het Bijbelgenoot-

schap in de Golfstaten. Daar wonen 4 miljoen chris-

tenen, meest gastarbeiders uit Azië en Afrika. Velen 

zijn ongeletterd. Het Bijbelgenootschap leert ze om 

de Bijbel mondeling aan elkaar door te geven. Dat 

is tegelijk dé mogelijkheid om hun rechten aan te 

kaarten en voor hen te bemiddelen bij arbeidscon-

flicten.

In Israël en Palestina is conform het beleid van de 

Protestantse Kerk het werk gericht op het bouwen 

aan bruggen. Niet alleen tussen Joden en Pales-

tijnen of tussen mensen van verschillend geloof, 

maar ook met de buitenwereld. We willen dat 

mensen aan het woord komen die onrecht vanuit 

een gezamenlijk perspectief aan de kaak stellen. 

We steunen daarbij zowel partners en projecten in 

Israël als in de Palestijnse gebieden.

Kerken bestrijden 
vrouwenbesnijdenis 
en huiselijk geweld
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Kerken spelen belangrijke rol bij noodhulp

‘In februari 2015 zat ik met tranen in mijn ogen 

achter mijn computer. Ik volgde het nieuws over 

de dorpen van Assyrische christenen langs de 

Khabur-rivier in Noord-Syrië. Ze werden op dat 

moment door IS verdreven uit hun dorpen, er 

vielen doden en meer dan tweehonderd Assy-

riërs, vrouwen en veel kinderen, werden gekid-

napt. Ik kende die dorpen. Die mensen. Wie kon, 

vluchtte hals over kop naar Hassakeh, een stadje 

in het Koerdische gebied in Noordoost-Syrië. 

Een paar dagen later hoorde ik hoe het ze daar was 

vergaan. Ze waren opgenomen in een aantal kerken. 

De kerkelijke hulpverlening was gelijk op gang ge-

komen met het verlenen van hulp, kleding, voedsel, 

dekens en medicijnen. De hulp werd verleend door 

lokale hulpverleners van het Departement voor Hulp-

verlening van de grootste kerk in Syrië, de Orthodoxe 

Kerk van Antiochië. Partner van Kerk in Actie. Van de 

Protestantse Kerk. De hulp werd verleend met geld 

dat waarschijnlijk van ons kwam, van u.

Ruim een jaar later. Mei 2016. Ik ben voor Kerk in 

Actie in Beirut, in Libanon. Daar tref ik bij een part-

nerorganisatie - bij toeval? - een groep kinderen. Het 

blijken de laatste kinderen te zijn uit de Assyrische 

dorpen die door IS waren vrijgelaten. Ze komen be-

danken voor wat de organisatie voor ze had gedaan. 

Ze doen een Assyrisch dansje voor ons. En ik… kom 

even niet uit mijn woorden. Ik slik. Omdat je - als je 

die kinderen, levend en vrolijk, in de ogen kijkt -  pas 

voelt dat het allemaal écht werkt.

De actieweek in september 2016 voor kerken en 

christenen in het Midden-Oosten was dé gelegen-

heid om dit verhaal te vertellen. Om zo mensen een 

hart onder de riem te steken. Veel te weinig mensen 

in Nederland weten hoe belangrijk kerken zijn voor 

noodhulp wereldwijd. Vanwege onze goede contac-

ten in Syrië en Libanon speelt Kerk in Actie bovendien 

een belangrijke rol in de noodhulp daar. Tientallen 

keren vertelde ik het verhaal in Nederlandse kerken. 

Mensen hingen aan mijn lippen. Dit is het verhaal 

dat ze zo vaak niet horen: verhaal van hoop, van het 

wereldwijde lichaam van Christus. 

In 2014 organiseerden we in het kader van Tien jaar 

Protestantse Kerk een kaartenactie voor christenen in 

Syrië. De kaarten kwamen overal in Syrië terecht. Dit 

jaar stuurden we harten gemaakt door Nederlandse 

kerkleden naar schoolkinderen in Libanon. Geloven 

in delen. Samen kerk in actie zijn. Dat maakt me blij’. 

Feije Duim, Kerk in Actiemedewerker Midden-Oosten.
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Samen met de kerk in het Midden-Oosten in actie

Syrische kerk deelt kledingpakketten uit. 
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Nicaragua

Gleyssi uit Managua op school met haar vriendinnen. Gleyssi wordt 

al sinds haar vijfde ondersteund door de lokale partnerorganisatie 

Tesis. Dankzij Tesis is Gleyssi een jonge zelfbewuste tiener die 

weet dat ze veel in haar mars heeft. De kans dat ze in de prostitutie 

terechtkomt is hierdoor verdwenen.



33

04. Latijns-Amerika

04
Latijns-Amerika

33



Bolivia

Brazilië

Colombia

Cuba

Ecuador

Guatemala

Haïti

Nicaragua

Zending

Werelddiaconaat

Kinderen in de Knel

Noodhulp, wederopbouw en rampenpreventie

Uitgezonden medewerkers: Martina	Fraanje	(Guatemala),	Nienke	Pruiksma	(Brazilië),
Sietske	Blok	(Brazilië),	Inge	Landman	(Colombia),	Lieve	Troch	(Brazilië)

Martina	Fraanje	(Guatemala),	Nienke	Pruiksma	(Brazilië),
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04. Latijns-Amerika

4.1  Inleiding

In Latij ns-Amerika richt Kerk in Actie zich op het 

creëren van kansen voor jongeren op een betere 

toekomst, het beschermen van kinderrechten, het 

tegengaan van geweld tegen vrouwen en het opko-

men voor de belangen van de inheemse bevolking.

4.2  Colombia

Na ruim een halve eeuw burgeroorlog werd in 

november 2016 een vredesakkoord getekend tussen 

het regeringsleger en de FARC. Colombia bevindt 

zich nu in een overgangsfase: van oorlogsgeweld 

naar verzoening en vrede. De internationale ge-

meenschap, waaronder Nederland, ondersteunt de 

regering bij  het herstel van de rechtsstaat en van 

diens gezag over het hele grondgebied van Colom-

bia. In deze complexe context richten we ons met 

onze partnerorganisaties met name op vrouwen, 

jongeren en kinderen: groepen die zwaar hebben 

geleden door het oorlogsgeweld.

Twee partnerorganisaties zij n betrokken bij  een 

programma voor de ontwikkeling van vrouwelij k 

leiderschap, gefi nancierd door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Eén is Mencoldes, die zich al 

vele jaren inspant voor verbetering van de positie 

van vrouwen, vooral van hen die ontheemd zij n 

geraakt door de oorlog. 

Andere partners richten zich op kinderen uit kwets-

bare milieus. Kerk in Actie stimuleert deze partner-

organisaties meer als coalitie samen te werken om 

gezamenlij k de overheid aan te spreken op naleving 

van de kinderrechten. Eén van deze organisaties, 

Fundación Pequeño Trabajador (FPT) zet zich niet 

alleen in voor kinderen in een gewelddadige wij k in 

Bogotá, maar ook voor jongeren: met een kook-

school waar zij  tot kok worden opgeleid. De school 

is een groot succes en er is inmiddels een tweede 

school geopend in de stad Cali. Naast Kerk in Actie 

fi nanciert ook de Rij ksdienst voor Ondernemend 

Nederland dit programma.

Bij  de opbouw van een vreedzame samenleving zij n 

ook bezinning en geloofsgesprek van belang. IMCOL 

(Doopsgezinde Kerk in Colombia) doet dit via de 

methode van Contextueel Bij bellezen. Inge Land-

man, uitgezonden medewerkster bij  IMCOL, vertelt: 

“Deelnemers zij n enthousiast. Ze relateren bij beltek-

sten aan situaties in hun eigen context en denken na 

over hun rol als (kerk)gemeenschap. Ze komen met 

concrete voorstellen tot actie, van een herinnerings-

park tot het opzoeken van een familie die met de 

‘vij and’ samenwerkte. De kracht en impact van deze 

methode verrast mij  telkens weer.”

4.3  Cuba

Vaak horen we over Cuba dat er geen vrij heid van 

meningsuiting is en toegang tot internet wordt 

beperkt. Minder bekend is dat de bevolking toegang 

heeft tot gratis onderwij s en gezondheidszorg. De 

kwaliteit van het onderwij s en de gezondheidszorg 

holt echter achteruit door een tekort aan artsen en 

goede onderwij zers. Cuba is ook een samenleving 

waar de vergrij zing een groot probleem is. Veel 

jongeren zij n naar de VS geëmigreerd of naar de 

toeristenplaatsen, op zoek naar een baan. Ouderen 

kampen met eenzaamheid en armoede. 

Samen met partnerorganisaties ondersteunen we 

mensen in deze complexe situatie. Zo helpen Kairos 

in Matanzas en CCRD (Centro Cristiano de Refl exi-

ón y Diálogo) in Cárdenas respectievelij k 31 en 80 

ouderen en mindervaliden met een maaltij d en aan-

dacht. Kairos probeert daar jongeren bij  te betrek-

ken, zodat er contacten ontstaan tussen jongeren en 

ouderen.

Colombia

Een meisje ruikt aan kruiden op 

de markt. Zij  zit op de kookschool 

die door partnerorganisatie FPT 

is opgericht.



36

Jaarverslag Kerk in Actie 2016

Op Cuba werd decennialang het atheïsme gepropa-

geerd en godsdienst sterk beperkt. Pas in de jaren 

’90 kwam hier verandering in. Het SET (Seminario 

Evangelico de Teologia) biedt een vierjarig opleiding 

in Religiestudies aan in Havana. Het blijkt aan een 

grote behoefte te voldoen want mensen zitten met 

levens- en geloofsvragen. In 2016 volgden in totaal 53 

mannen en 76 vrouwen deze studie. De studenten zijn 

heel divers: oud, jong, protestant, katholiek, moslim, 

aanhanger van de afro-cubaanse religie of atheïst.

Daarnaast leidt SET predikanten op en organiseert 

zij op verschillende plekken in Cuba cursussen in 

Bijbel en Theologie voor kerkelijke werkers en ge-

meenteleden. In februari en maart verzorgden Hans 

Spinder en Wil Arts (van 2004 t/m 2010 uitgezon-

den medewerkers in Cuba) colleges aan het SET en 

trainingen bij lokale kerken. Ze geven hiermee niet 

alleen een inhoudelijk bijdrage aan de theologische 

opleiding vanuit een ander (Europees) perspectief, 

maar zijn ook een belangrijk gesprekspartner voor 

de mensen in een veelal geïsoleerde omgeving met 

weinig toegang tot goede informatie.

4.4  Overige landen

Chaco-regio (Bolivia, Argentinine en Paraguay)
In het Chaco-gebied steunen onze partnerorgani-

saties CERDET, JUM en Tierraviva de inheemse ge-

meenschappen in hun strijd om behoud van hun land 

en toegang tot water. In dit deel van Bolivia, Argenti-

nië en Paraguay wonen ruim 40 inheemse volken. De 

Weenhayek-gemeenschap in Chaco Tarija verbleef 

voorheen op een klein stuk door veebedrijven 

ingesloten grond, maar kon haar droom verwezenlij-

ken om opnieuw in het eigen leefgebied te wonen. 

Geleidelijk aan hebben zij 64.000 hectare land terug 

gekregen. Het vormen van nieuwe gemeenschappen 

was echter niet gemakkelijk. De families verhuisden 

naar plaatsen zonder drinkwatervoorziening, elektrici-

teit  en middelen om hun huizen te bouwen. In 2016 

is dankzij steun van Kerk in Actie een watersysteem 

geïnstalleerd, waardoor er nu stromend water is. Ook 

in Nicaragua, Guatemala en Brazilië  zetten onze part-

nerorganisaties zich in voor de inheemse bevolking. 

Guatemala
De cultuur van geweld is in Guatemala nog steeds 

sterk aanwezig, een erfenis van de jarenlange 

burgeroorlog (1960-1996). Dagelijks ondervinden 

vrouwen hiervan de gevolgen. Partnerorganisatie  

El Refugio vangt meisjes en vrouwen op die slacht-

offer zijn van sexueel geweld en voert actief lobby 

voor  de rechten van vrouwen.

Cedepca (Evangelisch Centrum voor Pastorale 

Studies in Centraal Amerika) laat vrouwen zien dat 

zij er mogen zijn, met cursussen als “Vrouw zijn is 

geweldig” en “Theologie vanuit het perspectief van 

vrouwen”. In het  samen lezen van de Bijbel ontdek-

ken zij hoe dappere vrouwen als Sifra en Pua zich 

niet voegen naar de situatie die hun wordt opgelegd 

en  hoe Tamar het onrecht (een voor hen zo herken-

bare situatie) aankaart. Martina Fraanje, uitgezonden 

medewerkster, heeft meegewerkt aan het uitwerken 

van deze bijbelstudies. In 2016 namen 800 vrouwen 

deel aan in totaal 47 cursussen. 

Nicaragua
De politieke ontwikkelingen baren zorgen. De vrij-

heid van meningsuiting lijkt aan banden te worden ge-

legd. Er bestaat een sterke controle van overheidswe-

ge op het maatschappelijk leven. Deze situatie heeft 

weerslag op de bewegingsvrijheid van de partneror-

ganisaties van Kerk in Actie, die zich vooral  inzetten 

voor minderheden en gemarginaliseerde groepen. Het 

geven van een stem aan rechtelozen, wordt niet altijd 

door autoriteiten gewaardeerd. 

Acción Médica Cristiana (AMC) werkt in afgelegen 

gebieden met inheemse volken en richt zich o.a. op 

het voorkomen van geweld, respect voor rechten en 

instandhouding van cultuur. De organisatie TESIS blijft 

zich inzetten voor kinderen en vrouwen uit volkswijken 

van Managua, waar geweld en werkeloosheid heersen. 

Haïti
In Haïti verleende Kerk in Actie in 2016 noodhulp 

nadat het land op 4 oktober zwaar werd getroffen 

door orkaan Matthew. De partners van Kerk in Actie, 

verenigd in de ACT Alliance, waren snel ter plaatse 

en boden hulp in de vorm van voedselpakketten 

en drinkwater. Ook stelden zij bouwmaterialen ter 

beschikking zodat mensen hun huizen en daken 

konden herstellen. Kerk in Actie heeft dit nood- 

hulpprogramma gesteund met een bedrag van  

€ 105.000, inclusief een bijdrage van EO Metter-

daad. Met dit bedrag zijn 450 gezinnen geholpen: 

zij ontvingen voedsel- en hygiëne pakketten en 

bouwmaterialen. Dit programma loopt in de eerste 

maanden van 2017 nog door.

Daarnaast werkte Kerk in Actie in 2016 ook in Brazilië 

en Ecuador.
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‘Dit is onze cultuur, onze manier van leven’

Vier generaties zijn verzameld in de huiskamer 

van het houten huisje: overgrootmoeder met 

enkele van haar kinderen, kleinkinderen en ach-

terkleinkinderen. Het regenseizoen is begonnen 

en bij de heftige regen blijven de vrouwen liever 

binnen dan dat ze op het land gaan werken. 

De paden in het dorp van de Karo Arara aan de 

zuidelijke rand van het Amazonegebied zijn in 

modderpoelen veranderd.

COMIN, de organisatie die namens de Lutherse Kerk 

in Brazilië (IECLB) en met steun van Kerk in Actie voor 

en met de inheemse bevolking werkt, ondersteunt 

de initiatieven van de vrouwen om hun gemeen-

schap gezond te houden en hun cultuur, die onder 

druk staat, niet te laten verdwijnen. Afgelopen jaar 

hebben de vrouwen samen met medewerker Jandira 

Keppi een kookboek geschreven met recepten uit de 

Karo-Arara keuken.

 

Maria, getrouwd met de leider van het dorp, moeder 

van vijf kinderen en oma, vertelt: “Het was goed 

voor ons en onze kinderen om het boek over eten 

te maken, omdat we lang niet meer alles volgens 

onze eigen traditie maakten. We waren begonnen 

eten van de blanken te eten: alles gekookt, gekookt, 

gekookt. En dat terwijl we heel veel eten hebben dat 

van ons is: geroosterde mais, geroosterde maniok, 

geroosterd vlees, maïssoep met vis en nog veel 

meer. Dat soort dingen maakten we niet meer. We 

gaven het gezonde, natuurlijke eten niet meer aan 

onze kinderen. Door het kookboek te maken kon-

den we allemaal weer zien hoe we dat bereiden. Het 

was goed om die gerechten weer te maken, zodat 

we ons eigen gezonde eten niet weer achterlaten.”

 

Door samen te werken aan dit boek werd de ge-

meenschap weer enthousiast voor hun eigen eten. 

Dit jaar hebben de vrouwen van het dorp veel meer 

geplant dan eerdere jaren. De velden midden in het 

woud staan vol en alle generaties gaan mee om te 

oogsten.

 

Toch is het niet gemakkelijk om de gewoonten en 

kennis van landbouw aan de jongere generatie door 

te geven. “Ze gaan naar school en hun ouders nemen 

hen niet meer mee naar het land.” Desondanks zet 

Maria, als leider van de vrouwen van het dorp, zich er 

voor in dat de oudere generatie vrouwen hun doch-

ters (en ook wel zonen) meenemen en leren zaden 

te bewaren en het land te bewerken. “Dat is onze 

cultuur, onze manier van leven.” 

Samen met Maria zijn we een wereldwijde kerk in 

actie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt 

om op te komen voor hun rechten en cultuur. 

37

Samen met de kerk in Brazilië in actie

Vrouwen zoeken in het bos naar voedsel.
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India

Dit Indiase meisje uit Chennai krijgt les van partnerorganisatie 

Maega Trust. Maega Trust zorgt ervoor dat kinderen die in de 

steengroeve werken toch onderwijs krijgen en weten wat 

hun rechten zijn.
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Uitgezonden medewerkers: Nelly	van	Kampen	(Maleisië),	Tjeerd	de	Boer	(China),	
Kor	Grit	(Pakistan),	Judith	van	den	Berg-Meelis	(Indonesië),	Hillie	Veneman	(Indonesië),	
Hendrie	van	Maanen	(Thailand),	Henriette	Nieuwenhuis	(Indonesië)
Kor	Grit	(Pakistan),	Judith	van	den	Berg-Meelis	(Indonesië),	Hillie	Veneman	(Indonesië),	
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5.1   Inleiding

In Azië richt Kerk in Actie zich vooral op het bestrij -

den van kinderarbeid, het bevorderen van duurzame 

landbouw, inkomensverbetering, theologisch onder-

wij s en groei in begrip en verdraagzaamheid door 

interreligieuze samenwerking.

5.2   Pakistan

Christenen (3%) en andere minderheden leven in 

een moeilij ke positie. Jongeren ondervinden discri-

minatie bij  studie en werk, de gevoelige wet op de 

godlastering maakt dat mensen eenvoudig kunnen 

worden aangeklaagd. Er zij n aanslagen bij  kerken en 

christelij ke bij eenkomsten en men leeft met strenge 

veiligheidsmaatregelen. En toch…..blij ven de chris-

tenen hoopvol en in gesprek met anderen die vrede 

willen, zowel moslims als hindoes. Wij  bemoedigen 

de christenen in Pakistan daarin, maar met hun inzet 

en geloof bemoedigen zij  ons ook.

Doel van Kerk in Actie in Pakistan is het versterken 

van de kerk en het samenwerken met (christelij ke) 

initiatieven om armoede en uitsluiting te vermin-

deren. Voor het versterken van de kerk werken we 

samen met de Church of Pakistan (jongerenwerk, 

pastoraat, vredesopbouw), het Christian Study Cen-

ter (christen-moslim relaties) en het Open Theologi-

cal Seminary (Bij belmateriaal, trainingen en studie). 

Op het platteland van de Punjab werken vier 

partners aan verbetering van bestaanszekerheid en 

bestaansrecht voor gemeenschappen in de mar-

ge. Het werk voor kinderen met handicaps stond 

centraal in de kerstcampagne. Partnerorganisatie 

NOAD kon dit werk in 2016 uitbreiden. Zo werden 

twintig hulpgroepen opgezet waar ouders informatie 

krij gen over handicaps en de rechten van mensen 

met een handicap. Via huisbezoeken krij gen ouders 

ondersteuning en kinderen basale fysiotherapie. 

Leerkrachten worden bewust gemaakt dat ook kin-

deren met een handicap toegang moeten krij gen tot 

onderwij s. Bij  70% van de 240 kinderen is zichtbare 

vooruitgang merkbaar. 

Op het terrein van bestaanszekerheid werkten de 

partners aan het stimuleren van klein onderne-

merschap. Zo’n 300 vrouwen en mannen werden 

getraind in business skills. Een groot deel kwam in 

aanmerking voor een startsubsidie en begeleiding 

bij  het werken aan hun eigen inkomen. De onderne-

mingen zij n gevarieerd: verkoop van melk, hout of 

kleine huishoudartikelen, maar ook het houden van 

kippen, fi etsreparatie of vaccinatie van dieren. Veel 

gezinnen hebben hun inkomen met 40% verhoogd. 

Een indrukwekkend resultaat dat leidt tot een betere 

voedingssituatie en tot meer kinderen die naar 

school kunnen.   

5.3  India

In India werkt Kerk in Actie aan vreedzaam inter-

religieus samenleven, inclusieve geloofsgemeen-

schappen (m.n. voor dalits, vrouwen en LGBTI*) 

en naleving van kinderrechten. 

In India staat godsdienstvrij heid, hoewel gegaran-

deerd in de grondwet, onder druk. Partnerorganisa-

tie Henry Martyn Instituut (HMI) onderzoekt de rol 

van de kerk in een samenleving waar de kerk onder 

druk staat. Het zoekt hierbij  het interreligieuze con-

tact, omdat ook moslims en andere gelovigen wor-

den onderdrukt en omdat het HMI nadrukkelij k niet 

alleen opkomt voor christenen. Achttien PKN-pre-

dikanten bezochten het HMI om kennis te maken 

met de interreligieuze en maatschappelij ke aanpak 

van het HMI en andere Kerk in Actie-partners als de 

National Council of Churches of India (NCCI) en de 

Asian Women’s Resource Centre (AWRC). Zowel 

NCCI als AWRC besteden aandacht aan kerk en 

LGBTI. Tevens maakten de predikanten kennis met 

contextueel bij bellezen in India. Urgente thema’s als 

de positie van Dalits, vrouwen en boeren werden 

besproken op basis van bij belteksten.  

Kerk in Actie werkt met acht partners aan vermin-

dering van kinderarbeid. Traditie, kaste en uitbui-

ting door bedrij ven leiden ertoe dat kinderen niet 

naar school gaan, voortij dig afhaken, zwaar werk 

verrichten en dat meisjes zeer jong uitgehuwelij kt 

worden. Met de Stop KinderArbeid-coalitie werd een 

nationale conferentie gerealiseerd. Dit resulteerde in 

de Delhi Declaration waarin de lokale en nationale 

Christenen in Pakistan 
bemoedigen ook ons

__________________________________________________________________________________

*LGBTI	is	de	(engelstalige)	afkorting	voor	lesbian,	gay,	

bisexual,	transgender	en	intersexed.



42

Jaarverslag Kerk in Actie 2016

overheid wordt opgeroepen haar verantwoordelijk-

heid te nemen inzake de gevolgen van de vernieuwde 

wetgeving rond het recht op educatie. Op uitvoerend 

niveau slaagden de partners er samen in om zo’n 

3.000 kinderen in het onderwijs te krijgen, uit situa-

ties van arbeid of thuis zitten. Dit gebeurde zowel in 

stedelijke gebieden (o.a. bij de kledingindustrie) als 

op het platteland waar aanwezigheid van onderwijs 

beperkt is en de traditie is dat kinderen meewerken 

op het land. 

5.4  Overige landen

Indonesië 
In Indonesië werkten we opnieuw met diverse part-

ners aan verbetering van inkomen, voedselsituatie 

en kinderrechten. Zo rondde Trukajaya, de diaconale 

organisatie van de Christelijke Kerk van Java (GKJ) 

hun project af in Lembu. In zes afgelegen dorpen 

verdubbelde de duurzame rijst- en maisverbouw, en 

werden 56 biogasinstallaties, vijf rijstbanken en vier 

waterreservoirs gerealiseerd. Ook wordt er nu een 

grotere diversiteit aan groenten en vruchten ver-

bouwd waardoor de voedingssituatie aantoonbaar is 

verbeterd.  

Daarnaast werken we in Indonesië met 33 synodes 

samen aan de thema’s ecologie, gender en inter- en 

intrareligieuze dialoog. In dat kader werden dertig 

mensen getraind die nu actief milieukwesties aan de 

kaak stellen in de kerk en in hun omgeving. Ook is 

een groep van acht jongeren op bezoek geweest in 

vier gemeenten van de Protestantse Kerk in Neder-

land. Zij hebben elkaars leven en geloof gedeeld. 

Een reactie vanuit een gemeente: “Hun bezoek was 

zo goed voor onze gemeenschap, ze brachten men-

sen samen.” Een van de jongeren vertelde: “Ik heb 

geleerd dankbaar te zijn voor wat ik heb gekregen 

van God. In Nederland vergeet men nog wel eens 

om God te danken is mijn indruk, terwijl we zoveel 

hebben gekregen van Hem.”

Op Papua werkten we met onze partners aan de 

verbetering van gezondheidszorg, onderwijs en 

economische ontwikkeling. Zo heeft partnerorgani-

satie YKW, in het hoogland van Papua, haar laatste 

lesboek voor klas 3 geschreven, volgens een metho-

de die beter aansluit bij de lokale belevingswereld. 

In 2016 zijn meer dan 130 onderwijzers getraind in 

het gebruik van de nieuwe boeken. Uit een evaluatie 

blijkt dat de kinderen opvallend beter kunnen lezen 

en rekenen met de nieuwe methode.

Bangladesh
In Bangladesh werkte Kerk in Actie aan versterking 

van de kerk op weg naar open, gastvrije, naar buiten 

gerichte geloofsgemeenschappen die Jezus navol-

gen. Op verzoek van de partners is de nadruk gelegd 

op het trainen van leiderschap. Daarnaast heeft Kerk 

in Actie zich gericht op uitdagingen rond voedselze-

kerheid, inkomen, klimaat en natuurrampen. In mei 

trof de orkaan Roanu zo’n 1,3 miljoen huishoudens. 

Kerk in Actie zet zich in voor het herstel van inko-

men voor de 250 getroffen arme boeren en land-

lozen. Oecumenische partners begonnen nieuwe 

ontwikkelingsprogramma’s voor mensen met een 

marginaal bestaan. Onderdelen in dit werk zijn onder 

meer diversificatie van inkomen, verbetering van de 

voedselsituatie, organische landbouw en de inzet 

van milieuvriendelijke oventjes.  

Cambodja
Partners van Kerk in Actie zetten zich in Cambodja 

in voor verbetering van inkomens en de rechten 

van inheemse groepen en lokale vissers met een 

marginaal bestaan. Een partner werkt op het gebied 

van kinderrechten aan het verbeteren van de situatie 

van kinderen in de groeiende sloppenwijken. Voor 

dit laatste onderdeel liet Kerk in Actie begin 2016 

onderzoek doen om dieper inzicht en richting te 

geven aan het bestaande programma. Het resultaat 

daarvan is dat de partner zich nu expliciet richt op 

het verbeteren van de toegang tot onderwijs en 

versterking van plaatselijke mechanismen voor kin-

derbescherming. Hierin wordt samengewerkt met 

lokale kerken. 

Daarnaast werkte Kerk in Actie in 2016 in nog zes 

andere landen in Azië.

Dorpen verdubbelden 
hun duurzame rijst- 
en maisverbouw
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Hogere landbouwproductie in koude bergstreek

In Mugu, een van de meest afgelegen en armste 

regio’s van Nepal, zijn kindersterfte en analfabe-

tisme hoog. De levensverwachting behoort tot 

de laagste van het land en landbouw bedrijven in 

deze koude bergstreek is zwaar. Toch vertelt een 

inwoner van het dorp Gamhta: “We hebben onze 

landbouwopbrengst afgelopen jaar verdubbeld 

door over te stappen op uien. We denken er nu 

over om de verbouw verder uit te breiden, zodat 

we volgend jaar nog betere resultaten kunnen 

boeken.”

In 2014 zette onze partnerorganisatie International 

Nepal Fellowship (INF) met steun van Kerk in Actie 

en EO Metterdaad in de Mugu-regio een integraal 

ontwikkelingsproject op om het inkomen van de 

bevolking te verhogen en hun gezondheid te ver-

beteren. INF legde contact met bestaande dorps-

comités en trainde de leden voor de activiteiten die 

zij samen met de overige dorpsbewoners onderna-

men. Iedere groep koos zelf wat zij in hun gemeen-

schap wilde verbeteren. Zo besloten 14 gezinnen 

in Gamtha samen dat zij uien wilden verbouwen. 

Ze stelden een actieplan op waarbij de taken eerlijk 

over de groepsleden verdeeld werden. En hoewel 

het de eerste keer was dat zij uien teelden was het 

direct een groot succes: samen produceerden ze 

maar liefst 2500 kilo! Hiervan werd 700 kilo op de 

markt verkocht, de rest werd verdeeld voor eigen 

consumptie. 

De bewoners van het dorp Kerai wilden samen 

de gezondheidsproblemen in hun gemeenschap 

aanpakken. De dorpelingen hebben veel last van 

ziekten als gevolg van besmet drinkwater en slechte 

hygiënische omstandigheden. “We gebruikten de 

rivier om te drinken, de was te doen en om onszelf in 

te wassen,” zegt Nanda Bahadur Thapa. “We wisten 

niets over hygiëne.” De bewoners wilden een wa-

tertappunt aanleggen. Kerk in Actie en INF zorgden 

voor de materialen, de dorpsbewoners leverden de 

benodigde arbeid. Het waterreservoir van 8.000 liter 

zorgt er niet alleen voor dat de gezondheid van de 

dorpsbewoners verbetert maar ook dat de vrouwen 

en kinderen (meestal zijn zij belast met water halen) 

veel minder ver hoeven te lopen en kostbare tijd 

overhouden voor andere zaken.

Het succes van dit programma schuilt in de samen-

werking binnen de dorpsgemeenschappen en het feit 

dat dorpsbewoners zelf het heft in handen nemen: 

zij besluiten samen welk probleem zij willen aanpak-

ken en vergroten hun zelfvertrouwen door in plaats 

van ontvanger van hulp eigenaar van het project te 

zijn. Ook als de fi nanciële steun van Kerk in Actie na 

juli 2017 ophoudt gaan de zelfhulpgroepen in Mugu 

door met hun activiteiten!

Samen met de dorpsbewoners en christelijke part-

nerorganisaties als INF zijn we een wereldwijde kerk 

in actie, die tot in de meest afgelegen en armste 

regio kwetsbare bevolkingsgroepen helpt een mens-

waardig bestaan op te bouwen. 
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Samen met de kerk in Nepal in actie

Dorpsbewoners werken steeds meer samen.
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Europa

Het interkerkelijk netwerk ACT Alliance, waar 

ook Kerk in Actie onderdeel van uitmaakt, 

helpt vluchtelingen met voedsel en kleding, 

maar ook met onderdak en juridische hulp. 



45

06. Europa

45

06
Europa



Zending

Werelddiaconaat

Noodhulp, wederopbouw en rampenpreventie

Oekraïne

Griekenland

Moldavië

Roemenië

Rusland

Servië

46

Jaarverslag Kerk in Actie 2016



06. Europa

47

6.1  Inleiding

In Europa werkt Kerk in Actie met partnerorganisaties 

aan hulp voor vluchtelingen in Griekenland, zorg voor 

kwetsbare ouderen en kinderen, en bij  het terugdrin-

gen van wantrouwen tussen bevolkingsgroepen.

6.2  Griekenland

In de afgelopen twee jaar kwamen veel vluchte-

lingen naar Europa. Nadat Europese binnen- en 

buitengrenzen in 2015 en 2016 stap voor stap 

werden gesloten, bleef in Griekenland een groep van 

ongeveer 65.000 vluchtelingen achter in afwachting 

van de mogelij kheden om elders in Europa hun heil 

te zoeken. 

Vanuit menselij k perspectief is de situatie voor deze 

grote groep mensen ondraaglij k. De Grieks-ortho-

doxe Kerk en de Evangelische Kerk in Griekenland 

kwamen in actie om iets voor deze mensen te doen. 

Dit is een fl inke opdracht ten tij de van een econo-

mische crisis waarin veel Grieken zelf al alle zeilen 

moet bij zetten om te overleven. 

Dankzij  hulp vanuit de kerken in Griekenland zij n in 

2016 de hygiënische omstandigheden verbeterd door 

het bouwen van toiletten voor en het uitdelen van 

toiletartikelen aan 5.000 mensen. Ook zij n aan bij na 

1.000 mensen vouchers of chipkaarten verstrekt om 

voedsel te kopen. Ruim 300 kinderen hebben on-

derwij s kunnen volgen. In 2017 blij ven de Grieks-or-

thodoxe Kerk en de Evangelische Kerk zich inzetten 

voor de mensen die al een tij dlang klem zitten op het 

Griekse vasteland en soms in barre winterse omstan-

digheden in tentenkampen moeten verblij ven. 

In 2016 bezocht de scriba van de Protestantse 

Kerk in Nederland diverse projecten in Griekenland 

om de betrokkenheid van Nederlandse kerken te 

onderstrepen. Hierop volgde een tegenbezoek van 

een delegatie van de Grieks-orthodoxe Kerk om in 

Nederland de nij pende situatie in Griekenland toe te 

lichten en de kerkelij ke verbondenheid nog verder te 

bevestigen. 

Naast deze directe hulp drong Kerk in Actie er bij  de 

politiek op aan om echte, menselij ke oplossingen 

te zoeken in plaats van het sluiten van de grenzen. 

Vanuit onze christelij ke medemenselij kheid heeft 

Kerk in Actie in 2016 op allerlei fronten de benarde 

positie van vluchtelingen in Griekenland ter sprake 

gebracht: in lokale kerken en bij  christelij ke politici in 

Nederland en op EU-niveau. 

6.3  Oekraïne

Oekraïne kwam in 1991 formeel los van de Sov-

jet-Unie, maar de invloed van Rusland bleef groot. In 

het oosten en op de Krim wonen etnische Russen die 

zich economisch, cultureel en politiek nauw verwant 

voelen met het buurland. Protesten in Kiev leidden 

begin 2014 tot het afzetten van de pro-Russische 

president Janoekovytsj, met als gevolg de annexatie 

van de Krim en een oorlog in het oosten tussen se-

paratistische groeperingen en het Oekraïense leger. 

Er vielen 9.500 doden, meer dan 1 miljoen mensen 

vluchtten en de armoede verergerde. Veel gezinnen 

moeten van € 50,- per maand of minder rondkomen. 

Lviv Education Foundation probeert met haar 

programma Building Ukraine Together het wan-

trouwen tussen mensen in Oost- en West-Oekraïne 

te doorbreken. In 2016 werkten 113 jonge vrij wil-

ligers uit oost en west twee weken samen aan het 

renoveren van woningen. In Oost-Oekraïne knapten 

zij  drie door de oorlog beschadigde huizen op, in het 

Oekraine

Het kindertehuis dat partnerorganisatie World Partners 

runt biedt kinderen een veilige plek om op te groeien.
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westen vijf huizen van arme gezinnen.

Door de armoede proberen mensen elders werk te 

zoeken. Met een telefoonlijn informeert en adviseert 

La Strada Ukraine vrouwen over migratie naar het 

buitenland. Zo probeert zij te voorkomen dat vrou-

wen slachtoffer worden van mensenhandel. Ook 

vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld 

kunnen bellen. In 2016 zijn er 38.500 telefonische 

consultaties gegeven. 

In Oekraïne is nog steeds weinig toegang tot 

literatuur over theologie en spiritualiteit uit het 

Westen. Onze partnerorganisatie Spirit and 

Letter vertaalt en publiceert daarom elk jaar een 

aantal werken in het Russisch. In 2016 waren 

dat ’Het verstoorde leven’ van Etty Hillesum 

(3.000 exemplaren) en ’Naar een nieuwe 

solidariteit’ van broeder Alois van Taizé (2.000 

exemplaren). In maart 2016 rondde partnerorga-

nisaties IBT (Institute for Bible Translation) een 

meerjarig vertaalproject af met het aanbieden 

van de Bijbel in het Krim-Tataars aan de kerken 

en geloofsgemeenschappen op de Krim, in 

gedrukte, elektronische en gesproken vorm, en 

als kinderbijbel. 

6.4  Overige landen

Servië 
Twee decennia na de oorlog zijn in de samenlevin-

gen in voormalig Joegoslavië de nationalistische en 

religieuze verhalen over de dreiging van ‘de ander’ 

nog steeds springlevend. De verschillende inter-

pretaties van het verleden, het conflict in Oekraïne 

en de moeizame relatie tussen Europa en Rusland 

maken dat de verhoudingen tussen en in de landen 

in voormalig Joegoslavië sterk onder druk staan.

Het Centre for the Study of Religion, Politics and 

Society (CIRPD) in Servië organiseert evenementen 

die bijdragen aan tolerantie en dialoog tussen ver-

schillende etnisch-religieuze groeperingen. In 2016 

heeft CIRPD een documentaire gemaakt met de 

titel ‘Contested memories and the frozen conflict’ 

(Betwiste herinneringen en het bevroren conflict). 

De documentaire laat de verschillende verhalen en 

herinneringen van mensen over het conflict zien en 

roept op tot een gezamenlijke herdenking. In 2016 

werd deze documentaire geselecteerd als één van 

de 15 beste films op het International Film Festival 

in Kroatië. Dankzij haar evenwichtige benadering, 

die niemand uitsluit, is CIRPD uitgegroeid tot een 

gerespecteerde ‘opinieleider’ in deze nog steeds 

erg gevoelige thematiek.

Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa. Om die re-

den trekt een groot deel van de werkende generatie 

weg om in het buitenland werk te vinden. De zorg 

en aandacht voor de achterblijvers - de kinderen en 

ouderen - is vaak minimaal. In Moldavië werkt Kerk 

in Actie met zes partnerorganisaties die opkomen 

voor deze ouderen en kinderen, maar ook voor de 

slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld, 

en aan het voorkomen daarvan. 

Eén van deze partners is Moldavan Christian Aid 

(MCA), een netwerk opgezet vanuit verschillende 

kerken in Moldavië. MCA begeleidt en traint kader 

en vrijwilligers van de plaatselijke kerken om soci-

aal-diaconaal actief te zijn in hun eigen gemeen-

schap. Voor 2016 en 2017 heeft MCA 13 gemeen-

schappen geselecteerd die ondersteund worden in 

hun sociaal-diaconale werk.

Eén van deze dorpen is Moara de Piatra. Een dorp 

op het platteland waar, zoals in zoveel dorpen, 

bijna alleen nog ouderen en kinderen wonen. In 

2016 heeft de lokale kerk hier hulp gekregen om 15 

tieners te assisteren in het verlenen van sociale hulp 

aan 25 ouderen. Dit lost het praktische probleem op 

van eenzaamheid, maar geeft ook sociale samen-

hang in de gemeenschap. Door de afwezigheid 

van zorgende volwassenen leren jongeren op deze 

manier om te zorgen voor elkaar. Ook geeft het ze 

zelfvertrouwen en leren ze hun eigen kwaliteiten en 

interesses kennen.

In Anenii Noi werd in 2016 een centrum geopend 

voor naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd 

van 7 tot 13 jaar uit erg kwetsbare gezinnen, of 

uit gezinnen waar geen ouderlijk toezicht meer 

aanwezig is. Iedere dag kunnen hier nu 25 kinderen 

terecht voor een warme maaltijd, huiswerkbegelei-

ding, het wassen van hun kleding en ook leerzame 

en leuke activiteiten.

Daarnaast werkte Kerk in Actie in 2016 ook in  

Rusland, Roemenië en Bulgarije. 

De Bijbel is vertaald 
in het Krim-Tataar
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De engel van de stad

Meerdere dagen per week bezoekt Ludmilla, 

verpleegster bij Home Care, mensen die hulp-

behoevend zijn in het dorpje Chisinau in Mol-

davië. Met enige regelmaat bezoekt zij nu ook 

een ouder echtpaar. Hun verhaal is schrijnend, 

maar helaas geen uitzondering in Moldavië. 

Dit echtpaar moet rondkomen van een pensioen 

van € 20,- in de maand. Hun beide kinderen zijn 

naar het buitenland vertrokken en laten sindsdien 

niets meer van zich horen. Het echtpaar is op elkaar 

aangewezen. Gelukkig staan de verplegers van 

partnerorganisatie Home Care mensen zoals dit 

oudere echtpaar bij wanneer de nood het hoogst 

is. De oude dame ligt al enkele maanden in bed. In 

april brak zij bij een val haar heup. Nu bezoekt Lud-

milla haar elke week voor de passende verzorging 

en verpleging. De man is 84 jaar oud, tien jaar lang 

leed hij aan maagkanker. Zijn maag werd verwijderd 

en tot ieders verbazing overleefde hij die operatie. 

Nu leeft hij met de tijd die God hem geeft. Hij fl eurt 

op als Ludmilla op bezoek komt en met hem praat 

als ze zijn vrouw verzorgt. Ludmilla is hiermee meer 

dan een verpleegster. Ze is zijn houvast en plek om 

even zijn verhaal te doen. De engel van de stad, zo 

zegt de man. 

Home Care heeft in de stad een eigen kleinschalig 

verzorgingshuis waar mensen heen kunnen komen. 

ZIj kunnen er douchen, hun kleding wordt gewas-

sen, hun haren geknipt, luizen verwijderd, kortom 

algehele verzorging die in Nederland heel normaal is. 

De mensen die niet zelfstandig naar de stad kun-

nen komen, worden bezocht door verpleegsters als 

Ludmilla. Ludmilla en haar collega-verpleegsters 

worden door veel mensen ‘de engelen’ genoemd. 

In een oude auto rijden ze door de stad, elk half uur 

een ander bezoek. Op pad naar een meisje met een 

geestelijke beperking, op bezoek bij een jongeman 

die aan een rolstoel gekluisterd is of naar de ouderen 

waarvoor geen reguliere hulpdienst meer wil komen.

Samen met Ludmilla zijn we een kerk in actie die 

omziet naar ouderen en hulpbehoevenden.

49

Verpleegster van Home Care op huisbezoek

Samen met de kerk in Moldavië in actie
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Kerk in Actie nam in samenwerking met andere kerken 

en christelijke organisaties het initiatief voor het project 

SchuldHulpMaatje. Binnen dit project worden ‘maatjes’ 

opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te 

begeleiden en te coachen.
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Aantal diaconieën 
Nederland telt 2.119 
(wij k)diaconieën van 

plaatselij ke protestantse 
kerken.

Zorgzame Kerk 
Kerk in Actie ondersteunt 

kerken die iets willen betekenen 
op het gebied van zorg. In 2016 

waren 30 plaatselij ke kerken 
Zorgzame Kerk.

Diakonia 
7.500 diakenen lezen 

vakblad Diakonia.

Vluchtelingen 
Kerk in Actie adviseerde meer dan 
100 kerken en kerkelij ke groepen 
over opvang van vluchtelingen 

en hulp bij  integratie.

Armoede 
Via SchuldHulpMaatje 

boden 1.500 maatjes hulp aan 
mensen met schulden. 

Landelijke Diaconale Dag 
Voor de 121e keer vond er een 

Landelij ke Diaconale Dag plaats. 
Deze trok 1.150 bezoekers: diakenen, 

vrij willigers en predikanten.

Duurzaamheid
In 2016 zij n er opnieuw 

Groene Kerken bij gekomen. 
Nederland telt er nu 106.

Noodfondsen 
Kerk in Actie ondersteunt kerken die een noodfonds 
hebben of willen opstarten voor mensen in armoede. 

In 2016 hebben 75 kerkelij ke noodfondsen hun 
kennis gedeeld en zij n in 75 plaatsen nieuwe 

noodfondsen opgestart.
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7.1  Inleiding

Samen met ruim 2.000 (wij k)diaconieën en diacona-

le organisaties werken we onder meer aan opvang 

van vluchtelingen, bestrij ding van armoede met spe-

ciale aandacht voor kinderen en aan maatjesprojec-

ten voor mensen met schulden of een zorgbehoefte.

7.2  Armoede in Nederland

Volgens het CBS heeft één op de elf huishoudens 

een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In totaal 

groeien 421.000 kinderen op in een huishouden 

met een laag inkomen. Zij  lopen risico op armoede, 

toenemende isolering en uitsluiting. Kerk in Actie 

werkt aan een samenleving waarin ieder mens tot 

zij n of haar recht komt, door protestantse gemeen-

ten handvatten te bieden om armoede effectief te 

bestrij den. 

Kerk in Actie heeft in 2016 in samenwerking met 

andere kerken de inzet van kerken op het terrein van 

armoede onderzocht. Het Armoedeonderzoek 2016, 

waar veel media-aandacht voor was, liet zien dat het 

beroep op protestantse gemeenten vanwege armoe-

de fors is gegroeid. In totaal zij n 18.857 individuele 

hulpvragers geholpen. Daarnaast worden inloophui-

zen en voedselbanken fors fi nancieel ondersteund. 

Plaatselij ke kerken geven gezamenlij k zo’n 36 

miljoen uit aan armoedebestrij ding. Kerk in Actie 

heeft een brochure met praktische tips toegestuurd 

aan alle protestantse diaconieën. Het Armoedeon-

derzoek 2016 is aangeboden aan de Staatssecretaris 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de 

oproep om specifi ek armoedebeleid te ontwikkelen 

voor de meest kwetsbare groepen.

 

Kerk in Actie heeft in 2016 75 noodfondsen gehol-

pen zich verder te ontwikkelen wat betreft werk-

wij ze, plaats in het netwerk van hulpverlening en in 

Ede

Steeds meer kinderen in Nederland leven 

in armoede. Bij  de voedselbank in Ede 

krij gt een jongetje een extra verrassing.
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relatie met de lokale overheid. Ook zij n 75 nieuwe 

plaatselij ke gemeenten betrokken geraakt bij  een 

noodfonds, waardoor zij  effectief armoede vermin-

deren. Kerk in Actie heeft begeleiding op maat, arti-

kelen in Diakonia, twee expertise-meetings met zo’n 

80 plaatselij ke kerken en een digitale toolbox op de 

Landelij ke Diaconale Dag geboden (te downloaden 

via www.kerkinactie.nl/armoede).

 

Kerk in Actie heeft 50 lokale voorbeelden verzameld 

van kerken die zich inzetten voor kinderen in armoe-

de. Deze zullen benut worden bij  het bouwen aan 

een netwerk Kinderen en Armoede met als doel 150 

nieuwe kerken te enthousiasmeren en te ondersteu-

nen bij  het opzetten van activiteiten om armoede 

onder kinderen in Nederland te bestrij den.

 

. 

7.3  Vluchtelingen

Een groot deel van de 43.000 vluchtelingen die in 

2015 in Nederland aankwamen, kreeg in 2016 te 

horen dat ze mochten blij ven. Velen kregen een 

huis, anderen kregen al wel een verblij fsvergunning 

maar verbleven in 2016 nog in een opvanglocatie 

van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 

Op 1 december 2016 waren dit ruim 12.000 mensen. 

In 2016 verschoof de inzet van kerken dan ook van 

het welkom heten en organiseren van activiteiten in 

de noodopvang, naar het helpen bij  integratie. Kerk 

in Actie ondersteunt protestantse gemeenten in de 

activiteiten die zij  organiseren voor en met vluchte-

lingen. Via een maandelij kse nieuwsbrief werden in 

2016 200 kerkelij ke adressen voorzien van informa-

tie en updates rondom het vluchtelingenvraagstuk. 

Met meer dan 100 gemeenten was contact in de 

vorm van een bezoek of telefonisch advies. Inciden-

teel sprong Kerk in Actie fi nancieel bij . 

Geesje Werkman, specialist Vluchtelingen bij  Kerk 

in Actie, sprak op 25 avonden in het land, met ge-

middeld 70 tot 100 aanwezigen. Daarnaast berichtte 

zij  over het vluchtelingenthema via columns op de 

website, Twitter en Facebook. In de gemeentecon-

tacten, op voorlichtingsavonden en via social media 

Utrecht

Twee asielzoeksters genieten van een diner dat 

door de Protestantse Kerk is georganiseerd.
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werd vooral informatie gegeven over hoe het precies 

zit met de opvang en over wat je als kerk kunt doen. 

In maart vond in Utrecht een bijeenkomst voor 

kerkelijk vrijwilligers in de vluchtelingenopvang, 

met zo’n 65 deelnemers. De dag stond in het teken 

inspiratie, ontmoeting en informatie. 

Kerk in Actie volgde nauw de ontwikkelingen op 

terrein van Bed, Bad en Brood en gaf waar nodig 

input. Daarnaast was Kerk in Actie actief in de coalitie 

‘Kind in het AZC’ van waaruit concrete aanbevelingen 

werden gedaan aan landelijke politici en bestuurders, 

onder andere om de verhuizingen waar asielzoe-

kerskinderen mee te maken hebben te beperken en 

om meer toegang te bieden tot voorzieningen zoals 

onderwijs, medische zorg, sport en spel. 

7.4  SchuldHulpMaatje

Kerk in Actie is als een van de initiatiefnemers nauw 

betrokken bij SchuldHulpMaatje, een project van de 

gezamenlijke kerken en geloofsgemeenschappen in 

Nederland om mensen te helpen van hun schulden 

af te komen en schulden te voorkomen. 32,1% van 

alle huishoudens heeft te maken met een betalings-

achterstand. Een grote groep hiervan kampt met 

problematische schulden of loopt het risico daarop. 

Gemiddeld hebben bewoners van een op de vijf 

huizen per straat schulden.

Sinds de start in 2011 is gebouwd aan een net-

werk van plaatselijke diaconieën die actief zijn met 

SchuldHulpMaatje in 100 plaatsen. SchuldHulpMa-

tjes delen van harte hun tijd en zetten hun kwali-

teiten in voor hun naaste. In totaal werken 2.000 

vrijwilligers samen om mensen met schulden te 

ondersteunen.

2016 was een eerste jubileumjaar voor SchuldHulp-

Maatje. Dit is gevierd in de Hooglandse Kerk in 

Leiden in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin 

Maxima. Zo’n 500 SchuldHulpMaatjes, betrokken 

bestuurders en coördinatoren werd een hart onder 

de riem gestoken voor hun zeer betekenisvolle werk.

In 2016 zijn zo’n 6.000 mensen (vroegtijdig) door 

een SchuldHulpMaatje persoonlijk begeleid. Daar-

naast werden via internet 15.000 mensen bereikt die 

hulp nodig hadden met hun financiën. De inzet is 

erop gericht om mensen schuldenvrij te krijgen en te 

houden. Een nieuwe jongerenwebsite bereikte in het 

laatste kwartaal van 2016 40.000 jongeren. Jonge-

ren kunnen er meer te weten komen over geldzaken, 

risico’s van schulden, hoe ze schulden kunnen voor-

komen en waar ze hulp kunnen krijgen. Kerk in Actie 

wil met haar protestantse gemeenten samen in actie 

komen om mensen met een schuldenlast daadwer-

kelijk een nieuwe start te geven. Kerk in Actie steunt 

het landelijk werk van SchuldHulpMaatje, is actief 

betrokken bij de verdere ontwikkeling en stimuleert 

protestantse diaconieën om lokaal te participeren 

in het project SchuldHulpMaatje dan wel dit op te 

starten. 

7.5  Overige activiteiten

Kerk in Actie zet zich samen met zo’n 2.000 diaco-

nieën in op het terrein van armoede, vluchtelingen, 

zorg en duurzaam leven. Als de kerk in actie, lokaal 

en landelijk, komen we op voor mensen die geen 

helper of stem hebben. Ook stimuleert Kerk in Actie 

samenwerking tussen protestantse gemeenten en 

migrantenkerken, en ontmoeting en verbinding 

tussen joden, christen en moslims. 

Kerk in Actie financierde in 2016 ruim vijftig diaco-

nale landelijke en lokale projecten waarin mensen 

in nood werden ondersteund met een zorgmaatje, 

voedselhulp of een bezoek in de gevangenis, en uit 

de schulden werden geholpen of hulp kregen bij 

hun asielaanvraag of terugkeer. In Diakonia werden 

praktijkvoorbeelden gedeeld. Ook was Kerk in Actie 

actief betrokken bij uitgaven rondom Biddag en 

Dankdag van het Oecumenisch Bulletin met inspira-

tie voor predikanten. 

Op de 121ste Landelijke Diaconale Dag, met als 

thema ‘Meer dan een dak: geloven in delen’, staken 

de scriba van de Protestantse Kerk en de Kinderom-

budsvrouw zo’n 1.100 deelnemers een hart onder 

de riem om het hoopgevende diaconale werk met 

moed en visie voort te zetten. 

Kerk in Actie organiseerde in diverse plaatsen de ba-

siscursus diaconaat en workshops voor predikanten 

over hun betrokkenheid bij de diaconale presentie 

van protestantse gemeenten in een samenleving 

waarin de armoede en eenzaamheid zich verdiepen. 

Kerk in Actie is actief betrokken bij (de opbouw van) 

een aantal netwerken en projecten waarin diaconieën 

in toenemende mate samenwerken. 

Duurzaam leven is een belangrijk thema voor Kerk in 

Actie. De 100ste Groene Kerk werd verwelkomd. Op 

de Groene Kerkendag met 130 deelnemers werden 

initiatieven gedeeld die kerken helpen (nieuwe) 

groene stappen te zetten. Er waren workshops rond 

de Groene Bijbel, energiebeheer, duurzaam beleg-
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gen en betrokkenheid bij  jongeren die zich willen 

inzetten voor duurzaamheid. 

Kerk in Actie ondersteunt verbindende krachten in 

de samenleving. De Beraadgroep Interreligieuze 

Ontmoeting van de Raad van Kerken organiseerde 

een studiedag over geweldsteksten in de Heilige 

Schriften. Tij dens de jaarlij kse bij eenkomst van de 

Journées ‘d Arras (een Europees oecumenisch net-

werk van mensen die namens de kerken relaties on-

derhouden met de moslims) bezochten deelnemers 

de Marokkaanse Al Kabir Moskee in Amsterdam. 

Zij  waren diep onder de indruk van de gastvrij heid 

van de moskee. Het Overleg Joden Christenen en 

Moslims (OJCM) en het COA maakten afspraken om 

in de AZC’s in Azelo (Twente) en Sweikhuizen (bij  

Heerlen) gesprekken te beginnen met de bewoners 

over hoe de religies en levensbeschouwingen in-

vulling geven aan grondwetsartikel 1. In 2016 heeft 

OJCM 7 keer een condoleancebezoek gebracht aan 

een ambassade in Den Haag vanwege een aanslag. 

De projectgroep Migrantenkerken heeft gewerkt aan 

richtlij nen voor gemeenten die verhuur van ruimten 

aan migrantenkerken overwegen en gezocht naar 

manieren om de samenwerking tussen plaatselij ke 

gemeenten en migrantenkerken te stimuleren. Het 

blij kt dat dit in de praktij k niet goed van de grond 

komt. De inmiddels structurele contacten tussen de 

voorgangers van autochtone en allochtone kerken in 

de classis Utrecht/Zeist hebben onder andere geleid 

tot het vierde Choir Festival, waarbij  koren van ver-

schillende culturele achtergrond in eigen talen Gods 

lof bezongen.

Elbrug

Een vrij willigster van het project Zorgzame 

kerk in Elburg brengt boodschappen langs.
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 ‘Iets kleins is voldoende om mensen gelukkig te maken’

Gelly Vriend is zorgmaatje in Elburg. Via Zorg-

Saam, een project dat mensen uit de verschil-

lende kerken nieuwe manieren aanreikt om 

diaconaal betrokken te zijn, bezoekt ze mensen 

in de buurt. 

“Dit project sluit naadloos aan bij wat ik in mijn werk 

doe”, vertelt de ambulant kapster. “Ik knip oudere 

mensen, maar boek extra tijd zodat ze ook hun verhaal 

kunnen doen. Dat waarderen ze zeer. Dat wil ik ook 

doen als zorgmaatje: tijd maken voor een gesprekje, een 

spelletje, een boodschap of een wandeling.”

ZorgSaam in Elburg is een van de initiatieven binnen 

het project Zorgzame Kerk van Kerk in Actie. Met dit 

project ondersteunt Kerk in Actie plaatselijke kerken 

met kennis en advies om in de participatiesamenle-

ving van betekenis te kunnen zijn voor mensen die 

zorgafhankelijk zijn.

Hanneke Hiscock is coördinator van ZorgSaam: 

“Er zijn veel professionele organisaties die zorg en 

diensten aanbieden, maar die zorg wordt steeds 

effi  ciënter. Er is weinig tot geen ruimte voor een 

gesprek of een kopje koffi  e. Daarvoor zijn mensen 

afhankelijk van familie, die vaak al overbelast is. 

Voor mensen die geen netwerk hebben levert dit 

schrijnende situaties op. Zorgmaatjes kunnen hier 

een leemte vullen.” Zorgmaatjes zetten zich vanuit 

een kerkelijke betrokkenheid in voor een ander. “Dat 

kan een praktische klus zijn als vervoer naar een arts 

of ziekenhuis, maar het accent ligt op een langer 

durende betrokkenheid bij mensen die eenzaam zijn 

of op ondersteuning van de mantelzorger.”

ZorgSaam Elburg is interkerkelijk, maar biedt hulp 

ongeacht iemands achtergrond of geloofsovertui-

ging. De helft van de hulpvragers zijn mensen zonder 

kerkelijke binding. De meeste hulpvragen komen via 

zorgorganisaties, een klein aantal mensen neemt zelf 

contact op. Het gaat niet alleen om ouderen die slecht 

ter been zijn of mensen met een beperking, maar ook 

om veertigers of vijftigers in een sociaal isolement. De 

activiteiten worden uitdrukkelijk afgestemd op andere 

vrijwilligersorganisaties, zodat samen een completer 

aanbod kan worden aangeboden.

Gelly is enthousiast over haar rol als zorgmaatje: 

“Je hoeft maar iets kleins te doen om mensen geluk-

kig te maken.”

Samen met Gelly en andere vrijwilligers in Elburg 

en elders in Nederland zijn we de kerk in actie om 

kwetsbare groepen te ondersteunen. 

Samen met de kerk in Elburg in actie
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Mali

Een meisje in Segou fotografeert de 

fotograaf met haar mobiele telefoon.
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8.1  Inleiding

Kerk in Actie heeft zich er in 2016 opnieuw voor 

ingezet om beter zichtbaar te zijn voor diaconieën, 

donateurs, kerkleden en media. Dit is bijvoorbeeld 

gebeurd door campagnes, regioavonden, concerten, 

reizen en contacten met de Kerk in Actie-consulen-

ten en met de actieweek ‘Versterk de kerk’.

8.2  Resultaten fondsenwerving

Fondsenwerving onder plaatselijke kerken en do-

nateurs heeft in 2016 19,8 miljoen euro opgeleverd 

voor het werk van Kerk in Actie. Dat is 6 procent 

minder dan in 2015. De kosten voor fondsenwer-

ving bedroegen in 2016 13,7 procent ten opzichte 

van de opbrengsten. Daarmee blijft Kerk in Actie 

ruimschoots onder de norm van 25 procent van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Inkomsten plaatselijke gemeenten
Kerk in Actie mocht rekenen op de ruimhartige 

steun van plaatselijke gemeenten. Net als in 2015 

zijn veel gemeenten actief betrokken bij landelijke 

collecten en organiseren zij acties voor partner- 

organisaties ver weg en dichtbij. Helaas daalden de 

bijdragen in 2016 naar 10,8 miljoen euro, een ver-

schil van 1,3 miljoen ten opzichte van 2015. Dit ver-

schil is te verklaren door fuserende gemeenten, een 

daling in het kerkgaande ledenaantal en de oproep 

van andere organisaties bij plaatselijke gemeenten 

om hen financieel bij te staan.

Particuliere donateurs
De giften van particulieren bedroegen 8,7 miljoen 

euro. Dat is ruim 14% boven de begroting van 7,6

miljoen euro. Het aantal incassogevers is gestegen 

van 44.000 naar 47.000. In totaal hebben meer dan 

100.000 mensen het werk met een of meerdere 

giften ondersteund. De actie voor Ethiopië in het 

voorjaar en de actieweek Versterk de kerk in het 

Midden-Oosten in het najaar werden goed gewaar-

deerd en ondersteund met relatief hoge giften.

Overige
Zorginstellingen, bedrijven en andere kerkgenoot-

schappen doneerden samen ruim 270 duizend euro.

8.3  Overige inkomsten

Nalatenschappen
De opbrengst uit nalatenschappen was 1,7 miljoen 

euro. In 2015 was dit 2,1 miljoen.

 

Stichtingen en fondsen
Zo’n zestig fondsen en stichtingen hebben Kerk in 

Actie in totaal 1,1 miljoen euro geschonken. In ver-

gelijking met 2015 is dit een ton minder. In dat jaar 

kwamen veel grote eenmalige giften binnen voor 

het vernieuwde Roosevelthuis. We konden in 2016 

vijf nieuwe fondsen verwelkomen. De trend om met 

de fondsen en stichtingen meerjarige afspraken te 

maken zet zich voort.

EO Metterdaad
Kerk in Actie werkte in 2016 opnieuw samen met 

EO Metterdaad, de charitatieve tak van de Evangeli-

sche Omroep. Dankzij deze samenwerking ontving 

Kerk in Actie 2 miljoen euro voor door Metterdaad 

geselecteerde projecten. Dit betekent een stijging 

van 100% in vergelijking met 2015. Deze stijging 

werd onder meer veroorzaakt door een gezamenlijke 

noodhulpactie om voedseltekorten in Ethiopië te 

bestrijden.

8.4  Maatwerk voor gemeenten

Kerk in Actie-consulenten 
Vijf Kerk in Actie-consulenten ondersteunen de 

plaatselijke gemeenten in heel Nederland. Zij 

hebben in 2016 met zo’n zeshonderd gemeenten 

contact gelegd en/of vergaderingen bezocht. Zij 

ondersteunen de gemeenten bij hun diaconale of 

zendingswerk. Bovendien versterken de bezoeken 

de band tussen gemeenten en het werk van Kerk 

in Actie in binnen- en buitenland. In oktober en 

november zijn er achtentwintig regionale inspiratie- 

en classicale avonden gehouden waarbij het werk 

van Kerk in Actie onder de aandacht werd gebracht 

en gemeenten konden leren van elkaars bevindin-

gen. Tevens ontvingen gemeenten informatie over 

campagnes, thema’s en projecten die gesteund 

kunnen worden.

De steun was 
ruimhartig
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Thema’s en projecten
Sinds 2014 kunnen gemeenten kiezen voor een thema 

om zich langdurig te verbinden aan en zich meer te ver-

diepen in het werk van Kerk in Actie waar zij aan bijdra-

gen. In 2016 zijn naar aanleiding van de eerste evaluatie 

een aantal veranderingen doorgevoerd. Gemeenten 

kunnen kiezen uit drie thema’s: Op zoek naar veiligheid, 

Kinderen in de Knel of Versterk de Kerk. Binnen ieder 

thema komen sinds 2016 niet drie, maar vijf projecten 

aan bod, waar men voor kan collecteren. Ook zijn er 

weer nieuwe materialen gemaakt bij deze projecten, 

zodat de vrijwilligers in de kerk deze gemakkelijk onder 

de aandacht kunnen brengen via collectefolders, power-

points, foto’s, filmpjes, kleurplaten en berichten voor 

het kerkblad. De deelnemende gemeenten ontvangen 

vier keer per jaar informatie over de projecten van het 

thema waar ze aan bijdragen. Sinds de aanvang van 

deze werkwijze zijn er 205 gemeenten die zich verbon-

den hebben aan één of meerdere van de drie thema’s. 

Daarnaast zijn er ruim 200 gemeenten en classes die 

langere tijd één specifiek project ondersteunen. Zij ont-

vangen twee keer per jaar een update over dit project.

8.5  Campagnes, Zingen in de Kerk 
 en reizen

Kerstcampagne
Tijdens de kerstcampagne, met als motto ‘Geef liefde’, 

riep Kerk in Actie donateurs en gemeenten op om 

een gift over te maken voor gehandicapte kinderen 

in Pakistan. Daarnaast konden mensen ook een hart 

maken voor kinderen in Pakistan, als teken van liefde 

en medeleven. Kerk in Actie ontving maar liefst 4.300 

gebreide, gehaakte, genaaide en geknutselde harten.

40dagentijdcampagne
In 2016 hebben 1.105 gemeenten deelgenomen aan 

de 40dagentijdcampagne. Het thema van de cam-

pagne was ‘Zet een stap naar de ander’. Alle protes-

tantse gemeenten ontvingen een informatiepakket. 

Voor elke zondag waren er materialen beschikbaar: 

een verdiepende tekst, werkvorm, persoonlijk ver-

haal of een powerpoint over het werk van de kerk.

Noodhulpactie
In september organiseerde Kerk in Actie de nood-

hulpactie ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. 

Daarbij riepen we kerken en donateurs op om kerken 

in het Midden-Oosten te steunen, zodat deze stand 

kunnen houden en vluchtelingen kunnen helpen. 

In een speciale actieweek vond een viering plaats in 

de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en veranderde 

de hal van het Landelijk Dienstencentrum van de 

Protestantse Kerk in een belpanel. De actie bracht 

ruim 1,45 miljoen euro op. 

Zingen in de Kerk
Na de eerste pilots in 2015 is het platform  

www.zingenindekerk.nl verder uitgebouwd. Er 

zijn 120 events georganiseerd waarbij meer dan 

50.000 mensen bereikt zijn. Deze events leverden 

€ 300.000,- op voor de projecten van Kerk in Actie 

en er zijn duizenden nieuwe donateurs verwelkomd. 

Halverwege het jaar is het aanbod van Zingenin-

dekerk verbreed door naast gospel-, ook klassieke, 

koren- en kidsevents aan te bieden. 

Reizen
In 2016 heeft Kerk in Actie twee reizen voor donateurs 

en gemeenteleden aangeboden: in maart een reis 

naar Moldavië en in november naar Ghana. Gemeen-

ten kunnen ook een reis op maat laten samenstellen. 

Zo bezocht de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht met 

een groep jongeren partnerorganisaties in Rwanda. 

Dit leverde in de hele gemeente veel enthousiasme en 

activiteiten op voor dit werk. Kerk in Actie liet een kor-

te film maken over deze reis om andere gemeenten te 

laten zien wat voor nieuwe energie zo’n reis teweeg 

kan brengen in een gemeente, hoe een gemeente 

zo’n reis kan organiseren en welke ondersteuning 

Kerk in Actie daarbij biedt. Kerk in Actie organiseert 

deze reizen om donateurs en plaatselijke gemeenten 

en haar leden in contact te brengen met partners 

van Kerk in Actie en hen zo actief te betrekken bij 

het werk. Voor 2017 staan opnieuw twee reizen voor 

particulieren gepland (naar Zuid-Afrika en Myanmar) 

en zijn er weer reizen op maat voor gemeenten.

Media
Diverse media hebben in 2016 bericht over activi-

teiten of projecten van Kerk in Actie. Belangrijke 

thema’s waren onder andere de vluchtelingen, de 

kerk in het Midden-Oosten, en diaconale dagen als 

de Landelijke Diaconale Dag, de Groene Kerkendag 

en studiedag Zorgzame Kerk. Een hoogtepunt was de 

actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten, met di-

verse interviews van gasten in de kranten en een vie-

ring die deels op tv werd uitgezonden. Ook was er in 

het najaar veel aandacht voor het armoedeonderzoek. 

Uit dit onderzoek bleek dat de kerken in Nederland 

substantieel bijdragen aan armoedebestrijding.
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Cambodja

Na zware overstromingen krijgen 271 gezinnen een plastic 

jerrycan, waterzuiveringstabletten en € 25,- contant geld 

om voedsel te kunnen kopen. Een getroffene legitimeert 

zich om voor deze hulp in aanmerking te komen. 
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9.1  Inleiding

In dit hoofdstuk legt Kerk in Actie verantwoording af over de manier waarop het werk plaatsvindt en over de 

financiën. Via www.kerkinactie.nl/jaarverslag is de volledige jaarrekening te downloaden.

9.2  Kerncijfers

De kerncijfers geven een beknopte weergave van de financiële gang van zaken van Kerk in Actie. 

    Kerncijfers Kerk in Actie

Norm       
(minimaal- 
maximaal)

Begroting 
2016

Rekening 
2016

Rekening 
2015

Rekening 
2014

Rekening 
2013

Balanstotaal in € 1.000 22.125 22.606 19.123 27.861

Resultaat -2.076 890 3.393 -4.516 -4.619

Bestemmingsreserves  
(excl. noodhulp) in %

25-35% 24% 42% 37% 30% 27%

Baten in € 1.000 25.016 27.199 31.145 27.598 31.414

Lasten in € 1.000 27.092 26.309 27.752 32.114 36.033

Bestedingspercentage baten 95,2% 83,5% 78,3% 103,7% 104,0%

Bestedingspercentage lasten 88,0% 86,3% 87,8% 89,2% 90,6%

Kosten fondsenwerving in % 9% - 12,5% 12,5% 13,7% 11,8% 12,7% 11,7%

Kosten beheer &  
administratie in %

3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3%

Personele lasten in € 1.000 2.760 2.972 2.945 3.183 3.498

Ziekteverzuim in %  
(begroot is Falke norm)

4% 4% 3% 4,5% 4,2%

Basisformatie in fte 27,4 26,9 26,7 29,0 32,1

Bijzondere formatie in fte 2,0 1,8 3,1 8,1 5,1

9.3  Begroting 2017

Hoofdstuk 1 van dit jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen en plannen voor de komende jaren. In november 

2016 stelde de kleine synode de Kerk in Actie-begroting 2017 (VA 16-13) vast. Deze begroting luidt als volgt:

    Baten (x € 1.000)

Begroting 2017 % Begroting 2016 %

Baten uit eigen fondsenwerving 23.768 93,5 23.288 93,1

Verplichte bijdragen van gemeenten 441 1,7 450 1,8

Baten uit acties van derden 750 3,0 750 3,0

Subsidies van overheden 170 0,7 175 0,7

Bijdragen voor dienstverlening 138 0,5 138 0,6

Baten uit beleggingen 60 0,2 125 0,5

Overige baten 90 0,4 90 0,4

Totaal beschikbaar voor doelstelling 25.417 100 25.016 100
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9.4  Verantwoordingsverklaring

De verantwoordingsverklaring in deze paragraaf is 

vastgesteld in overeenstemming met de eisen van 

het CBF over de principes van goed bestuur. De 

verklaring gaat over de hele Dienstenorganisatie 

van de Protestantse Kerk in Nederland, waar Kerk in 

Actie onderdeel van uitmaakt. Op 8 mei 2017 heb-

ben alle leden van het bestuur en de directie van de 

Dienstenorganisatie de verantwoordingsverklaring 

onderschreven en ondertekent. 

Toezicht houden
Rechtspersoonlijkheid	en	taken	Dienstenorganisatie

De generale synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland onderhoudt ten behoeve van het werk 

van de kerk een Dienstenorganisatie. Deze kerke-

lijke instelling is een zelfstandig onderdeel van de 

kerk en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid. 

De generale synode laat zich in haar werk bijstaan 

door het bestuur van de Dienstenorganisatie. Dit 

bestuur geeft leiding aan de Dienstenorganisatie, 

binnen het raamwerk van de kerkorde en ordinan-

ties van de Protestantse Kerk in Nederland en de 

generale regelingen die bij deze kerkorde horen. In 

de generale regeling voor de Dienstenorganisatie 

zijn de taken, werkwijze en bevoegdheden van het 

bestuur en de directie van de Dienstenorganisatie 

vastgelegd. 

Code	goed	bestuur	voor	goede	doelen

Het bestuur en de directie van de Dienstenorgani-

satie van de Protestantse Kerk in Nederland onder-

schrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen 

en handelen hiernaar, in overeenstemming met een 

aantal codes, zoals de code-Wijffels, de code-Tabaks-

blatt en met good governance. Dit begrip duidt op 

een goede bestuurlijke inrichting van een onderne-

ming en goed ondernemerschap. Hieronder vallen 

ook integer en transparant handelen, een goed 

toezicht hierop en het afleggen van verantwoording 

over het uitgeoefende toezicht.

    Lasten (x € 1.000)

Begroting 2017 % Begroting 2016 %

Besteed aan doelstellingen

Programmalijnen:

Zending 7.553 30,8 7.818 28,9

Werelddiaconaat 10.235 41,7 12.093 44,6

Noodhulp 1.540 6,3 1.894 7,0

Binnenlands Diaconaat 2.024 8,2 2.024 7,5

21.352 87,0 23.829 88,0

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 2.437 9,9 2.389 8,8

Kosten Beheer en Administratie

Aandeel kosten ondersteunende 
afdelingen

753 3,1 874 3,2

Totaal besteedbaar voor  
doelstelling

24.542 100 27.092 100

Totaal resultaat 875 -2.076

Resultaatverdeling:

Bestemmingsreserves 875 -1.076

Bestemmingsfondsen 0 -1.000

875 -2.076
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Gedragscode	fondsenwerving

Met betrekking tot fondsenwerving bestaat geen 

formeel vastgestelde gedragscode. Kerk in Actie 

gaat hierbij uit van de normen die worden aange-

reikt vanuit het Evangelie en de kerkorde. Deze 

normen zijn scherper geformuleerd dan (de meeste) 

gedragscodes. Zo worden loterijen beschouwd als 

ethisch ongewenst en doet Kerk in Actie daar, wat 

betreft de eigen projecten, niet aan mee.

De fondsenwerving vindt voor een belangrijk deel 

plaats door de plaatselijke diaconieën en ZWO-groe-

pen (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssa-

menwerking). Deze groepen hebben een regulerend 

effect omdat zij zeer betrokken en kritisch zijn. Zij 

reageren direct op uitlatingen van Kerk in Actie of 

de Protestantse Kerk, al voordat er ethische of zelfs 

wettelijke normen overschreden worden.

Taken	en	verantwoordelijkheden	van	bestuur	en	

directie	Dienstenorganisatie

Het bestuur heeft onder meer tot taak het (doen) 

voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op het 

door de kleine synode vastgestelde beleid voor de 

Dienstenorganisatie, de zorg voor de vermogens-

rechtelijke aangelegenheden van de Dienstenor-

ganisatie en het beheren van het vermogen van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur is 

tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle 

relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen 

van de risico’s, verbonden aan het uit te voeren werk 

van de kerk. Het bestuur rapporteert hierover aan de 

kleine synode.

De directie is belast met de beleidsmatige voorberei-

ding en uitvoering van bestuursbesluiten en met de 

dagelijkse leiding en organisatie van de Dienstenor-

ganisatie. De taken zijn verwoord in het directiesta-

tuut dat door het bestuur van de Dienstenorganisa-

tie is vastgesteld. Hierin wordt tevens aangegeven 

welke bestuursbevoegdheden zijn gemandateerd 

aan de algemeen directeur.  

Besteding van middelen
Voorbereiding,	uitvoering	en	evaluatie	beleidsplanning

Het beleidsplan voor de Dienstenorganisatie wordt 

voorbereid door het moderamen van de generale 

synode en het bestuur van de Dienstenorganisatie. 

Zij doen dit zelf of laten dit doen en bieden het geza-

menlijk aan ter behandeling bij de generale synode. 

De generale synode stelt het beleidsplan vast.

In april 2016 stelde de synode het beleidsplan 

2017-2020 “Dicht bij het hart” vast. Met dit be-

leidsplan werd gereageerd op de besluiten die de 

synode eerder nam in het kader van ‘Kerk 2025’. Het 

beleidsplan 2017-2020 is de basis voor herijking van 

de werkzaamheden van de Dienstenorganisatie en 

de daaropvolgende reorganisatie van de organisatie-

structuur.

Beheersingsproces

De uitvoering van de werkzaamheden van de 

Dienstenorganisatie, gericht op (externe) dienstver-

lening, vindt in overeenstemming met artikel 11 van 

de generale regeling zoveel mogelijk plaats in de 

vorm van projecten. Het beheersingsproces binnen 

de planning- en controlcyclus van de organisatie is 

gebaseerd op de onderdelen Plan (plannen), Do (uit-

voeren), Check (meten) en Act (analyse en bijsturen). 

De (financiële) besturingsfilosofie geeft het manage-

ment van de Dienstenorganisatie de bouwstenen 

voor een adequate sturing van het geplande werk en 

– indien nodig – correctie hierop. In 2009 heeft het 

bestuur het rapport Scoren in de Kerk vastgesteld. 

Vanuit de missie, visie en de strategische doelstel-

lingen zijn hierin succesfactoren en prestatie-indi-

catoren voor de Dienstenorganisatie bepaald. Deze 

zijn opgenomen in een Balanced Scorecard. Deze 

methodiek blijkt een waardevol instrument voor het 

management, zowel voor financiële als inhoudelijke 

monitoring, en blijft ook in de huidige beleidsperiode 

gehandhaafd. 

De financiële huishouding is op orde. De interne risico- 

beheersings- en controlesystemen functioneren en 

geven een solide basis voor rapportage en bijsturing 

bij gewijzigde omstandigheden. De interne beheersing 

van de projectbestedingen van Kerk in Actie is even-

eens op orde. We introduceren per 1 januari 2017 

All Solutions voor de gehele organisatie en ICCO.

Verantwoording	

De begrotingen en jaarrekeningen die het bestuur 

jaarlijks uitbrengt, worden vastgesteld door de kleine 

synode. De vaststelling van de jaarrekening met een 

controleverklaring van een onafhankelijke accoun-

tant strekt tot decharge van het bestuur ter zake van 

zijn gevoerde beheer. De jaarstukken worden opge-

steld volgens de Richtlijn Fondsenwervende Instel-

lingen (650) van de Raad voor de Jaarverslaggeving, 

mede vanwege het feit dat de Dienstenorganisatie 
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het CBF-keurmerk heeft ontvangen voor de activi-

teiten van Kerk in Actie. Het bestuur brengt hierover 

een afzonderlijke verantwoording uit. De jaarversla-

gen en jaarrekeningen, evenals de begrotingen, zijn 

opvraagbaar en staan integraal op de website van de 

Protestantse Kerk.

De directie verantwoordt minimaal elke vier maan-

den aan het bestuur de realisatie en voortgang van 

de uitvoering van de vastgestelde jaarplannen en 

begrotingen. Het verantwoordingsproces in het jaar 

2016 is uitgevoerd conform de gehanteerde regel-

geving en de hierover gemaakte afspraken. Over de 

financiële resultaten is vanaf maart 2016 maande-

lijks gerapporteerd.

(Extern)	toezicht

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt 

extern toezicht inzake het keurmerk voor een verant-

woorde fondsenwerving. Ook voert een onafhanke-

lijke externe accountant, Deloitte Accountants B.V. 

te Utrecht, controle uit. Deze certificerende accoun-

tant is aangewezen door de kleine synode. Tevens 

woont de accountant de vergaderingen van de door 

het bestuur ingestelde auditcommissie bij. 

De auditcommissie ondersteunt het bestuur van de 

Dienstenorganisatie bij het uitvoeren van de verant-

woordelijkheden op het terrein van toezicht. In 2008 

is daarvoor een auditreglement vastgesteld.

De commissie bestaat uit drie externe leden, de heren 

J-D. de Geer, B. Trouwborst en H.J. Haverkamp en 

twee bestuursleden, mevrouw G. Prins en de heer M. 

van Ginkel. De overige leden zijn de algemeen direc-

teur, het hoofd van de afdeling Finance & Control en 

een afgevaardigde namens de accountant.

De auditcommissie besprak op 25 april 2016 de jaar-

verslagen 2015 en op 3 oktober 2016 de conceptbe-

groting en jaarplan 2017. De commissie adviseerde 

positief over de jaarverslagen, de begroting en het 

jaarplan. De commissie heeft daarnaast aandacht 

besteed aan de ontwikkelingen rondom Kerk 2025, 

het beleidsplan 2017–2020 en de veranderingen 

naar aanleiding van dit beleidsplan, het vastgoed 

van de Protestantse Kerk, (Nieuw) Hydepark, het be-

leggingsbeleid, de IT-ontwikkelingen, de relatie Kerk 

in Actie en ICCO en de Shared Services.

Omgang met belanghebbenden
De Protestantse Kerk kan gezien worden als één van 

de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. 

Naast de vrijwilligers zijn er andere belangheb-

benden. Voor Kerk in Actie zijn dat bijvoorbeeld 

donateurs, diakenen en partnerorganisaties. In de 

contacten met belanghebbenden streeft de Dien-

stenorganisatie naar een transparante en open 

communicatie. In paragraaf 1.6 staat beschreven op 

welke manier Kerk in Actie omgaat met belangheb-

benden en met eventuele klachten.

9.5  Verslag bestuur en directie

Benoemingen	bestuur	en	directie

Het bestuur bestaat uit zes leden. Zij worden be-

noemd en ontslagen door de generale synode:

a. Vier leden van het bestuur worden - op aanbeve-

ling van het bestuur en gehoord hebbende het 

moderamen van de generale synode) - benoemd 

uit de leden van de kerk. 

b. De beide andere leden zijn afkomstig uit het mo-

deramen: de scriba (bezoldigd bestuurder) en een 

ander daartoe aangewezen lid van het modera-

men.

De onder a. vermelde bestuursleden worden be-

noemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen 

eenmaal worden herbenoemd voor een aansluiten-

de periode. De onder b. vermelde bestuursleden 

worden benoemd voor de duur van hun zittingstijd 

in het moderamen. Conform het bepaalde in de 

‘generale regeling voor de Dienstenorganisatie’ ver-

mijden de leden van het bestuur in hun functioneren 

elke schijn van belangenverstrengeling. Het bestuur 

draagt de dagelijkse leiding van de Dienstenorgani-

satie op aan een algemeen directeur, die wordt be-

noemd door de generale synode uit de leden van de 

kerk en op gezamenlijke voordracht van het bestuur 

van de Dienstenorganisatie en het moderamen van 

de generale synode.

Profiel	bestuurder

Van een bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij:

• belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Neder-

land

• kennis heeft van de verschillende kerkelijke struc-

turen en culturen binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland

• ruime ervaring heeft met het (bedrijfsmatig) aan-

sturen van grote en complexe organisaties

• oog heeft voor veranderingen in kerk en maat-

schappij en deze weet te vertalen naar het functi-

oneren van kerk en Dienstenorganisatie
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De generale synode wijst, gehoord het bestuur, de 

voorzitter en secretaris van het bestuur aan. Afhan-

kelijk van de samenstelling van het bestuur wordt 

gezocht naar specifieke ervaring en deskundigheid.

Moderamen	generale	synode	per	31	december	2016

• Ds. K. van den Broeke, preses

• Dr. A.J. Plaisier, scriba (tot en met juni 2016)

• Dr. R. de Reuver, scriba (vanaf juli 2016)

• A. Bijl (ouderling)

• Mr. M.C. van der Klooster (ouderling-kerkrent-

meester)

• Drs. J. Galjaard (diaken en eerste assessor)

Bestuur en Directie van de Dienstenorganisatie 
per 31 december 2016
Bestuur	

• G. Prins, voorzitter

• Mr. W. van Leussen, secretaris

• G.L. Westerveld

• M. van Ginkel RA

• Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de 

generale synode (tot en met juni 2016)

• Dr. R. de Reuver, vanuit het moderamen van de 

generale synode (vanaf juli 2016)

• Mr. M.C. van der Klooster, vanuit het moderamen 

van de generale synode

Het Bestuur van de Dienstenorganisatie onderging 

in 2016 de volgende wijziging: de synode benoemde 

dr. R. de Reuver als scriba van de generale synode 

van de Protestantse Kerk als opvolger van dr. A.J. 

Plaisier. Met deze wijziging werd ook het bestuurs-

lidmaatschap van dhr. Plaisier beëindigd. Dr. De 

Reuver nam de afvaardiging over.

Directie

• H. Feenstra, algemeen directeur

• Mr. drs. P.J.E. van den Bosch, adjunct directeur 

en hoofd afdeling HRM (tot 1 maart 2016).

• Mr. ds. J.P. van Ark, adjunct directeur en pro-

grammamanager Missionair Werk & Kerkgroei.

Bezoldiging	moderamen

De leden van het moderamen van de Protestantse 

Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, 

met uitzondering van de scriba, dr. R. de Reuver. 

De scriba wordt gesalarieerd conform de arbeids-

voorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in 

Nederland. Deze is afgeleid van de beloningen die de 

rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. 

Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, 

voorschotten of garanties verstrekt.

Bezoldiging	bestuur

Conform de generale regeling Dienstenorganisatie 

artikel 3, lid 9 genieten de leden van het bestuur van 

de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland geen beloning voor hun werkzaamheden, 

maar hebben zij recht op vergoeding van de kosten 

die zij maken bij de uitoefening van hun bestuurs-

functie. In het jaar 2016 is € 1.099,- aan onkosten-

vergoedingen verstrekt. Dit betreffen voornamelijk 

vergoedingen voor reis- en verblijfkosten. Aan de 

bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten of 

garanties verstrekt. 

    Rooster van aftreden

Bestuurslid Benoeming per
Benoeming door 
de GS Protestantse 
Kerk in Nederland

(Mogelijke) herbeno-
eming of aftreden Aftreden uiterlijk

G. Prins januari 2010 november 2009
herbenoemd per  
1 januari 2014

ultimo 2017

G.L. Westerveld januari 2011 november 2010 herbenoemd per  
1 januari 2015 ultimo 2018

Mr. W. van Leussen januari 2014 november 2013 januari 2018 ultimo 2021

M. van Ginkel RA januari 2015 november 2014 januari 2019 ultimo 2022

Ds. A.J. Plaisier scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, mei 2008 april 2016

Dr. R. de Reuver scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, mei 2016 april 2026

Mr. M.C. v.d. Klooster afhankelijk van synodelidmaatschap en synodebesluiten, mei 2015 eind 2018
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Het bestuurslid dr. A.J. Plaisier en zijn opvolger dr. 

R. de Reuver zijn onbezoldigd bestuursleden van de 

Dienstenorganisatie, en daarnaast in loondienst als 

scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte 

van de directiebeloning en de hoogte van andere 

bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezol-

digingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd en is 

in 2014 geëvalueerd. Sindsdien zijn er geen wijzi-

gingen opgetreden. Bij de bepaling van het bezol-

digingsbeleid en de vaststelling van de beloning 

worden deze getoetst aan de regeling van de VFI, 

brancheorganisatie van goede doelen. In de toelich-

ting op de personeelskosten in de jaarrekening staat 

een overzicht van de bezoldiging van de directie(le-

den).

Taakverdeling	bestuur

De bestuursleden hebben elk specifieke aandachts- 

gebieden:

• mevr. Prins is in eerste instantie aanspreekbaar 

op zaken die te maken hebben met ICCO. Zij 

vertegenwoordigt het bestuur van de Dien-

stenorganisatie in de Auditcommissie en het 

Bestuur van de Stichting Hydepark Beheer.

• dhr. Westerveld richt zich op zaken met 

betrekking tot (het overleg met) de regio’s en 

de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Dhr. Wes-

terveld vertegenwoordigt het bestuur van de 

Dienstenorganisatie in het Besturenoverleg 

Land-Regio en het Bestuur van de Stichting 

Hydepark Beheer.

• dhr. Van Leussen vertegenwoordigt het 

bestuur in het participantenberaad van de Pro-

testantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, de 

Aandeelhoudersvergadering van Boekencen-

trum BV, de begeleidingscommissie Imple-

mentatie Stichting De Zending, de Commissie 

Steunverlening van de Protestantse Kerk, het 

Georganiseerd Overleg Predikanten en het 

Bestuur van de Stichting Hydepark Beheer. 

• dhr. M. van Ginkel richt zijn aandacht op zaken 

rond de ledenregistratie van de Protestantse 

Kerk (LRP, SMRA en SILA). Hij vertegenwoor-

digt het bestuur in de Auditcommissie en 

het participantenberaad van de Protestantse 

Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

Alle bestuursleden nemen deel aan het overleg met 

de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. 

Nevenfuncties	bestuur

Buiten de kerkelijke functies op plaatselijk, regionaal 

en/of landelijk vlak bekleden de bestuursleden 

tevens nevenfuncties op financieel, economisch 

en maatschappelijke terreinen. Bestuursleden 

van de Dienstenorganisatie hebben onderstaande 

nevenfuncties:

• G. Prins, bestuursvoorzitter: voorzitter Raad 

van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg, Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), 

Raad van Beheer Cosun, Raad van Commissa-

rissen CSU, Raad van Advies CAK, bestuurs-

lid (voorzitter) van de Protestantse Stichting 

Hydepark Beheer, bestuurslid SMRA.

• G.L. Westerveld, bestuurslid: lid ledenraad 

Maatschappij van Welstand, bestuurslid (pen-

ningmeester) van de Protestantse Stichting 

Hydepark Beheer, bestuurslid SMRA

• Mr. W. van Leussen, bestuurslid: deelnemer 

aan de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders van het Boekencentrum BV, lid van 

het Participantenberaad van de Protestantse 

Stichting Diaconaal Vakantiewerk, lid (secreta-

ris) van het bestuur van de Protestantse Stich-

ting Hydepark Beheer, lid van het bestuur van 

de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge, 

gevestigd te Utrecht (vanaf 1982 tot heden), 

voorzitter van het bestuur van de J.W. Ooms 

Stichting, feitelijk gevestigd te Bleskensgraaf 

(gemeente Molenwaard), (vanaf 14 september 

2005 tot heden), lid van de raad van advies 

(aanvankelijk lid van het comité van aanbeve-

ling) van Stichting Het Passion, gevestigd te 

Hummelo (vanaf 6 juni 2005 tot heden), lid van 

de raad van toezicht van de Stichting (Unesco)  

Wereld Erfgoed Kinderdijk (vanaf 26 mei 2015), 

voorzitter Stuurgroep Fusie Christelijke basis-

scholen Molenwaard.

• M. van Ginkel R.A.: registeraccountant/partner bij 

PwC Accountants, voorzitter Raad van Toezicht 

Charim en penningmeester Sweelinck Fonds.

• Ds. A.J. Plaisier, scriba en bestuurslid vanuit 

moderamen van de generale synode (tot 1 juli 

2016): voorzitter Stichting De Tombe Rasker, 

lid van het curatorium Leerstoel Missiologie, 

commissaris Boekencentrum BV en bestuurs-

lid SMRA.

• Mr. M.C. van der Klooster, bestuurslid vanuit 

het moderamen van de generale synode vanaf 

mei 2015: hoofd van de afdeling juridisch Advies 

van het Rijksvastgoedbedrijf.
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Nevenfuncties	directie

• H. Feenstra, algemeen directeur: statutair direc-

teur van de stichting SMRA, lid van de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van Boekencen-

trum BV, lid van het Participantenberaad van de 

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, 

lid van de Ledenraad van de Maatschappij van 

Welstand, voorzitter van de Stichting Ten Vorsel.

• Mr. drs. P.J.E. van den Bosch, adjunct directeur 

tot 1 maart 2016: bestuurslid Christelijk Basis-

onderwijs in Zeist e.o. en bestuurslid Stichting 

Aanpakken.

• ds. mr. drs. J.P. van Ark, adjunct directeur: voor-

zitter van de Stichting Zingen onder de Peperbus, 

voorzitter van de Stichting Musical Concert Koor, 

lid van de Raad van Aanbeveling Christ Hope.

Evaluatie	functioneren

In de vergadering van 12 december 2016 keken 

de bestuursleden terug op het eigen functioneren 

als lid van het bestuur van de Dienstenorganisa-

tie, was er aandacht voor ieders welbevinden en 

werd het functioneren van de Dienstenorganisa-

tie in zijn totaliteit belicht. De bestuursvergaderin-

gen en de behandeling van de dossiers verliepen 

constructief en in een goede sfeer. Het besturen 

op hoofdlijnen komt goed uit de verf, zo is ge-

bleken. De voorzitter en dhr. Van Ginkel spraken 

op 12 december 2016 met de algemeen direc-

teur over zijn functioneren en zijn welbevinden 

in de Dienstenorganisatie van de Protestantse 

Kerk. Het verslag van dit vertrouwelijke gesprek 

is gedeponeerd in het personeelsdossier bij de 

stafafdeling HRM.

9.6  Kort verslag bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Dienstenorganisatie kwam 

tijdens het verslagjaar 2016 tien keer bijeen in een 

regulier overleg. Bij alle vergaderingen was de al-

gemeen directeur en één van de adjunct directeu-

ren aanwezig.  De volgende specifieke dossiers in 

relatie tot Kerk in Actie kwamen aan de orde:

Bestuur	DO	-	Raad	van	commissarissen	ICCO	/	

Kerk	in	Actie		

Op 18 februari 2016 werd in een extra Algeme-

ne Vergadering gemeld dat de wijze waarop het 

lidmaatschap van de ICCO-coöperatie georgani-

seerd was, gewijzigd zou worden. In de loop van 

het verslagjaar werd steeds duidelijker dat Kerk 

in Actie niet zonder slag of stoot mee kon gaan in 

de nieuwe coöperatie. Alvorens als deelnemer te 

kunnen toetreden zal er een evaluatie uitgevoerd 

moeten worden. Eind vorig jaar is het evaluatie-

traject in gang gezet.

Kerk	2025	en	de	gevolgen	daarvan	voor	het	beleid	

van	de	Dienstenorganisatie	van	de	Protestantse	

Kerk	(inclusief	Kerk	in	Actie)

Volgend op de notitie ‘Kerk 2025 - waar een 

woord is, is een weg’ waarmee de generale 

synode in november 2015 de richting voor het 

beleidsplan van de Dienstenorganisatie schetste, 

stond het begin van 2016 in het teken van de 

beleidsontwikkeling voor de Dienstenorganisatie. 

Het beleidsplan voor de jaren 2017-2020 werd in 

april 2016 vastgesteld door de generale synode. 

Vanaf dat moment is de implementatie ter hand 

genomen. Het was een ingrijpend veranderings-

proces dat gevolgen had voor alle medewerkers: 

o.a. een kleiner managementteam en teruggang 

in het aantal fte. Informatie over de ontwikkelin-

gen van Kerk 2025 en het beleidsplan voor de 

Dienstenorganisatie was het hele jaar door een 

vast agendapunt voor de bestuursvergadering. 

Financiën

Gedurende het boekjaar is er periodiek aandacht 

geweest voor de exploitatieoverzichten. In 2016 

zijn de (enkelvoudige en geconsolideerde) jaar-

rekeningen 2015 en de begroting 2017 voor de 

Protestantse Kerk en Kerk in Actie voorbereid en 

ter vaststelling voorgelegd aan de kleine synode. 

Overige

• De bestuursleden waren in 2016, indien moge-

lijk, aanwezig bij de vergaderingen van de klei-

ne synode op 18 maart, 17 juni, 23 september, 

25 november en bij de vergaderingen van de 

generale synode op 21 t/m 23 april en 17 en 

18 november. De bestuursleden zijn bevoegd 

de leden van de generale en de kleine synode, 

gevraagd of ongevraagd, te adviseren.

De implementatie van 
het beleidsplan had 
ingrijpende gevolgen
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• Het jaarlijkse overleg van het bestuur van de 

Dienstenorganisatie met de ondernemingsraad 

is gehouden op 14 november 2016. Bestuurs-

leden en OR-leden wisselden met elkaar van 

gedachten over onder andere de implemen-

tatie van het beleidsplan 2017-2020 voor de 

Dienstenorganisatie (incl. Kerk in Actie).

9.7  Vrijwilligers, personeel en organisatie

Vrijwilligers
De inzet van talloze plaatselijke vrijwilligers, 

ambtsdragers en taakdragers voor het werk van 

Kerk in Actie is van onschatbare waarde. Naast 

deze plaatselijke vrijwilligers zijn andere vrijwil-

ligers binnen de Dienstenorganisatie werkzaam 

voor Kerk in Actie. Ruim 20 vrijwilligers zetten 

zich in voor diverse werkzaamheden, zoals 

opmaak en verzendklaar maken van rondzend-

brieven, standmedewerker op evenementen en 

beurzen, voorbereiding Landelijke Diaconale Dag 

en Diaconale Ontmoetingsdagen. Sommigen van 

hen zijn wekelijks actief, anderen zijn beschikbaar 

wanneer hun hulp nodig is. Tenslotte is er nog 

een ‘pool’ van circa 60 vertalers beschikbaar 

waarop Kerk in Actie indien nodig een beroep kan 

doen. De inzet van al deze vrijwilligers helpt niet 

alleen de werkdruk te verlichten, maar is ook een 

essentiële bijdrage aan het werk van Kerk in Actie. 

Personeel
Onderstaand is de totale personeelsformatie van 

Kerk in Actie, gesplitst in een basisformatie en in 

een formatie inzake bijzondere aanstellingen. Dit 

ziet er als volgt uit:

    Formatie t.b.v. Kerk in Actie (in fte’s)

Rekening 2016
(Gemiddeld)

Begroting 2016
    

Rekening 2015
(Gemiddeld)

Rekening 2014
(Gemiddeld)

Basisinformatie Kerk in Actie 26,91 26,56 26,66 28,99

Via afdeling Communicatie en fondsenwerving  

C&F - fondsenwerving en donateursadm.* 6,74 8,70 6,05 8,71

C&F - KIA-voorlichting en interactief 8,53 10,00 9,04 9,79

42,18 45,25 41,75 47,49

Bijzondere aanstellingen

Uitgezonden medewerkers/Togetthere 1,75 0,50 3,05 8,08

Staf en ondersteunende afdelingen

% aandeel in Kerk in Actie 12% 12% 13% 12%

fte aandeel in Kerk in Actie 7,71 8,79 8,89 9,14

Totaal Kerk in Actie 51,64 54,55 53,69 64,71

Totaal staf en ondersteunende afdelingen

Directie 2,46 2,50 2,28 2,53

SSC - Management en F&C 18,44 19,66 18,59 19,82

SSC - P&O 3,31 4,91 2,81 5,78

SSC - IT (voorheen in FZ) 10,25 11,58 11,04 11,18

C&F - servicedesk 6,85 7,01 7,77 7,96

Facilitaire Zaken (excl. Hydepark) 22,47 27,76 28,30 31,69

63,78 73,42 70,79 78,96

*	Betreft	de	totale	formatie	van	deze	unit.	De	inzet	behoeve	van	Kerk	in	Actie	kan	worden	beraamd	op	90%.
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9.8  Risicobeheer

Algemeen
Risicobeheer betekent het in kaart brengen van 

de risico’s voor de organisatie, een inschatting 

van de waarschijnlijkheid dat een hoger risico 

zich in de praktijk zal voordoen, de impact die dat 

voorval op de organisatie zal hebben en de maat-

regelen die voor- of achteraf worden genomen. 

Kerk in Actie is niet alleen in Nederland actief, 

maar wereldwijd. Daarnaast zijn zeer veel vrijwilli-

gers en medewerkers betrokken bij de uitvoering 

van het werk. Hierbij wordt risico gelopen. 

Bij de beleidsbepaling 2013-2016 is een 

SWOT-analyse uitgevoerd. Deze is gevolgd door 

het in kaart brengen van het risicolandschap. 

Naast de operationele en financiële risico’s zijn de 

volgende risico’s nadrukkelijk in beeld gekomen:

• reputatierisico

• gebouwenproblematiek plaatselijke gemeenten

• Nieuw Hydepark

In de jaarrekening worden de financiële risico’s 

vermeld onder ‘de niet in de balans opgenomen 

activa en verplichtingen’ (zie einde toelichting op 

de balans).

Deloitte heeft bij de start als nieuwe accountant 

(per verslagjaar 2014) een risicomanagementsessie 

georganiseerd. Deze sessie heeft het bestuur, de 

directie en het management van de Dienstenor-

ganisatie opnieuw een goed inzicht gegeven in 

de risico’s m.b.t. de bedrijfsvoering. 

In de managementletter en het auditplan 2016 

werden o.a. risico’s benoemd op de terreinen van 

het betalingsverkeer en de IT-omgeving. Afgespro-

ken is om een (fraude-)risicoanalyse te doen met 

bestuur en directie. In de eerste helft van 2017 

voert de directie een nieuwe (risico)analyse uit.

Reputatierisico
Kerk in Actie streeft naar een transparante en open 

communicatie met alle belanghebbenden. Dit is 

van groot belang voor de wijze waarop belangheb-

benden het werk, dat wordt uitgevoerd, ervaren. 

Kerk in Actie heeft via verschillende media per 

doelgroep een passende aanpak. De organisatie is 

voortdurend alert op interne en externe invloeden. 

Reputatierisico’s als gevolg van synodale uitspraken 

en besluiten worden niet benoemd in dit verslag. 

Deze komen - indien van toepassing - aan de orde 

in de rapportage van het moderamen van de  

Protestantse Kerk in Nederland aan de synode.

Gebouwenproblematiek plaatselijke gemeenten
Voor veel plaatselijke gemeenten van de Protes-

tantse Kerk vormt het onderhoud van het kerk-

gebouw een zware financiële last. Ook zijn er 

gemeenten die een overtollig kerkgebouw willen 

verkopen, maar daarvoor geen mogelijkheden 

zien, bijvoorbeeld omdat hun kerkgebouw tot ge-

meentelijk monument is verklaard. Naast financiën 

ontbreekt in toenemende mate de bestuurlijke 

kennis en ervaring om (historische) kerkgebouwen 

te beheren en te exploiteren. Er worden maatre-

gelen genomen om de totale situatie in kaart te 

brengen en er wordt gewerkt aan een staalkaart 

om de juiste kennis bereikbaar te maken.

Nieuw Hydepark
De realisatie van dit complex in 2016 vroeg veel 

aandacht. De officiële opening heeft op 15 april 

2016 plaatsgevonden. Nieuw Hydepark wordt 

beheerd door de Protestantse Stichting Hydepark 

Beheer, onder eindverantwoordelijkheid van de 

Generale Synode van de Protestantse Kerk in  

Nederland. Verder is in 2016 aandacht besteed aan 

de inrichting van het terrein zoals de reconstructie 

van het padenplan, vernieuwing van de parkeer-

plaatsen en het gas- en waterleidingnetwerk. De 

renovatie van de Oranjerie was in volle gang en is 

begin 2017 opgeleverd. De werkzaamheden zijn 

gerealiseerd binnen de hiervoor gestelde budget-

ten, dankzij een adequate begeleiding hiervan.

Operationele risico’s
Operationele risico’s zijn risico’s als gevolg van 

het falen of tekortschieten van interne processen, 

menselijke en technische tekortkomingen en 

onverwachte externe gebeurtenissen. 

Vrijwilligers/personeel

Vrijwilligers zijn voor Kerk in Actie geen ‘tweede 

keus’ na de beroepskrachten. Zowel personeel 

als vrijwilligers zijn nodig, in een goed samen-

spel. De Dienstenorganisatie legt steeds meer 

accent op het werven en toerusten van vrijwilli-

gers. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van 

de coördinator vrijwilligersbeleid. Door te antici-

peren op (natuurlijk) verloop en door overdracht 

goed te organiseren, probeert Kerk in Actie de 

continuïteit te waarborgen.
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Veiligheid

Werknemers die reizen en werken in het buiten-

land lopen risico. Te denken valt aan tropische 

ziektes, beroving, diefstal of zelfs ontvoering. Ook 

kan er sprake zijn van gewelddadige acties met 

een religieuze of politieke achtergrond. Daarom 

hebben Kerk in Actie en ICCO een veiligheids-

beleid, waarin uitgangspunten, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden met betrekking tot 

veiligheid zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er voor 

alle landen waar de beide organisaties actief zijn 

of naartoe reizen, landenveiligheidsplannen met, 

waar nodig, relevante veiligheidsmaatregelen ter 

voorkoming van risico’s.

 

Twee gedragscodes maken onderdeel uit van 

het veiligheidsbeleid. Alle medewerkers worden 

geacht zich hieraan te houden als zij voor de or-

ganisatie op dienstreis zijn of als uitgezonden me-

dewerker verblijven in een gastland. Het betreft 

hier de Code of Conduct for the International Red 

Cross and Red Crescent Movement and NGO’s 

in Disaster Relief en de Code of Conduct for the 

prevention of sexual exploitation and abuse, fraud 

and corruption and abuse of power van Action by 

Churches Together.

Heeft zich tijdens een reis of uitzending een 

incident voorgedaan, waar een stafmedewerker 

mogelijk een trauma aan overgehouden heeft, 

dan kan de betreffende medewerker dat melden 

en bespreken tijdens een debriefingsgesprek. In 

dat geval is professionele begeleiding mogelijk. 

Kerk in Actie heeft een veiligheidsadviseur die 

optreedt wanneer de algemene veiligheidssituatie 

in een regio, gebied of land daarom vraagt en in 

geval van calamiteiten en incidenten.

 

In 2016 hebben zich analoog aan andere jaren ver-

schillende incidenten voorgedaan. In alle bekende 

gevallen is vanuit de regionale kantoren en/of  

het internationale kantoor begeleiding geboden.  

Het betrof ziekte, ongevallen en politieke onrust 

waardoor medewerkers moesten evacueren (Zuid- 

Soedan). Een aantal uitgezonden medewerkers is 

slachtoffer geworden van criminele activiteiten en/

of bedreiging van henzelf of collega’s in de directe 

omgeving, bijvoorbeeld van een partnerorganisatie. 

Terroristische aanvallen in een aantal steden in 

Europa en Afrika hebben een grote invloed op het 

veiligheidsgevoel van reizende en uitgezonden me-

dewerkers. Bovengenoemde incidenten betreffen 

niet alleen directe medewerkers van de Protestant-

se Kerk in Nederland, maar ook personen die via 

contractpartners ingezet worden bij door Kerk in 

Actie gefinancierde projecten en jongeren die zijn 

uitgezonden. Dit maakt de incidenten natuurlijk 

niet minder ernstig.

Internationaal	betalingsverkeer

In toenemende mate zijn risico’s in het interna-

tionale betalingsverkeer zichtbaar vanwege aan 

banken opgelegde maatregelen in het kader  

van antiterrorismebeleid en/of vanwege lokale  

wetgeving ten opzichte van ngo’s en kerken.  

Dit kan leiden tot problemen in het tijdig ter  

plekke krijgen van toegezegde gelden en daar-

mee tot problemen bij de realisatie van project- 

en programmadoelstellingen. 

Bedrijfshulpverlening

Bij het landelijk dienstencentrum is een team van 

bedrijfshulpverleners aanwezig, dat dagelijks klaar 

staat om op te treden in noodsituaties. Om de pa-

raatheid en kennis van de bedrijfshulpverleners ac-

tueel te houden, bieden we de noodzakelijke oplei-

dingen met betrekking tot ontruiming, eerste hulp, 

reanimatie en brandpreventie aan. Door de be-

drijfshulpverlening worden ontruimingsoefeningen 

uitgevoerd op de locatie van de Dienstenorganisatie 

in Utrecht. Ontruimingen worden geëvalueerd en 

kunnen leiden tot acties op de geconstateerde 

aandachtspunten. Er zijn in 2016 (herhalings-)

trainingen gevolgd door het hoofd-BHV, herhaling 

Hygiëne in de keuken en EHBO-trainingen.

9.9  Financiën

Continuïteitsreserve
Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse 

Kerk, die in haar eigen vermogen een algemene 

risicoreserve kent. Deze algemene risicoreserve 

geldt enerzijds als continuïteitsreserve, een ‘buffer’ 

voor onverwachte tegenvallers, en anderzijds als 

egalisatiereserve voor de operationele resultaten 

van de Dienstenorganisatie. 

Normering	continuïteitsreserve

De bufferfunctie (weerstandsvermogen, conjunc-

turele reserve) van het eigen vermogen houdt in 

het vormen van reserves ter waarborging van de 

continuïteit, opvang van fluctuaties in de exploi-
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tatie (egalisatiefunctie) en opvang van algemene 

bedrijfsrisico’s.

De normering van deze continuïteitsreserve werd 

in 2012 geactualiseerd en uitgebreid door de  

normering niet meer te baseren op de personeels- 

lasten van de basisformatie van de Dienstenor-

ganisatie, maar uit te gaan van de totale perso-

neelskosten inclusief bijzondere aanstellingen, 

verhoogd met een opslag van 20% voor overige 

verplichtingen. De bandbreedte of de hoogte van 

deze reserve werd opgerekt naar minimaal 33% 

en maximaal 67% (dit was 40-60%). 

Door de toevoeging van het resultaat 2016 van 

€ 515k aan de continuïteitsreserve en de afname 

van bovengenoemde normeringskosten komt 

deze reserve ultimo 2016 uit boven de band-

breedte van 67%, te weten 69,9%. Bij de te hou-

den risicoanalyse in 2017 zal ook deze normering 

worden betrokken. 

Het verloop van de continuïteitsreserve over de 

periode 2007-2016 geeft het volgende beeld:

Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van Kerk in Actie is onder-

verdeeld in reserves en fondsen.

Reserves	(€	15.316k)

Deze reserves kunnen egalisatie- en/of continuï-

teitsreserves, bestemmingsreserves en herwaar-

deringsreserves zijn. De reserves van Kerk in Actie 

vallen in de categorie bestemmingsreserves. Be-

stedingen van deze bestemmingsreserves dienen 

plaats te vinden binnen de gegeven algemene be-

stemming. Binnen deze algemene bestemmingen 

kunnen de bestedingen door het bestuur worden 

bepaald. De gevormde bestemmingsreserves 

mogen geen verplichting betreffen.

Fondsen	(€	3.739k)

Deze bestemmingsfondsen zijn vanwege de spe-

cifieke bestemming, die door derden (gevers of 

overheid) is bepaald, slechts aan te wenden voor 

de specifieke bestemming. 

Beleid	bestemmingsreserves

Kerk in Actie wijst jaarlijks op grond van de begro-

ting van Kerk in Actie, die is vastgesteld door de 

Kleine Synode, de bedragen toe ten behoeve van 

de steunverlening aan partners en projecten door 

de afdeling buitenland van ICCO en Kerk in Actie. 

Indien de steunverlening aan bepaalde projec-

ten vertraagd is of om moverende redenen door 

Ondanks hogere 
inkomsten blijven 
zorgen bestaan

   % continïteitsreserve

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• norm maximaal

• norm minimaal 

• realisatie
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de relatiebeheerders niet aan een project wordt 

toegekend, vloeien de gelden die niet besteed zijn 

terug in een revolving fund. Deze bestemmingsre-

serve kan aangewend worden om in een volgend 

jaar eventuele tekorten te dekken wanneer de 

inkomsten achterblijven bij de begroting. Op deze 

wijze wordt voorkomen dat een onverwachte 

daling van inkomsten leidt tot vermindering van al 

aan partners toegezegde steun. De revolving funds 

fungeren zo als egalisatiereserve voor de doelen 

waarvoor de gelden zijn bestemd. 

Bij de toekenning van de bedragen voor steunver-

lening wordt de restrictie gegeven, dat 90% van 

het totaalbedrag mag worden toegezegd. Blijken 

de inkomsten in het lopende jaar voldoende om 

de uitgaven te dekken, dan wordt het laatste deel 

van de gelden besteed. Voor de revolving funds 

wordt als buffer voor mogelijk lagere opbreng-

sten een minimale norm aangehouden van 25% 

van de bruto begrote baten van het jaar volgend 

op het verslagjaar met een bovengrens van 35%. 

Alleen voor het revolving fund Noodhulp wordt 

een reserve aangehouden van minimaal 1 miljoen 

euro, zodat bij rampen snel kan worden gerea-

geerd, vooruitlopend op fondsenwerving.

Op deze wijze kan de toezegging voor het betref-

fende jaar gegarandeerd worden. Als het saldo 

van de revolving funds na het eerste halfjaar 

hoger is dan 35% wijst de manager Kerk in Actie 

een extra bedrag voor steunverlening toe aan 

het doel waarvoor de gelden van het betreffende 

revolving fund bestemd zijn.

Ten aanzien van de egalisatiereserves nalaten-

schappen zijn tot en met 2015 de jaarlijks, bij be-

groting, toe te wijzen bijdragen aan Kerk in Actie 

bepaald op basis van een ‘driejaarsgemiddelde’ 

van de werkelijke ontvangsten uit nalatenschap-

pen. De begroting voor 2015 is gebaseerd op de 

werkelijke ontvangsten conform de jaarrekeningen 

2013, 2012 en 2011. In 2015 is het verschil tussen 

de begrote bedragen en de werkelijk in 2015 

ontvangen nalatenschappen onttrokken dan wel 

toegevoegd aan deze reserves. In de bestuurs-

vergadering van 11 april 2016 is door het bestuur 

besloten om de egalisatiereserves voor nalaten-

schappen Werelddiaconaat (stand ultimo 2015  

€ 1.068k) en Zending (stand ultimo 2015 € 942k) 

met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 op 

te heffen en toe te voegen aan de desbetreffen-

de revolving funds. Hiermee wordt uitvoering 

gegeven aan de wens van de kleine synode om 

enerzijds te komen tot een vermindering van het 

aantal bestemmingsreserves, en anderzijds tot een 

vereenvoudiging van de resultaatverdeling. 

Voor de egalisatiereserve ZZO zijn bij de over-

dracht vanuit de voormalige Stichting Zwakzinni-

genzorg in Ontwikkelingslanden aparte afspraken 

vastgelegd. Per 1 januari 2008 heeft de over-

dracht plaatsgevonden van het vermogen van de 

ZZO aan Kerk in Actie ten behoeve van projecten 

voor mensen met een verstandelijke handicap in 

ontwikkelingslanden.

Het verloop van de bestemmingsreserves in 2016 

is als volgt:

    Bestemmingsreserves (x € 1.000)

Stand  
1-1-2016

Resultaat 
2016

Stand uit 
2016

Baten in 
2017

Norm 
max.

Norm 
bedrag

Meer/  
minder

Programma’s Kerk in Actie

Revolving fund Kinderen in de knel 2.330 -12 2.319 2.839 35% 994 1.337

Revolving fund Werelddiaconaat 2.679 -892 1.787 10.019 35% 3.507 -1.719

Revolving fund Zending 4.987 734 5.721 8.517 35% 2.981 2.740

Revolving fund Noodhulp 2.553 1.990 4.542 1.640 min. 1.000 3.542

Egalisatiereserve diaconaal werk 201 56 257 2.402 35% 841 -584

Egalisatiereserve ZZO 1.174 -487 688 nvt 688 0

Totaal 13.925 1.390 15.315 25.417 10.009 5.306
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Hieronder volgt een meerjarenoverzicht van de bestemmingsreserves (exclusief de nalatenschappen- 

reserves in vergelijking met, de conform het beschreven beleid, vastgestelde norm.  

    Ratio bestemmingsreserve (x € 1.000)

Begroting 
2017

Begroting 
2016

Rekening 
2016

Rekening 
2015

Rekening 
2014

Stand ultimo jaar (excl. ZZO) 12.999 6.620 14.629 10.742 7.508

Af: Revolving fund Noodhulp 2.398 1.417 4.542 2.553 1.386

10.601 5.203 10.086 8.190 6.122

Begrote baten volgend jaar 23.777 21.915 23.777 21.915 20.419

% werkelijk t.o.v. begrote baten 45% 24% 42% 37% 30%

% norm t.o.v. begrote baten 25-35% 25-35% 25-35% 25-35% 25-35%

Revolving fund Noodhulp

Stand ultimo jaar 2.398 1.417 4.542 2.553 1.386

Normbedrag 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

afwijking t.o.v. norm 1.398 417 3.542 1.553 386

Resultaat 2016 Kerk in Actie 

Resultaatbestemming

Het boekjaar 2016 sluit met een positief resul-

taat van € 890k, hetgeen € 2.966k hoger is dan 

begroot. Van dit resultaat is een bedrag van  

€ 1.390k toegevoegd aan de bestemmingsreser-

ves, begroot was een onttrekking van € 1.076k. 

Een bedrag € 500k is onttrokken aan de bestem-

mingsfondsen, alwaar een bedrag van € 1.000k 

was begroot.  

Algemeen

De totale baten in 2016 bedragen € 27.199k en 

komen hiermee € 2.182k hoger uit dan begroot. 

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere 

opbrengst uit collecten, giften en schenkingen  

(€ 700k) en de hogere inkomsten uit acties van 

derden (€ 1.292k). Onder deze laatste post zijn 

o.a. de inkomsten via EO Metterdaad verant-

woord, die € 1.263k hoger zijn dan begroot.  

De totale lasten in 2016 bedragen € 26.309k 

hetgeen € 783k lager is dan begroot. De lagere 

doelbestedingen ad € 1.119k zijn vooral toe te 

schrijven aan het programma Zending. Door een 

hogere investering in de fondsenwerving stegen 

deze kosten met € 318k.

Bijzondere	baten	en	lasten	in	2016	en	2015

Bijzondere baten en lasten komen met name 

voort uit noodhulpacties na rampen en specifieke 

projectfinancieringen. Bij noodhulpacties doet 

zich meestal het effect voor dat de inkomsten in 

enig jaar worden verkregen, hetgeen derhalve 

een positief resultaat genereert, terwijl de beste-

dingen pas in de hierop volgende jaren kunnen 

worden gerealiseerd, en dit heeft een negatieve 

impact op het resultaat. De invloed die deze 

posten hebben op het resultaat maakt een goede 

vergelijking met de begroting vaak lastig.

De baten uit eigen 
fondsenwerving zijn 
hoger dan begroot
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Indien we deze posten voor 2016 in kaart brengen schept dit het volgende beeld: 

    Bijzondere baten en lasten Kerk in Actie in 2016 (x € 1.000)

Rekening 
2016

Noodhulp 
acties

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Verschil

Baten:

Baten eigen fondsenwerving 23.972 1.261 22.711 23.288 -577

Verplichte bijdragen van gemeenten 450 450 450 0

Baten uit acties van derden 2.042 29 2.013 750 1.263

Subsidies van overheden 188 188 175 13

Rentebaten 28 28 126 -98

Overige baten 518 518 229 289

Bijzondere baten 1.290 1.290

Totaal baten 27.199 1.290 27.199 25.017 2.182

Lasten:

Doelstellingen subsidie en bijdragen 16.846 1.487 15.359 18.202 2.843

Doelbestedingen via eigen organisatie 5.864 247 5.617 5.627 10

Bijzondere lasten 1.734 -1.734

Totaal programma’s 22.711 1.734 22.711 23.828 1.118

Kostenbeheer en administratie 891 891 874 -17

Werving baten (kosten eigen fondsenwerving) 2.707 2.707 2.389 -318

Totaal lasten 26.309 1.734 26.309 27.093 783

Resultaat 890 -444 890 -2.076 2.964

    Bijzondere baten en lasten Kerk in Actie in 2016 (x € 1.000)

SHO actie 
Nepal

Kerk in Actie 
Syrië

Kerk in Actie 
Ethiopië

Ov.noodh 
acties

Rekening 
2016

Baten uit acties van derden 29 29

Baten eigen fondsenwerving 587 609 64 1.261

Bijzondere baten 29 587 609 64 1.290

Doelbestedingen subsidies en bijdragen 137 175 313 862 1.487

Doelbestedingen via eigen organisatie 247 247

Bijzondere lasten 384 175 313 862 1.734

Resultaat -355 412 296 -798 -444

De noodhulpacties worden verantwoord binnen 

het programma Werelddiaconaat.  

Baten	uit	eigen	fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving waren in totaal 

€ 684k hoger dan begroot, hetgeen kan worden 

verklaard door een stijging bij de inkomsten uit 

collecten, giften, schenkingen. De opbrengsten 

uit nalatenschappen waren € 118k lager dan be-

groot. Hiertegenover stond een stijging van € 101k 

van de bijdragen van derden. Meer informatie over 

fondsenwerving is te lezen in hoofdstuk 8.

Conclusie	bij	het	resultaat	

De inkomsten uit vrijwillige geldwerving lieten 

begin 2016 een daling zien ten opzichte van 2015. 
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Mede door de noodhulpacties zoals voor 

Syrië en Ethiopië, maar ook door de jaarlijkse 

werving voor het noodhulpprogramma, kwam 

deze uiteindelijk hoger uit dan begroot. Dit 

is ten koste gegaan van de reguliere werving 

voor werelddiaconaat. Zorg omtrent de ont-

wikkeling van onze inkomsten blijft derhalve 

bestaan.

Dit heeft ook in 2016 geleid tot een strakke 

beheersing van onze kosten en doelbestedingen. 

Vooral binnen het programma Zending, waarin 

zich in eerste instantie de grootste daling van 

inkomsten manifesteerde, heeft dit onder meer 

geleid tot minder bestedingen aan de zendings-

doelstelling in de regio Midden-Oosten (was in 

2016 vooral noodhulp) en lagere bestedingen aan 

uitzendingen. Dit laatste is ook het gevolg van  

moeilijk te vervullen vacatures.

Binnen het diaconale programma heeft de eerder 

genoemde verschuiving naar noodhulpinkomsten 

geleid tot een onttrekking aan het revolving fund 

Werelddiaconaat. Hierdoor zullen ook de doelbe-

stedingen in 2017 en verder dienovereenkomstig 

gaan schuiven.

Bestedingsratio’s
De kosten van Kerk in Actie zijn naar bestedings-

categorieën in specifieke ratio’s uitgedrukt. Deze 

geven het volgende weer:

• % ten opzichte van de totale lasten = waar is 

een uitgegeven euro aan besteed

• % ten opzichte van de totale baten = waar is 

een ontvangen euro naar toe gegaan

Tenslotte zijn de directe kosten fondsenwerving 

(dit betreft de inzet van fondsenwervers en de 

directe kosten m.b.t. fondsenwervingsprojecten) 

uitgedrukt in een % van de opbrengst uit collec-

ten, giften en schenkingen.    

Doelbestedingen
Subsidies	en	bijdragen

Dit betreffen de direct met partners overeengeko-

men projectfinancieringen. Dit percentage geeft 

aan hoeveel procent van de baten aan directe 

steunverlening wordt besteed. Het percentage 

ten opzichte van de totale baten in 2016 ligt aan 

de onderkant van de gestelde norm. Dit wordt 

met name veroorzaakt door de lagere doelbeste-

dingen bij vooral het programma Zending. 

    Ratio’s Kerk in Actie (x € 1.000)

Norm
Begroting 

2017
Begroting 

2016
Rekening 

2016
Rekening 

2015
Rekening 

2014

% ten opzichte van de totale lasten

Doelbestedingen:

Subsidies en bijdragen 65,7% 67,2% 64,0% 67,9% 69,4%

Via eigen organisatie 21,4% 20,8% 22,3% 19,9% 19,8%

87,0% 88,0% 86,3% 87,8% 89,2%

Werving baten 9,9% 8,8% 10,3% 8,9% 7,9%

Kosten beheer en administratie 4,5-4,75% 3,1% 3,2% 3,4% 3,3% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% ten opzichte van de totale baten

Doelbestedingen:

Subsidies en bijdragen 60-70% 63,4% 72,8% 61,9% 60,5% 80,8%

Via eigen organisatie 20,6% 22,5% 21,6% 17,7% 23.0%

84,0% 95,2% 83,5% 78,3% 103,8%

Werving baten 9,6% 9,6% 10,0% 7,9% 9,2%

Kosten beheer en administratie 3,0% 3,5% 3,3% 2,9% 3,4%

Mutatie in reserves en fondsen 3,4% -8,2% 3,3% 10,9% -16,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% t.o.v. opbrengst vrijwillige geldwerving

Kosten eigen fondsenwerving 9-12,5% 12,5% 12,5% 13,7% 11,8% 12,7%
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Via	eigen	organisatie

Het betreft hier activiteiten die in het kader van 

de doelstelling vanuit de eigen organisatie, en 

dus niet via partners, worden uitgevoerd. Deze 

activiteiten liggen onder meer op het gebied van 

binnenlands diaconaat, voorlichting en commu-

nicatie en particulier initiatief. 

Kosten	beheer	en	administratie

Dit zijn de kosten die door de ondersteunende 

afdelingen van de Dienstenorganisatie van de 

Protestantse Kerk (zoals Financiën, HRM en Fa-

cilitaire Zaken met huisvesting) aan Kerk in Actie 

worden doorberekend op basis van de begrote 

bezetting. 

9.10 Verkorte jaarrekening

Balans

    Activa (x € 1.000)

Balans 31-12-2016 Balans 31-12-2015

Deelneming 0 1.000

Participatie 1.485 1.200

Leningen u/g 1 5

Financiële vaste activa 1.486 2.205

Vorderingen en overlopende activa 6.430 8.244

Liquide middelen 14.209 12.157

Vlottende activa 20.636 20.401

Totaal Activa 22.125 22.606

    Passiva (x € 1.000)

Balans 31-12-2015 Balans 31-12-2015

Reserves en fondsen

Reserves

Bestemmingsreserves 15.315 13.925

Fondsen

Bestemmingsfondsen 3.740 4.241

19.055 18.166

Voorzieningen 212 257

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 2.858 4.183

Totaal Passiva 22.125 22.606

Werving	baten

Hieronder wordt verstaan de kosten eigen fondsen- 

werving die specifiek betrekking hebben op de werving 

van de opbrengsten uit collecten, giften en schen-

kingen. Kosten met betrekking tot de werving van de 

overige baten worden niet apart gepresenteerd.

Kosten	eigen	fondsenwerving

Het percentage kosten eigen fondsenwerving valt in 

2016 buiten de door Kerk in Actie gehanteerde norm 

van 9% tot 12,5%. Vanuit het Centraal Bureau Fond-

senwerving is een norm gesteld van maximaal 25% 

van de opbrengsten vrijwillige geldwerving. Aan deze 

norm wordt ruimschoots voldaan. Niettemin wordt er 

naar gestreefd deze kosten terug te brengen naar een 

niveau van 12,5% of lager (zie begroting 2017).
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Staat van baten en lasten

    Baten (x € 1.000)

Beschikbaar voor de doelstelling Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten, giften en schenkingen 19.814 19.114 21.024

Nalatenschappen 1.706 1.824 2.121

21.521 20.938 23.145

Bijdragen van derden 2.451 2.350 3.238

23.972 23.288 26.383

Verplichte bijdragen van gemeenten 450 450 450

Baten uit acties van derden 2.042 750 3.489

Subsidies van overheden 188 175 172

Bijdragen voor dienstverlening 294 138 393

Baten uit beleggingen (rentebaten) 28 125 102

Overige baten

Opbrengst publicaties 82 75 83

Diverse baten 142 15 73

224 90 157

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 27.199 25.016 31.146

    Lasten (x € 1.000)

Besteed aan doelstellingen Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Programma's

Zending 6.830 7.818 7.299

Werelddiaconaat 13.885 13.987 14.876

Binnenlands Diaconaat 1.996 2.024 2.199

22.711 23.829 24.373

Werving baten (Kosten eigen fondsenwerving) 2.707 2.389 2.473

Subtotaal 25.418 26.219 26.846

Beheer en Administratie (Staf en ondersteunende afdelingen)

Directie 54 54 55

Financiën & Control 221 221 225

Human Resource Management 94 94 96

C&F- servicedesk 38 38 40

Facilitaire Zaken 483 466 489

891 874 906

Besteed aan doelstellingen 26.309 27.092 27.752

Beschikbaar voor de doelstelling 27.199 25.016 31.146

Totaal resultaat 890 -2.076 3.393
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Resultaatverdeling

    Lasten (x € 1.000)

Besteed aan doelstellingen Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Programma's

Zending 6.830 7.818 7.299

Werelddiaconaat 13.885 13.987 14.876

Binnenlands Diaconaat 1.996 2.024 2.199

22.711 23.829 24.373

Werving baten (Kosten eigen fondsenwerving) 2.707 2.389 2.473

Subtotaal 25.418 26.219 26.846

Beheer en Administratie (Staf en ondersteunende afdelingen)

Directie 54 54 55

Financiën & Control 221 221 225

Human Resource Management 94 94 96

C&F- servicedesk 38 38 40

Facilitaire Zaken 483 466 489

891 874 906

Besteed aan doelstellingen 26.309 27.092 27.752

Beschikbaar voor de doelstelling 27.199 25.016 31.146

Totaal resultaat 890 -2.076 3.393

    Resultaatverdeling (x € 1.000)

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Het resultaat is toegevoegd (+) of onttrokken (-) aan

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve diaconaat 56 115 -12

Revolving fund Zending 734 -581 524

Revolving fund Werelddiaconaat -892 166 359

Revolving fund Kinderen in de knel -12 0 1.194

Revolving fund Noodhulp 1.990 0 1.167

Egalisatiereserve ZZO -487 -750 -220

Reserve Werelddiaconaat Protestantse kerk 0 -13 -582

Reserve Zending Protestantse kerk 0 -13 562

1.390 -1.076 2.992

Bestemmingsfondsen

Noodhulpfondsen -445 -500 333

Overige fondsen -56 -500 68

-500 -1.000 401

Totaal 890 -2.076 3.393

    Lasten doelstellingen (x € 1.000)

Programma- en overige activiteiten Kerk in Actie

Zending
Wereld- 

diaconaat
Binnenl. 

diaconaat
Totaal 
progr.

Comm./ 
voorl.

Inter- 
actief

Totaal 
2016

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 4.811 11.054 982 16.846 0 0 16.846

- Afdrachten contributies e.d. 61 169 10 241 0 0 241

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 7 25 182 215 275 29 518

- Inzet van/aan andere progr. lijnen 47 85 29 160 0 0 160

- Publiciteit en communicatie 2 3 71 76 0 1 78

Personeelskosten 1.018 1.407 637 3.063 293 370 3.725

Huisvestingskosten 51 37 29 117 0 0 117

Kantoor en algemene kosten 77 40 51 169 29 36 233

Totaal lasten (voor doorbelasting) 6.075 12.822 1.991 20.887 596 436 21.919

Beheer&administatie naar doelstelling 385 283 223 891 200 252 1.343

6.460 13.105 2.214 21.778 795 688 23.262

Medefinanciering andere progr.lijnen 755 1.063 6 1.824 -795 -688 340

Totaal lasten doelstellingen 7.215 14.168 2.219 23.602 0 0 23.602
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    Lastenverdeling totaal (x € 1.000)

Lasten 
doelst.

Werving 
baten

Kosten be-
heer&adm.

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Rekening 
2015

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 16.846 0 0 16.846 18.203 18.845

- Afdrachten contributies e.d. 241 0 0 241 200 179

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 518 1.795 0 2.313 1.909 2.023

- Inzet van/aan andere progr. lijnen 160 0 24 184 287 213

- Publiciteit en communicatie 78 0 0 78 177 147

Personeelskosten 3.725 512 465 4.703 4.418 4.450

Huisvestingskosten 117 0 180 297 335 361

Kantoor en algemene kosten 233 50 195 479 507 454

Dotaties aan voorzieningen 0 0 28 28 26 15

Doorbelaste kosten B&A vanuit C&F 0 350 452 802 773 705

Eigen inkomsten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten (voor doorbelasting) 21.919 2.707 1.343 25.969 26.836 27.394

Doorbelaste kosten kosten beheer

& administatie naar doelstelling 1.343 0 -1.343 0 0 0

23.262 2.707 -0 25.969 26.836 27.394

Medefi nanciering andere progr.lijnen 340 0 0 340 257 358

Totaal lasten doelstellingen 23.602 2.707 -0 26.309 27.093 27.752

Libanon

Samen met partnerkerken biedt Kerk 

in Actie onderwij s en psychologische 

hulp aan Syrische vluchtelingkinderen.
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Personeelskosten Kerk in Actie 

    Personeelskosten (x € 1.000)

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Bruto salarissen 1.475 1.483 1.387

Sociale lasten 234 225 229

Pensioenpremies 162 163 158

Reiskosten woon- werkverkeer 49 50 52

Totaal personeelskosten 1.920 1.921 1.825

Gemiddelde bezetting in fte’s 26,91 26,56 26,66

Gemiddelde personeelskosten per fte’s* (x € 1) 71.335 72.324 68.473

    Overige personeelskosten (x € 1.000)

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Externe deskundigheid/uitzendkrachten 0 10 0

Vergoeding inhuur personeel via ICCO 295 209 380

Vergoeding kosten Regional offices 475 450 450

Reiskosten buitenland 130 91 109

Reiskosten binnenland 14 20 21

Opleidingskosten 20 18 10

Jubilea/afscheid personeel 5

Diversen 118 37 150

Totaal overige personeelskosten 1.052 839 1.120

    Totaal personeelskosten (x € 1.000)

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Kerk in Actie 2.972 2.760 2.946
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    Personeelskosten directie

H. Feenstra  
alg. directeur

P.E.J. vd Bosch 
adjuct drecteur

J.P vd Ark 
adjuct drecteur

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Rekening 
2015

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald Onbepaald Onbepaald

Uren (voltijds werkweek) 36 7,2 7,2

Parttime percentage 100% 20% 20%

Periode 01/12 01/03 01/12

Bezoldiging (x € 1.000)

Jaarinkomen:

Bruto loon/salaris 105 2,8 17 124 150 136

Vakantiegeld 8 0,2 1 10 11 10

Eindejaarsuitkering 9 0,2 1 11 12 12

Variabel jaarinkomen

Totaal jaarinkomen 122 3,3 19 145 173 158

Sociale lasten 10 0,2 2 12 14 12

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten 24 0,4 3 27 33 28

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal overige lasten en vergoedingen 34 0,6 5 39 47 40

Totaal bezoldiging rekening 2016 156 3,9 25 183 220 198

Totaal bezoldiging begroting 2016 162 58 58 278

Totaal bezoldiging rekening 2015 156 42 42 240

Kosten directie en bestuur 

Het	aandeel	van	Kerk	in	Actie	in	de	directiekosten	bedraagt	in	2016	14,2%	(2015:	14,1%).
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9.11 Accountantsverklaring
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

   

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 

Ons oordeel 

De op pagina 79 tot en met 84 opgenomen samengevatte jaarrekening 2016 (hierna “de samengevatte 
jaarrekening”) van Kerk in Actie te Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Kerk in 
Actie.  

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent 
met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Kerk in Actie op basis van de grondslagen zoals beschreven in 
de toelichting. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

1. De samengevatte balans per 31 december 2016. 

2. De samengevatte staat van baten en lasten over 2016. 

3. De bijbehorende toelichtingen. 

Samengevatte jaarrekening 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650 voor 
Fondsenwervende Instellingen. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring 
daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
Kerk in Actie en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaar-
rekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze 
controleverklaring van 12 mei 2017.  

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Kerk in Actie in 
onze controleverklaring van 12 mei 2017. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in de toelichting. 
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Kerk in Actie en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaar-
rekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze 
controleverklaring van 12 mei 2017.  

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Kerk in Actie in 
onze controleverklaring van 12 mei 2017. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in de toelichting. 
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Onze verantwoordelijkheden  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 810 “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”. 

Utrecht, 12 mei 2017  

Deloitte Accountants B.V. 
 
Was getekend: drs. A.J. Heitink RA 
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Tijdens de landelijke actieweek ‘Versterk de kerk 

in het Midden-Oosten’ vormden medewerkers en 

vrijwilligers een belpanel om met donateurs in 

gesprek te gaan over het werk van partnerkerken 

in het Midden-Oosten. De Syrische Sara Savva, 

medewerker bij een van deze parnerkerken, 

ontstak een kaars bij de start van het belpanel.
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Coverfoto

Tijdens de kerstcampagne riep Kerk in Actie kerken 

en donateurs op harten te maken voor kinderen met 

een handicap in Pakistan. Er kwamen maar liefst 4.300 

zelfgemaakte harten binnen. Deze werden verspreid onder 

kinderen in Pakistan en onder vluchtelingkinderen in 

Nederland. 

Adres

Kerk in Actie

Postbus 456

3500 AL Utrecht

Tel. (030) 880 14 56 

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl

Protestants Landelijk Dienstencentrum

Joseph Haydnlaan 2a

3533 AE Utrecht

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op de digitale nieuws-

brief Kerk in Actie Express via www.kerkinactie.nl/express. U 

kunt Kerk in Actie ook volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn of 

YouTube.

Delen van het werk van Kerk in Actie worden mede uitgevoerd 

namens tien oecumenische kerken: Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Genoot-

schap der Vrienden (Quakers), Oud-Katholieke Kerk, Remon-

strantse Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vrijzinni-

ge Geloofsgemeenschap NPB, YMCA Nederland, Zevende Dags 

Adventisten en het Leger des Heils.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland, met alle daartoe behorende 

zelfstandige onderdelen zoals Kerk in Actie, is een Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft daartoe een ANBI- 

groepsbeschikking ontvangen. 

 

Kerk in Actie is geen eigen rechtspersoon, maar maakt organisa-

torisch deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in 

Actie is vindbaar onder het RSIN-nummer van de Protestantse 

Kerk.

Het RSIN-nummer van Kerk in Actie is: 813612809

Het RSIN-nummer van de landelijke Protestantse Kerk is: 

813612809

 

Meer informatie: 

www.kerkinactie.nl/anbi en www.protestantsekerk.nl/anbi

IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht

BIC: ABNANL2A

RSIN-nummer t.b.v. ANBI: 813 612 809

Dit jaarverslag zal op 23 juni 2017 ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de kleine synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland.
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