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Een
bijzonder
jaar!

2020

Baten van particulieren

€ 650.388

Baten van bedrijven

€ 354.657

Baten van organisaties

€ 47.315

Totaal

1.052.360

Totale lasten

€ 952.120

Besteed aan doelstelling

€ 751.342

Resultaat

€ 100.240

Bestedingspercentage t.o.v. baten

71,4%

Wervingspercentage

15,3%

Dat kunnen we met elkaar wel zeggen. In korte tijd
veranderde er veel. Ook in het werk van Bible League.
Veel projecten kwamen plotseling stil te liggen. Er
moesten andere manieren worden gevonden om
mensen te bereiken met het Woord van God. Juist
in deze tijd van onzekerheid, ziekte en de vele sterfgevallen als gevolg daarvan. Een bijzonder jaar.
Dat was het ook omdat Covid-19 ons beperkte,
maar tegelijkertijd nieuwe kansen bood. Zo ging de
overheid van Zimbabwe via onze Project Filippus
groepen voorlichting geven over het virus. Daarbij
maakten we gebruik van elkaars netwerken. Zo
kwamen wij op plekken die we nooit eerder hadden
bereikt. Wonderlijk hoe Gods wegen soms lopen.
Ook in dat opzicht een bijzonder jaar.
Voor het eerst sinds jaren kregen we in 2020 ruim
1 miljoen euro binnen. Dat zorgde er mede voor
dat we wereldwijd bijna 1,8 miljoen mensen konden
bereiken! In dit verkorte jaarverslag leest u over
enkele hoogtepunten van dat bijzondere jaar. Deze
kwamen, mede dankzij uw betrokkenheid, tot stand!
Ik hoop dat het u aanmoedigt om u ook dit jaar
weer aan te sluiten bij deze wereldwijde beweging
voor de verspreiding van het Woord van God.
Heeft u naar aanleiding van dit verslag nog vragen of
wilt u eens persoonlijk met mij door praten, bel of
mail mij gerust. Ik kom graag een keer bij u langs.
Rick van Heusden,
directeur

> rvanheusden@bibleleague.nl
(033) 472 58 00

De 42-jarige Amerco Buque uit Mozambique
wilde niets van God weten. Tot hij tijdens de
lockdown uitgenodigd werd om mee te doen
met Project Filippus. “Om toch maar iets te
doen te hebben, besloot ik om met mijn gezin
mee te doen. Maar al snel ontdekte ik dat
het zoveel meer was dan ik verwachtte! We
leerden over Christus en hoe Hij leven geeft.
Het was zo geweldig! We gingen nooit naar de
kerk, maar nu bidden we dat de kerk zo snel
mogelijk open gaat.”

SUV voor
Albanië

Vanwege het ruige en bergachtige gebied in Albanië
zijn veel mensen moeilijk te bereiken. Een goede SUV
zou uitkomst bieden. Een investering van zo’n 24.000
euro. Voor dit project werd ruimhartig gegeven. De
auto kon worden aangeschaft.
Net als we in andere landen zagen gebeuren, heeft
Covid-19 er in Albanië voor gezorgd dat er juist meer
mensen met het Evangelie zijn bereikt. Perparim
Hidershaj, directeur van Bible League Albanië vertelt:
“Tijdens de lockdown stimuleerden we kerken om
gelovigen aan te moedigen een Bijbelstudiegroep te
starten met hun eigen familie.Veel van hen zijn met
hun gezin begonnen aan Project Filippus. Hierin zien
we dat God alles ten goede kan keren! Ook hebben
we veel mensen bereikt via de telefoon, video’s,
videogesprekken en sociale media. Familieleden die
niet geloofden hoorden zo het Evangelie en zijn tot
geloof gekomen!”

Grote
behoefte
aan het
Evangelie
in Rusland
Aan de oproep om met elkaar 6.000
Bijbels met studiemateriaal beschikbaar
te stellen voor Rusland werd door velen
gehoor gegeven. Het benodigde bedrag
werd binnen een paar weken opgehaald.
Hoewel er nog geen vervolging is, zijn
wetten rondom evangelisatie strenger dan
ooit. Via Project Filippus kunnen mensen
nog wél bereikt worden en daarom is
dit programma uitermate geschikt.
Mensen komen in kleine groepjes samen
en geven daarna zelf het Woord in hun
eigen omgeving weer door.

Slava, onze partner in Rusland, vertelt: “Er is grote
behoefte aan Bijbels en Bijbelstudiemateriaal in
mijn land. Veel mensen in Rusland kennen het
christendom, maar begrijpen de inhoud niet. Ze
volgen Christus niet. Daarom is het zo belangrijk
dat Project Filippus hier start, zo leren mensen de
inhoud van Gods Woord kennen.”

>>>

Met Project Filippus willen we mensen
bereiken met de hoopvolle boodschap
van het Evangelie. Mensen leren het
Evangelie kennen, krijgen een Bijbel en
verspreiden op hun beurt Gods Woord
weer verder. Zo bereiken we mensen die
nog niet of nauwelijks bereikt zijn en vaak
onder moeilijke omstandigheden leven.

NOORD-AMERIKA
21.912 mensen bereikt
540 mensen getraind
25 kerken gesticht

LATIJNS-AMERIKA
485.551 mensen bereikt
41.928 mensen getraind
317 kerken gesticht

2020

Bible League

EUROPA
57.004 mensen bereikt
1.057 mensen getraind
23 kerken gesticht

AFRIKA
426.537 mensen bereikt
11.221 mensen getraind
189 kerken gesticht

MIDDEN-OOSTEN
150.619 mensen bereikt
309 mensen getraind

AZIË
631.396 mensen bereikt
27.014 mensen getraind
363 kerken gesticht

Deze landen zijn in 2020 vanuit Bible League Nederland ondersteund

1.773.019 mensen
bereikt met Gods Woord

82.069 mensen

getraind om Gods Woord
te verspreiden

917 kerken

wereldwijd gesticht

WERELDWIJD
BEREIKT
volwassenen
jongeren
kinderen
gevangenen

1.773.019
1.053.553
366.945
286.097
66.424

>>>
Voedselhulp Haïti

Stichting Jarikin en Wilde
Ganzen deelden 1.400
voedselpakketten uit in
Haïti. Wij mochten daar
geestelijk voedsel (Bijbels
en Bijbelstudiemateriaal)
aan toevoegen!

Struggle4Bibles

Vrijheidsbijbel
opnieuw
uitgegeven
De vernieuwde uitgave is een
gezamenlijk project van de
Bijbelvereniging en Bible League.
Samen kunnen we meer mensen
bereiken.Veel gedetineerden
hebben niet alleen hun vrijheid
verloren, maar hebben het
gevoel alles kwijt te zijn. Ze
zoeken naar houvast, iets dat
onvoorwaardelijk is. Dan is het
belangrijk dat ze de Bijbel
kunnen lezen, want daarin vinden
ze hoop. De Vrijheidsbijbel
wordt door beide organisaties
via diverse kanalen verspreid in
gevangenissen in Nederland en
België.

Christelijke basisscholen met diverse
achtergronden deden mee met de
Struggle4Bibles. Dit is een sponsoractie
waarbij leerlingen kinderbijbels sparen
voor leeftijdsgenoten in één van onze projectlanden. Eén van de scholen die meedeed was
De Helmstok in Lelystad. Als tegenprestatie richting hun sponsors
gingen de leerlingen tijdens de Koningsspelen een enorme opblaasbare stormbaan te lijf. En met succes! Ze wisten in totaal ruim
4.500 euro op te halen. Daarmee kunnen we meer dan 750
kinderen in Colombia blij maken met een kinderbijbel.

Nalatenschappen

Meerdere keren werden we afgelopen jaar verrast door een
nalatenschap. Op deze manier werd er ruim 87.000 euro
gegeven. Bijzonder dat deze mensen ervoor hebben gekozen
om ook na hun overlijden een bijdrage te leveren aan de
verspreiding van Gods Woord. Meer weten over nalaten?
Op bibleleague.nl staat een informatiefolder over dit
onderwerp. Of bel ons met uw vragen via: 033 - 472 58 00.
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Hoeveel mensen heeft
Bible League in 2020 met het
Woord van God bereikt?

917

1.773.019

82.069

KERKEN GESTICHT
IN TOTAAL

MENSEN BEREIKT*
IN TOTAAL

MENSEN GETRAIND*
IN TOTAAL

2,5

4.844

224

KERKEN GESTICHT
PER DAG

MENSEN BEREIKT*
PER DAG

MENSEN GETRAIND*
PER DAG

* Bereikt = mensen die bereikt zijn met het Evangelie en deelnemen aan één van de programma’s.
* Getraind = mensen die getraind zijn om één van de programma’s zelf uit te voeren.
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Per programma

PROJECT FILIPPUS:

1.592.364

ALFABETISERINGSCURSUS:

28.815

GEMEENTESTICHTERS:

151.840

MENSEN BEREIKT

MENSEN BEREIKT

MENSEN BEREIKT

952.072 VOLWASSENEN
321.098 JONGEREN
253.957 KINDEREN
65.237 GEVANGENEN

13.823 VOLWASSENEN
8.920 JONGEREN
5.771 KINDEREN
301 GEVANGENEN

87.658 VOLWASSENEN
36.927 JONGEREN
26.369 KINDEREN
886 GEVANGENEN

