
Here we go
on this roller coaster life we know

with those crazy highs and real deep lows
I really don’t know why

And I will go
to the farthest place on earth I know

I can travel all the road, you see
‘cause I know You’re there with me

Roller Coaster, Danny Vera

6 lessen uit 2020
die de kerk helpen om in beweging

te komen voor wijk en wereld



Inkomsten 2020 Deelnemersbijdrage
€186.323 (46%)

Fondsenwerving
€180.720 (45%)

Activiteiten
€36.115 (9%)

Totaal
€403.159
-3% (€ 10.641)
t.o.v. vorig jaar

Personeelslasten
€222.830 (64%)

Overige kosten
€74.864 (22%)

Activiteiten
€48.695 (14%)

Kosten 2020

Totaal
€346.389

-20% (€88.429)
t.o.v. vorig jaar

Bekijk ons uitgebreide bestuurs- en directieverslag met 
jaarrekening via www.missienederland.nl/jaarverslag2020



Ongeacht of je met je 
gemeente ‘normale’ vieringen 

kunt houden, is de missie van de 
kerk ongewijzigd. In het gemeente-

zijn heeft iedere groepsgrootte zijn eigen 
waarde. In deze tijd mogen we investeren 
in kleine groepen, met als voordeel dat we 
niet alleen samen horen, maar ook samen 

doen, bespreken en delen.

LES

Na een webinar 

tijdens de Digitale 

Pinkster  conferentie van 

Opwekking 2020, startten 

ruim vijftien gemeenten 

gezamenlijk aan een toepas-

singstraject waarin zij samen 

leerden hoe ze een kerk 

van kleine groepen konden 

worden en de waarde (her)

ontdekten van iedere 

groepsgrootte. BR
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‘Wie leeft in een land waar het leven 
niet maakbaar is en waar de dood 
dagelijks op de deur klopt als gevolg 
van epidemieën, vuil drinkwater 
en slechte medische zorg, gaat als 
vanzelf een ander leven leiden. Iedere 
dag wordt dan een gave van God om goed 
te doen en voor het aangezicht van God te leven. 
En morgen? Morgen ligt in de handen van God. 
Als je leeft onder drukkende omstandigheden, 
word je kennelijk veerkrachtiger.’

- Jan Wolsheimer

LES

Niet alleen de kerk in 

Nederland moest medio 

maart 2020 ineens op zoek 

gaan naar alternatieven. 

Missionair werkers over de 

hele wereld moesten hals-

overkop overwegen of zij op 

hun locatie bleven of dat zij zou-

den terugkeren naar Nederland. 

Voor beide groepen organiseerde 

MissieNederland, in samenwer-

king met InToMission, online ont-

moetingen via Zoom. Die bleken 

niet alleen hen, maar ook 

ons te bemoedigen!



Hoe kan de kerk op 

een gezonde(n) manier haar 

plek innemen in het gepolariseerde 

racismedebat en hoe kan zij zelf getuige 

zijn van een veelkleurige God? Daarover ging 

het gesprek in het najaar van 2020, onder andere door 

middel van een uitgave van ons magazine ideaz: Meer (dan) 

kleur. Ook zelf maakten we stappen om als netwerkorganisatie 

meer ruimte te geven aan culturele diversiteit.

‘Ik ben kleurenblind’ is een uitspraak die nogal eens 
gebezigd wordt wanneer het gesprek over 
racisme en etnocentrisme gaat. Dat klinkt 
mooi, maar is eigenlijk deel van het 
probleem. Want wanneer we 
beweren geen kleur te zien, 
zien we onbewust alles 
vanuit onze eigen 
kleur.

LES



www.missienederland.nl/toekomst

Onze wereld krimpt ten gevolge van het coronavirus en dit kan 
negatieve gevolgen hebben voor de mobilisatie voor de wereldwijde 
missie. Hierdoor kunnen de minst bereikte volken opnieuw uit ons 
zicht en uit onze gedachten raken. De ontwikkeling van het ‘tijdperk 
van inheemse zending’ zal door de coronacrisis worden versterkt. 
Hoe kunnen we als kerk op een goede manier meebewegen in deze 
ontwikkelingen?

LES

In juli 2020 publiceerden we in samen-

werking met Het Nieuwe Kerken 

een trendrapport over de toekomst 

van kerk & zending. Het e-boekje 

biedt    5 wereldwijde perspectieven 

en 28 strategische vragen voor ker-

ken en missionaire organisaties in 

Nederland. Naar aanleiding van het 

trendrapport haakten 20 (zendings)

organisaties aan bij een innova-

tietraject. Samen verdiepten zij 

zich in de gevolgen van de 

coronacrisis voor de toe-

komst van de wereld-

wijde missie.



Kerken met een jeugd-
werker of gepassioneerde 

jeugdwerkvrijwilliger staan 
in deze coronacrisis 3-0 
voor. Zorg ervoor dat er 
iemand is die de verant-

woordelijkheid heeft of 
voelt om de connectie met 
jongeren te blijven zoeken.

LES

Jeugdkwerkprofessionals 

en -vrijwilligers kwamen in 

2020 bij elkaar in het INNOV8-

café om te spreken over jeugd-

werk in coronatijd en om elkaar 

te bemoedigen. Ook diverse afle-

veringen van de INNOV8-podcast 

stonden in het teken van onder 

andere online jongerenwerk. 

 Hoe kun je juist in deze tijd de 

 connectie met jongeren behou-

den of zelfs versterken?



“Allereerst vraag ik dat er 
voor alle mensen gebeden 

wordt, dat er smeekbeden, 
voorbeden en dankgebeden voor 

hen worden uitgesproken. Bid voor 
alle koningen en gezagsdragers, opdat 

we rustig en ongestoord kunnen leven, in 
alle vroomheid en waardigheid…” 

- Paulus in 1 Timoteüs 2 vers 1-27
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Gebed is voor de kerk onverminderd 

belangrijk. In 2020 constateerden we 

een toename van het aantal gebeds-

initiatieven in Nederland en dat al vóór-

dat de coronacrisis losbarstte. Dankzij 

bestaande relaties tussen diverse par-

tijen, onder andere vanwege de jaarlijkse 

Week van gebed voor eenheid, konden 

we aan het begin van de pandemie snel 

schakelen om een Dag van Nationaal 

Gebed uit te roepen. In het magazine 

ideaz blikten we hierop terug én 

gingen we dieper in op het 

thema gebed.



Bekijk ons uitgebreide jaarverslag op
www.missienederland.nl/jaarverslag2020
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• Gesprekken met minister Grapperhaus over de rol 
van de kerk in de coronacrisis

• Deelname aan het platform #Nietalleen

•  Nieuwe relatiemanager voor Kerk & Global 
missions: Jiska Chin-A-Teh

• Manifest Het Groene Normaal

• De Week van gebed voor eenheid van christenen 
riep op om ‘buitengewone vriendelijkheid’ te geven 
én ontvangen

• Oprichting Interkerkelijke Jongerenraad: YOUnified

• Alternatieve tips voor uitnodigend kerk-zijn in 
coronatijd vanuit Kerkproeverij

• Speciale interkerkelijke viering Internationale 
Vrouwendag

• Nieuw kernteam Kerk & Global missions

• Voorbereidingen No Choice-campagne 2021

• Beweeg de kerk-traject Growing Young

•  Zondag van de Geloofsopvoeding



Ontdek ons netwerk via
www.missienederland.nl/ontmoethetnetwerk

Het netwerk van MissieNederland beweegt de kerk
om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld

“Ik vond het ook heel fijn om via jullie een 
platform te hebben om christenen uit allerlei 

achtergronden en plaatsen te spreken.

Een live-ontmoeting is vaak fijner, maar 
binnen de gegeven situatie zijn we dankzij 

jullie maximaal bij elkaar gekomen.”

Ben van Werven
Voorganger Kruiskerk Diever en
deelnemer Beweeg de kerk-traject
Kerk van kleine groepen


