Jaarverslag 2019 Connecting Churches
Vergaderingen bestuur

Het bestuur van de Stichting Connecting Churches kwam in 2019 driemaal bijeen in maart, juli en
oktober.
De belangrijkste zaken die in de vergaderingen besproken werden, zijn:







Evaluatie van de acties en contacten die voortkwamen uit de platformbijeenkomst van
oktober 2018
Opnieuw gesprekken met mogelijke nieuwe bestuursleden – tot op heden helaas zonder
resultaat (Madelon Grant van SoFak, Betty Langeler, Samuel Lee, ds. Rein Hoekstra, Rudolf
Setz, ds. Jaap Ketelaar, ds. Martijn van Laar, Wiebe van Horssen, Dirk Frans, ds. Margriet
Zwart). Madelon Grant heeft aangeboden om bij Reversed Mission als adviseur mee te
denken – en mogelijk in een later stadium ook als coach.
Gesprekken met potentiële coaches van kerkenteams voor Reversed Mission en met
mogelijke gemeenten. Ondanks veel drukke levens zijn nieuwe personen bereid gevonden
om met Reversed Mission aan de slag te gaan:
o Arco de Leede (directeur Interserve) als coach
o Hij benadert ook zijn TeamNL om gekwalificeerde mensen te vinden die als coach
aan de gang gaan
o Wiebe van Horssen als coach
o Chaniël Bakker als coach, opvolger van Bertil Dekker
o Kees van der Wilden als coach
o Mogelijk later ook Madelon Grant
Gemeenten en voorgangers zijn benaderd. Het vormen van koppels gaat moeizaam; soms is
een gemeente, die een aantal jaren geleden bloeide, gekrompen tot een groep van enkele
gezinnen, omdat veel nieuwe migranten doorreizen naar landen als Engeland en Zweden.
Twee koppels in Dordrecht met Wiebe van Horssen en Chaniël Bakker als coaches gaan begin
2020 van start.
o Houten
o Dordrecht (mogelijk twee maal, waarvan NGK en Viëtnamese kerk)
o Rotterdam (Hoflaankerk – ds. Ilse Hogeweg - is bezocht; René van Loon mogelijk in
later stadium)
o Utrecht (Buurtkerk heeft belangstelling en is bezocht, ook is er contact met De Hoef
een Karènkerk en met de Buurkerk/Frank Mulder)
o Amersfoort – Antiocheens Orthodoxe Kerk zoekt een coach (Priester Basilio)
o Zeist: Noorderlichtgemeente en Assyrische kerk
o Deventer: ds. Evert Everts

Communicatie en netwerkactiviteiten

Contact en/of samenwerking met:



Stichting Interserve (Arnold maakte tot april 2019 deel uit van het bestuur)
Protestantse Kerk: Jurjen de Groot (directeur); Gerdine Westland (coördinator Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat); Simon de Kam (verbindend specialist migrantenkerken); Maarten
Atsma (Coördinatie begeleiding pioniersplekken)




















Deelname aan de landelijke gebedsbijeenkomsten voor migrantengemeenten
Skin Nederland
Skin Rotterdam (bestuurslid)
Stichting Vrienden van Skin (bestuurslid)
SoFak (Madelon Grant en Anmar Hayali)
Unie van Baptistengemeenten, Gerard van der Schee
Voorgangersoverleg migrantenkerken regio Utrecht
Adviseur bestuur stichting Global Funds
Lancering “The Message”, opzet nieuw jeugdwerk in Nederland
Nederland Zoekt (inmiddels heeft Arnold zijn bestuurderstaak neergelegd)
Bezoek aan presentatie van de website www.migrantenkerken.nl
Charismatische Werkgemeenschap Nederland – de Charismatische Conventie van najaar
2020 krijgt – op voorstel van de voorzitter – christenmigranten als thema. Een voorbereidend
gesprek met Thijs Feenstra (voorzitter programmacommissie) heeft plaatsgehad.
Reveil Business Club: In januari 2020 komen de Reveil Business Club en de Youth for Christ
Business Club samen in Veenendaal. Hier wordt aandacht besteed aan de drijfveer en impact
van geloven op het leven van Arnold en van zijn vier zoons, ieder op eigen wijze.
TEAR en Present samen hebben project Umoja opgezet. Sluit deels aan bij Reversed Mission.
Er is een gesprek geweest met Herman Bouma, die hier vanuit TEAR bij betrokken is.
MissieNederland, Jan Wolsheimer
Diverse kerkelijke gemeenten in heel Nederland

Website
De website wordt sinds 2018 beheerd door Jan Bubberman uit Houten. Hij doet dit op vrijwillige
basis en heeft in 2019 een restyling doorgevoerd, waardoor de site nu helemaal in de kleuren en stijl
van Connecting Churches is opgemaakt. De levering van content loopt via de directeur en de
voorzitter van het bestuur.

Kerken delen

In 2019 zijn twee verzoeken binnen gekomen om mee te helpen zoeken naar geschikte ruimten:



Een gemeente, die momenteel in Amersfoort bijeen komt en zoekt naar een plek waar meer
zekerheid is over de beschikbaarheid van de ruimte. Ultimo 2019 is de gemeente in gesprek
met een kerk in een andere plaats, maar wel centraal gelegen
Een studieruimte voor een Birmese gemeente op enkele zaterdagen, waar voor een groep
gemeenteleden een cursus gegeven kan worden. In januari 2020 zijn er goede afspraken
gemaakt over gebruik van een geschikte ruimte op minder dan 1 km. van een treinstation.

Project Reversed Mission

Eventueel kan hier een deel van de informatie uit de bestuurspunten naartoe worden verplaatst.

Financiën
De bestuursvoorzitter van Connecting Churches, Frank Dijkstra, heeft in 2018 en 2019 bij een aantal
fondsen aangeklopt om de benodigde gelden te werven voor het project Reversed Mission. De
fondsen gaven elk aan dat zij weliswaar waardering hadden voor het project, maar juist een
toespitsing wilden op bijvoorbeeld diaconale groei zowel binnen de betrokken gemeenten als
diaconale inzet naar de wijk/plaats toe, en voortgang van het project na afloop van de eerste jaren
en presentatie van de leerpunten. Ook zaken als “startgarantie” en toezeggingen van andere fondsen
maakten het lastig. Het projectplan is dus diverse malen herschreven, de doelen zijn toegespitst,
continuïteit beter gewaarborgd en aan het eind van 2019 was het benodigde bedrag toegezegd. Het
project gaat dus in 2020 van start.
Voor de werving van de lopende kosten van het werk van Connecting Churches zijn in 2019 drie
mailings naar de achterban gestuurd. Ook hebben de vrienden van Arnold van Heusden een paar
keer een brief met informatie over CC en over Arnold zelf ontvangen.
Het financiële overzicht over 2019 verschijnt na definitieve goedkeuring door de accountant op de
website.
Tot slot
In het jaar 2019 hebben wij een goede vriend verloren, die veel betekend heeft voor de verbinding
tussen en met migrantengemeenten in Nederland. We noemen zijn naam met liefde en ere: ds. Hans
Eschbach, die de laatste jaren het werk van SoFak heeft geleid.
Preekbeurten en overige activiteiten van Arnold van Heusden
 Iedere maand schrijft Arnold een column voor het blad “Reveil”
 Hij is betrokken bij de organisatie van de bijeenkomsten van de Youth for Christ-Family
 In 2019 is Arnold in totaal 18 keer voorgegaan tijdens een kerkdienst. Enkele diensten
stonden in het kader van het werk van Open Doors. Ook ging hij voor in een enkele
migrantengemeente, en heeft hij diverse diensten van migrantengemeenten bijgewoond.
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Privacyverklaring
Op de website van Connecting Churches, die in 2018/2019 wordt gerestyled, is een privacyverklaring
geplaatst.

Anbi-verklaring
De Stichting Connecting Churches beschikt over een Anbi-verklaring onder nummer 822146502.
Giften voor de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting.

