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Veorwoord van de voorzitter
Dit verslag is geschreven om inzicht te geven in ons werk en verantwoording af te leggen
aan onze achterban over wat het afgelopen jaar is gedaan binnen de stichting en de
financiële verantwoording van de stichting.
Het bestuur heeft zích ook het afgelopen jaar met name gericht op de Alpha cursus en
Missions House. De Alpha cursus is gehouden van september t/m december, hiervoor
hebben we in heel Roodeschool flyers rondgedeeld. Daarnaast is Missions House een
stabiele gemeente geworden waar een trouw aantal bezoekers om de week samenkomt en
we regelmatig gasten mogen ontvangen en bekend mogen maken met het evangelie. ln
Novernber is er een profetisch conferentie gehouden en er is een start gemaakt met
muzíeklessen door Hans en en Rolinka Leeflang die ons ook in ieder geval het eerste half
jaar van 2020 zullen ondersteunden met muziek en onderwijs. Tevens hebben de
huisgroepen een vaste plek gekregen op de tussenliggende zondagen.
We zijn gezegend met ruim voldoende financiële middelen, ontvangen van onze donateurs
en bezoekers van Missions House. We kunnen in onze eigen kosten voorzien en ook een

voorganger in Kosovo ondersteunen. Daarnaast hebben we ook in 2019 een substantiële
afdracht naar Stichting De Brug lnternationaal kunnen maken om hun werk in Kosovo en
Noord Albanië te ondersteunen.
Het bestuur kijkt dankbaar terug op het jaar 20,l9 en vertrouwd erop om bovengenoemde
activiteiten blijvend vorm te geven. Hiervoor danken we ook in het bijzonder onze trouwe
vrijwilligers die ons met de diverse activiteiten ondersteunen.
Alex Janssen, voorzitter Stichting Multi Missions.
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Verslag van het bestuur

ln 2019 is veel tijd en energie gestoken ín de verdere ontwikkeling van Missions House.
Onderstaand een overzicht van de activiteiten.
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Activiteiten

Missíons House

De gemeente heeft zich verder mogen

ontwikkelen en er is ingestoken op diverse
activiteiten om de samenhang te vergroten
en om samen te groeien in geloof.
Alpha cursus

In September zijn we gestart met een Alpha

cursus. ln totaal hebben 8 personen
deelgenomen.
Fundamenten cursus

Als opvolging van de Alpha cursus zijn een
aantal huisgroepen gestart met de
Fundamenten cursus. Hierin worden Bijbelse
principes verder uitgelegd en onderling
bespreken we hoe we dit in de praktijk vorm
mogen geven.

Ondersteuning voorganger Prizren

Sinds oktober 20ï I ondersteunen we deze
voorganger. De contacten zijn goed.

Ondersteuning Jetton

Vanaf dit jaar gaan we voorganger Jetton in
Cjakova financieel ondersteunen

', Stichti^g
Multimíssions
DiiÍ!^'nt M6\tont

2,

.

Un! GoEl

Toekomst

De focus voor het komende jaar zal met name gericht

zijn op het verder ontwikkelen van
Missions House door activiteiten die de samenhang stimuleren en de relatie met Cod verder
ontwikkelen. Onderstaand een overzicht van te tot nu bekende activiteiten die we met dat
doel willen gaan doen.
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De focus voor dit jaar ligt met name op het
verder ontwikkelen van de gemeente. Naast
de twee-wekelijkse bijeenkomsten willen we
activiteiten ontwikkelen om de samenhang
en de relatie met God te ontwikkelen en te
veroroten.
ln september willen we weer een Alphacursus oaan orqaniseren.
Als aanvulling op de Alpha cursus gaan we
twee wekelijks aan de slag rnet de
fundamenten cursus. ledere zondag als er
geen samenkomst georganiseerd wordt zal
deze cursus qehouden worden.
In de eerste 6 maanden van 2020 zullen
Hans en Rolinka Leeflang maandelijks
langskomen om ons voor te gaan in
aanbidding, uitleg hierover te geven en
muzieklessen te qeven.

Missions House

Alpha-cursus
Fu

ndamenten-curs us

Aanbidding
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0rganisatie
Stichting Multi Missions is in 1999 opgericht door Ulfert Doornbos. Na midden jaren '90 een
aantal bezoeken te hebben gebracht aan diverse landen in het voormalige Oostblok en de
materiële en immateriële nood van dichtbij te hebben aanschouwd, is de behoefte ontstaan
om een helpende hand te bieden. Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat
de Bijbel leert over het bustaan van weduwen, wezen, armen en zieken. De opdracht om het
evangeÍie te verkondigen gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in
binnen- en buitenland. Stichting Multi Missions wil de daad bíj het woord voegen.
De doelstelling van Stichting Multi Missions is daarom als volgt verwoord en als zodanig
opgenomen in de statuten: "Het verkondigen van de volle boodschap van het evangelie van
Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van Cod, met alle haar ter beschikking
staande middelen, in alle delen van de wereld. Daarnaast alle voorkomende hulp en
ondersteuning te geven welke binnen haar mogelijkheden ligt".
Dit wil de stichting doen met betrouwbare partners op structurele basis. Stichting Multi
Missions heeft indirect gewerkt aan haar doelen door samenwerking te zoeken met aftdere
organisatíes. Deze zijn ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen
en materiaal.

Stichting Multi Missions
p/a Heuvelderij 7
9982 TX Uithuizermeeden
i nfo@m ultimissions.com
wrnrw. m u lti m i ssions.com

KvK:

02067237

RSIN: 816045793
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Onderstaand de samenstelling van het bestuur met de bijbehorende functies:
Directeur:
Voorzitter:

Dhr. U. Doornbos
Dhr. J.A. Janssen

Ondersteuning van het bestuur:
Penníngmeester: Mevr. M. Hummel
Projectgroep:
Diverse vrijwilligers die ondersteunen met de uitvoering van de
verschillende project.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en doen alle werkzaamheden belangeloos.
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Jaarrekening
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Beknopte balans 20I9

Omschriiving

Activa

Passíva
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Missions House
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Ornschrijving
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Alsemene kosten
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Voorganger Prizren

§

€

3.5«),00

€

3.mo.00

ràtt§{r

Missions House

€ 22.245,00
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Ondertekening

Ptaats: Uithuizermeeden
Daturr: t8laSl2OgO
Naam (functie)

M. Hummel

-

{penningmeester)

