Jaarverslag Stichting
Elimprojecten 2019

Elimprojecten is een van de bedieningen van stichting Elim. De bediening van
Elim speelt zich af in vier kringen, elk met een eigen betrokkenheid: de woon
gemeenschap en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de
vriendenkring in Nederland en de projecten in Azië. Deze laatste kring is
ondergebracht in de stichting, ‘Elimprojecten’, waar dit het jaarverslag van is.
INDIA
Bijbelonderwijs voor voorgangers
Voor het Jeevan Jyothi centrum in Narsapur werden twee zaterdagopleidingen
voor voorgangers gefinancierd. De opleiding duurde zes maanden en 25
voorgangers volgden de cursus. Het Rhema Bible College van pastor Jaya van
Swanthana Seva Samithi maakte haar tweede jaar af. Hier kregen voorgangers
een theologische opleiding. Elke maand werd er drie dagen les gegeven aan 40
deelnemers.

Theologisch onderwijs
India

Bijles voor kinderen van de Yenadhi stam
Pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi heeft een bijlesproject voor kinderen
van de Yenadhi stam. Hier kregen 100 kinderen extra begeleiding bij het naar en
van school gaan, huiswerk maken, spelletjes doen en bijbellessen. Tevens werd
er voor schoolkleding en schoolboeken gezorgd.
Inkomstenprojecten voorgangers India
Voor vijf voorgangers van Swanthana Seva Samithi werd een inkomstenproject
gefinancierd. Kleine winkeltjes van kleding, kruidenierswaren, een paar geiten
en een buffel.
Kinderwerk India
Door de Yesupadam Charitable Society werden kinderkampen georganiseerd om
de kinderen meer te leren over het christelijk geloof. Het gaat om ongeveer 130
kinderen van 7 tot 14 jaar oud. De kinderen kwamen uit zeven dorpen in de
omgeving. In deze dorpen zijn ook kerkjes waar zondagschool werd gehouden
voor de kinderen. Er is een team van acht medewerkers gevormd die de
kinderen elke week bezochten. Het team stond onder leiding van Vijava.

Bijles stammenkinderen
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Ondersteuning evangelisten
Voor evangelisten van de Yesupadam Charitable Society konden we voorzien in
11 fietsen, 12 megafoons en 1 versterker. Tevens werden drie evangelisatie
reizen gefinancierd.
Vrouwen zelfhulpgroepen India
Stewards Trust konden we ondersteunen in het opstarten van vrouwen zelfhulp
groepen. Vrouwen worden in India nog vaak als tweederangs burgers
beschouwd. Doordat er geen aandacht is voor vrouwen zijn zij vaak analfabeet,
niet opgeleid en arm. Dit leidt er weer toe dat zij in noodgevallen geld moeten
lenen bij privépersonen die hoge rentes vragen die zij niet meer terug kunnen
betalen. Zelfhulpgroepen pakken al deze problemen aan. Er werden 10 groepen
gevormd in de buurt van Allahabad.
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Alfabetiseringsklassen
Dit project werd begeleid door pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi. Het zijn
cursussen van een jaar voor 25 personen in een plaatselijke kerk. De deelnemers
krijgen 6 dagen per week anderhalf uur per dag les. Dit jaar hebben vijf klassen hun
eerste jaar afgerond.
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PAKISTAN
De Potohar Evangelical Outreach Fellowship werd gesteund met 200 bijbels om te
verspreiden en met schoolmaterialen voor een christelijke lagere school.
FILIPPIJNEN
Gemeentewerk
Voor twee voorgangers van de God Cares Christian Fellowship werd voorzien in
een motorfiets.
Groentetuinen
De aanleg van groentetuinen blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien. In 2019
werden door God Cares Christian Fellowship in 12 stammendorpen groentetuinen
aangelegd. Tevens werd een microorganisme project opgezet. Door langdurig
gebruik van kunstmest verzuurd de bodem en neemt de vruchtbaarheid af. Door
gezonde microorganismen toe te voegen wordt de vruchtbaarheid weer hersteld.
VLUCHTELINGEN UIT IRAN
Het begrip eerste en derde wereld is relatief geworden. Als Elim hebben we met
name veel contacten met gevluchte Iraniërs en Afghanen. Velen van hen hebben
we voorzien van Perzischtalige literatuur en bijbels. Ook werd het Perzischtalig
evangelisatieblad Rahe Salib (De weg van het Kruis) gefinancierd. Het verscheen
twee keer in een oplage van 2.500 ex.

Bijbeluitdeling Pakistan

ANDERE LANDEN
In Israël werd de Messias belijdende gemeente Adonai Roi in Tel Aviv gesteund.
Tevens werd een kleine bijdrage geleverd aan een school voor vluchtelingen
kinderen in Cairo, Egypte. In Nederland werd de Henk Courtz met zijn gezin in
Suriname ondersteund.
PUBLICITEIT
Het ElimProjecten Nieuws verscheen vier keer in een oplage van 100 stuks. Het
nieuws werd ook via de website en vier emailingen met 700 abonnees
gepubliceerd.

Uitdeling bemesting,
groentetuinen Filippijnen

BESTUUR EN FINANCIEN
2019 was een goed jaar voor Stichting Elimprojecten. Door de deelname aan EO
Metterdaad hebben we enkele mooie projecten kunnen financieren. Hierdoor
hebben we voor verschillende meerjarige projecten een bestemmingsreserve
kunnen opbouwen. In 2018 ontvingen wij van EO Metterdaad € 9.000, voor drie
jaar bijles voor 100 kinderen van de Yenadhi stam in India. Hierdoor staat de
bestemmingsreserve Bijles kinderen India op 31122019 op 9.313,.
In 2019 ontvingen wij van EO Metterdaad € 12.000, voor het tweejarige project
Vrouwen Zelfhulp Groepen in India en € 30.000, voor het twee jarige project
Training Christelijke Leiders in India.
Een tegenvaller was het niet doorgaan van de conferentie voor Iraanse
huiskerkleiders in het MiddenOosten waarin al 3.000, euro geïnvesteerd was.
Door onvoorziene omstandigheden was het niet mogelijk deze te
organiseren.
Voor de overige lopende projecten is er eveneens een bestemmingsreserve
opgenomen zodat de vrije reserve op 31122019 € 3.395, bedraagt. Het complete
financieel verslag is via de website www.elim.nl te downloaden.

