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1. Bestuursverslag

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 woongemeenschap
en het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de vriendenkring in Nederland en
de projecten in  Azië. Deze laatste kring is ondergebracht in een aparte stichting,
‘Elimprojecten’, waarvan u in het onderstaande verslag een korte impressie vindt.
     
Zoals voor iedereen stond voor Elimprojecten het jaar 2020 voornamelijk in het teken
van de corona pandemie. Veel van de geplande projecten konden niet doorgaan en
veel noodhulp was noodzakelijk. Gelukkig was onder andere Stichting EO Metterdaad
in staat om extra fondsen vrij te maken voor noodhulp.

INDIA
Corona noodhulp
Job Sudarshan van de Yesupadam Charitable Society werd geconfronteerd met
pastors in de dorpen die niet meer wisten wat ze moeten doen. Omdat er sinds half
maart geen kerkdiensten meer gehouden werden, misten zij de inkomsten uit de
collecten. Dit waren de enige inkomsten die zij hadden. De gemeenteleden zelf
hadden het ook heel zwaar Deze voorgangers werden ondersteund met 10 of 20 euro
zodat de ergste nood gelenigd kon worden.
Tevens werd een gaarkeuken opgezet in Vijayawada vlakbij een groep van bijna 500
mensen die onder een brug en in krotten woonden. Zij kregen elke dag een warme
maaltijd. Waar mogelijk werden er ook zeep en zelfgemaakte mondmaskers
uitgedeeld. In de dorpsgemeentes in Bapatla en Koya zerd ook rijst, olie, bloem en
verse groente uitgedeeld.
Onder de Vrouwen zelfhulpgroepen van Steward Trust werd een corona
preventieprogramma opgezet. Dit hield in: 1. Voorlichting geven. Door de vele
geruchten op social media was er veel onbegrip over de oorzaken en preventie van
het virus. 2. Hygiëne maatregelen: In dorpen was het geen gewoonte om handen te
wassen. Voorlichting hierover evenals het uitdelen van zeep en mondkapjes was
essentieel om verspreiding van het virus tegen te gaan. 3. Mondkapjes productie:
Door de vrouwen zelf mondkapjes te laten maken, bespaarden zij op hun uitgaven en
beschermden zij hun gezondheid. Als zij dit goed konden, konden zij deze
mondkapjes verkopen en zo wat inkomsten verdienen toen velen hun baan kwijt
raakten door deze crisis.
Swanthana Seva Samithi verzorgde voedselpakketten voor 150 families gedurende vijf
maanden van juli tot en met oktober.

Bijbelonderwijs voor voorgangers
Het Havilah Church Bible College, Kakinada van pastor Jaya van Swanthana Seva
Samithi werd ernstig belemmerd door de corona pandemie. Eind december hebben wij
een voorschot gegeven voor de heropening van het College in januari. Hier zullen
voorgangers een theologische opleiding krijgen. Elke maand zal er drie dagen les
gegeven worden aan 35 deelnemers.

Bijles voor kinderen van de Yenadhi stam



Het bijlesproject voor stammenkinderen in India heeft door de lockdown voor een
groot deel van het jaar stilgelegen. Een voorbeeld van de effect van de bijlessen is
Katthi Mahima. Zij is 11 jaar en volgt sinds twee jaar de bijlessen en haalt nu
gemiddeld een 7 op school. Haar ouders zijn heel arme vissers die net genoeg
verdienen om te kunnen overleven. Zonder de hulp van het bijlesproject had Katthi
Mahima nooit naar school kunnen gaan. Ze is zelfs klasseleider geworden en gaat nu
met haar ouders naar de Praadhanaa Mandiram kerk. Het project betaalde voor haar
uniform, schoolboeken en wat verder nog nodig was.
Inkomstenprojecten voorgangers India
Voor zeven voorgangers van Swanthana Seva Samithi werd een inkomstenproject
gefinancierd.

Kinderwerk India
Door Swanthana Seva Samithi werden 100 arme kinderen geholpen aan kleding en
schoolmaterialen om hen in staat te stellen naar school te gaan.
De Yesupadam Charitable Society begeleidde 100 kinderen in hun geestelijke
ontwikkeling. Er werden zondagscholen georganiseerd en de kinderen werden thuis
bezocht en geholpen waar dat nodig was.

Ondersteuning evangelisten
Voor evangelisten van de Yesupadam Charitable Society konden we voorzien een
versterker, vier megafoons, twee fietsen, een scooter en het opzetten van een kippen
project.

Vrouwen zelfhulpgroepen India
De 10 vrouwen zelfhulpgroepen van Stewards Trust werden ook getroffen door de
coronapandemie. Samenkomsten konden niet doorgaan, er konden geen
geldtransacties bij banken gedaan worden en veel vrouwen verloren hun baan.  Toch
is er ook positief nieuws te melden. Zo kon Saroja Devi in september een buffel kopen.
Het geld kon zij lenen van de spaargelden van de groep. Met de verkoop van de melk
kan zij de school van haar kinderen betalen en het geleende geld terug betalen aan de
groep.

Alfabetiseringsklassen
Dit project, begeleid door pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi heeft het eerste
deel van het jaar grotendeels stil gelegen. 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. In het tweede deel van het jaar zijn vijf klassen voorzichtig begonnen
aan hun tweede jaar.

PAKISTAN
De Potohar Evangelical Outreach Fellowship werd gesteund met 200 bijbels om te
verspreiden en met corona noodhulp.

FILIPPIJNEN
Gemeentewerk
De God Cares Christian Fellowship op het eiland Mindanao werd geholpen met
corona noodhulp en met diverse kleine inkomsten genererende projecten.

Groentetuinen



De aanleg van groentetuinen blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien. In 2020
werden door God Cares Christian Fellowship in 20 stammendorpen groentetuinen
aangelegd.

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 Perzisch-talige literatuur en bijbels. Ook werd het Perzisch-talig
evangelisatieblad Rahe Nejat (De weg van redding) gefinancierd. Het verscheenWim Dorsman secretaris/penningmeester
één keer in een oplage van 2.500 ex.

ANDERE LANDEN
In Israël werd de Messias belijdende gemeente Adonai Roi in Tel Aviv gesteund. Hier
werd ook corona noodhulp gegeven. In Nederland werd de bijbelvertaler Henk Courtz
met zijn gezin ondersteund.  

PUBLICITEIT
Het Elim-Projecten Nieuws verscheen vier keer in een oplage van 100 stuks. Het
nieuws werd ook via de website en een e-mailing gepubliceerd.

BESTUUR EN FINANCIEN
Het bestuur vergaderde vier keer. Door de coronahulp en door de uitkering van
bestemde gelden is er in 2020 meer dan 2x zoveel uitgekeerd dan in 2019, 78k
tegenover 35k. Hierdoor is het totaal saldo over 2020 24k negatief. Tevens werden er
in 2020 13k minder giften ontvangen. Dit komt omdat w 2019 enkele grote giften van
E.O. Metterdaad mochten ontvangen ten behoeve van projecten in India. Het jaar
werd afgesloten met 33k aan bestemde gelden en 440 euro aan vrije reserve.
De organisatiekosten zijn met 2,5% toegenomen van 5 naar 7,5% door de toename
van het aantal projecten dat in 2020 uitgevoerd is.
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2. Balans per 31 december 2020

Bedragen in EUR

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen Eigen vermogen

De Samaritaan 2020 3.750 Algemene reserve 445 3.395
Best. Res. Vluchtelingen 1.071 2.277
Best. Res. Weduwen India 747 1.681
Best. Res. Bijles kinderen India 8.506 9.313
Best. Res. Alfabetisering India 0 1.140
Best. Res. Inkomstenpro. India 0 285
Best. Res. Bijbelcursussen India 283 0
Best. Res. Zelfhulpgroepen India 7.950 10.900
Best. Res. Training Christ. Leiders 12.750 27.750
Best. Res. Voedselproject Filipijnen 711 772
Best. Res. Bijbels Pakistan 737 0

33.200 57.513

Liquide middelen

Kas 0 0
ING 746 1.822
ABN AMRO 765 2.258
ASN rek 27.939 53.433

Winst 0 0

TOTAAL 33.200 57.513 TOTAAL 33.200 57.513
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3. Staat van baten en lasten 2020

Baten Baten

2.020 2.019

Totaal baten 53.598 66.457
Totaal lasten 77.917 35.136
Totaal negatied saldo 2020 -24.319 31.321

3.1 Specificatie van de baten en lasten per project 2020

Lasten Lasten

Organisatie kosten 3.997 1.753

Projecten:

Weduwenzorg India 1.000 0
Bijbelonderwijs voorgangers India 1.242 4.900
Corona projecten India 15.200 0
Corona projecten India Vanuit Engeland 5.480
Yesupadam vanuit Engeland 9.863
Basisonderwijs kinderen India 1.500 3.000
Alfabetiseringsklassen India 2.000 3.000
Evangelisten India 6.850 5.350
Zelfvoorzienende projecten (IGP) India 1.050 1.250
Zelfhulp Groepen Vrouwen India 3.000 3.000
Training christelijke leiders India 15.000 0
Gemeenteopbouw Filippijnen 1.705 1.340
Groentetuinen Filippijnen 1.220 920
Bijbels Pakistan 1.153 1.750
Corona projecten Pakistan 1.000 0
Vluchtelingen NL 2.807 3.073
Gegeven Israel 1.500 1.000
Diverse kleine projecten 2.350 1.800
Voorschot 2019 conferentie Iraanse huiskerkleiders 0 3.000

77.917 35.136

De organisatiekosten bedroegen in 2020 €3.997,-  ( 7,5 % van de baten)


