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We brengen vaak verhalen over mensen die het 
minder of lastiger hebben dan wij. Wanneer je je 
verplaatst in hun situatie krijg je al gauw een gevoel 
van medelijden. Begrijpelijk, maar waar ze écht op 
wachten is medeleven. Meeleven! Leef alsof je naast 
ze woont. Wat zou je doen als het jouw buren zijn, of 
als het jouw familie is. Medelijden duurt maar even, 
meeleven is échte aandacht.

Ik wil u heel erg bedanken voor uw trouwe steun aan 
ons werk. Uw gebed of uw gift heeft in 2020 échte 
aandacht mogelijk gemaakt. Daar gaan we in 2021 
graag meer door.

 
Ds. Machiel Oppenhuizen,  
voorzitter van het bestuur

Met dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2020. Een jaar waarin Ark Mission 

het verhaal van Gods liefde mocht vertellen aan heel veel mensen door de 

vakantiebijbelgidsen, de Bajesagenda, vakantieboekjes voor kinderkampen in 

Oost-Europa en stripbijbels voor India. 

Medelijden of medeleven
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De medewerkers van Ark Mission werken nauw 

met elkaar samen binnen een klein schalig team.  

In 2020 waren de volgende mensen werkzaam 

binnen Ark Mission:

Mark de Boer - Directeur 
(t/m 29-02-2020)

Jolanda Abspoel-Kromhout - Algemeen manager en Directeur 

Paul de Ruiter - Administrateur

Cor Slob - Relatiebeheerder 
(t/m 17-06-2020)

Lianne van Dijk - Coördinator projecten 
(t/m 31-12-2020)

Dirk-Pieter Schalkwijk - Sr. communicatiemedewerker

- Schrijvers

- Bloggers

- Ambassadeurs

- Overige vrijwilligers

Ark Mission zou niets zijn 

zonder alle andere mensen 

die een bijdrage leveren aan 

haar werk:

En natuurlijk u, als donateur. 
Alleen dankzij u en uw betrokkenheid 
kunnen we ons werk samen blijven doen.

Bedankt!
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Organisatieontwikkeling
 
In 2020 zijn er mooie projecten gerealiseerd, maar als organisatie heeft Ark Mission een lastig jaar 
achter de rug. De coronatijd, personele wisselingen en tegenvallende resultaten speelden een rol. 
Vanaf 2018 - na het uit elkaar gaan van Ark Media en Ark Mission – heeft het bestuur extra financiën 
ter beschikking gesteld om de organisatie te versterken op gebied van personeel, projecten en 
fondsenwerving. Er zijn nieuwe projecten opgezet, de communicatie met de achterban is verbeterd en 
er zijn wervingscampagnes gehouden.

In de loop van het jaar hebben bestuur en directie geconcludeerd dat, ondanks alle inspanningen, het 
verwachte rendement uitblijft. De vraag rees of de ingeslagen weg alsnog tot duurzaam resultaat kan 
leiden. Eind 2020, en ook daarna, heeft het bestuur stappen gezet om op korte termijn het financiële 
resultaat te verbeteren, zoals het afstoten van projecten en bezuinigen op personele inzet. Er is een 
donateursonderzoek uitgevoerd, en er is een interim-directeur aangesteld die de organisatie doorlicht 
en het bestuur adviseert over de toekomst. In 2021 zal het bestuur op basis van de uitkomsten 
besluiten over de koers van Ark Mission.

2020 2020 202020202019

Baten Bestedingen
Reserves 

& fondsen
Saldo 

van baten en lasten

2019 2019 2019

Besteed aan doelstelling

Kosten en  
voorzieningen

293 250

118

1.257 1.011

176

15943

25

32

34 196
248

-91

-247

alle bedragen x € 1.000

29 27

Particulieren

Een volledig overzicht van alle missionaire en bijbelprojecten die door Ark Mission mogelijk zijn gemaakt 
vindt u op www.arkmission.nl. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening is op aanvraag beschikbaar.

Organisaties 
zonder  
winststreven

Verkopen

Overige baten

Financiële  
baten 55
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Het verhaal dat  
gevangenen hoop geeft

vertelt het verhaal
arkmission

Bajesagenda’s
voor gedetineerden in Nederland en België

21.000

De 34e editie van de pastorale 
Bajesagenda voor gedetineerden vond 
zijn weg in alle gevangenissen in 
Nederland en België. Het thema van 
dit jaar was ‘Opstaan’. Gedetineerden 
stuurden persoonlijke gedichten in, en 
een aantal daarvan werd in de agenda 
opgenomen. De Bijbelteksten, verhalen 
en getuigenissen bieden de steun die 
gedetineerden op eenzame momenten 
nodig hebben. Ook dit jaar kregen 
we weer veel positieve reacties op de 
agenda.

naar gedetineerden  
en dak- en thuislozen

U  
stuurde kerstkaarten15.000 

Massaal gaf u gehoor aan onze oproep 
voor de Kerstkaartenactie. Ruim 15.000  
kaarten distribueerden we onder 
gedetineerden en, via het Leger des 
Heils, onder dak- en thuislozen. Elke 
gedetineerde ontving een kerstkaart in 
zijn of haar eigen taal.

"Meerdere gedetineerden reageerden opgetogen 
'dat er blijkbaar toch mensen zijn die denken aan 
gevangenen' of 'dat er toch nog goede mensen 
zijn buiten'. Anderstalige gedetineerden waren 

verrast een wens in hun taal te krijgen."

Exodusconcert
In samenwerking met 
St. Exodus, KRO-NCRV en 
Dienst Geestelijke Verzorging 
organiseerden we de 
gedichtenwedstrijd voor 
gedetineerden. Er werden 45 
gedichten ingediend. Een jury 
koos het winnende gedicht 
‘Sta op’ van gedetineerde 
Roxan. Het gedicht werd dit 
jaar op muziek gezet door 
Rivelino (Blackrockstar). 
Helaas kon vanwege corona 
geen Exodusconcert worden 
gehouden in een Penitentiaire 
Inrichting. Daarom werden 
het winnende gedicht en het 
lied onthult op Radio 5 bij 
Volgspot.
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kinderbijbels.nl

Het verhaal dat  
kinderen ondersteunt

vertelt het verhaal
arkmission

Via deze website helpen we mensen bij de keuze voor 
een kinder-/jeugdbijbel. Bijbels worden ook verkocht 
via de website.Kinderbijbels.nl

Deze website werd ongeveer 

20.000x  bezocht

Light in the night
Sinds 2019 downloadden 633 scholen en 
kerken de materialen van Light in the night.

Met Light in the night biedt Ark Mission 
scholen en kerken handvatten om juist in 
de periode rond Halloween aandacht te 
besteden aan de God van het licht en het 
leven. Dit initiatief werd in het hele land enthousiast 
opgepakt door leerkrachten en jeugdleiders. 

www.lightinthenight.nl

Liedjesbijbel
Sinds 2020 is Ark Mission partner van 
de St. Liedjesbijbel. Twaalf jaar lang 
wordt elke maand een nieuw kinderlied 
bij een bijbelverhaal uitgebracht. 

Met ‘Vrienden van de 
Liedjesbijbel’ zoekt Ark 
Mission donateurs 
die de stichting 
voor minimaal 
1 jaar willen 
ondersteunen.

www.vriendenvandeliedjesbijbel.nl

Kinderwerk en kerstpakketten
Steun werd gevraagd voor kinderkampen in Wit-Rusland. 4000 kinderen 
in India ontvingen de stripbijbel Jezus Messias. Voor 600 gezinnen in 
Bulgarije werd geld ingezameld voor een kerstpakket met kinderbijbel. 
Door corona moest dit project worden stilgelegd en zoeken we naar nieuwe 
mogelijkheden om het geld daar te besteden. Duizenden kinderen in Oost-
Europa ontvingen een boek tijdens hun zomerkamp.
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Het verhaal dat  
eenzamen omarmt

vertelt het verhaal
arkmission

Ken je mij?
In 2020 bracht Ark Mission verschillende boekjes uit 
speciaal bestemd voor de doelgroep Eenzamen.

Zo werd het boekje Ken je mij? uitgebracht waarin 
Judy Burger haar aangrijpende levensverhaal vertelt. 
Een verhaal van hoop omdat God niet loslaat.

Dit wil ik je  
nog zeggen
Ouderen doen in de loop van  
hun leven een schat aan kennis en 
ervaring op. De wijsheid 
is het waard om 
doorgegeven te worden. 
Het invulboek Dit wil ik je 
nog zeggen helpt daarbij.

Bemoediging
2020 was door corona een bijzonder 
jaar. Een tijd waarin mensen zich soms 
alleen of angstig voelden, overweldigd 
door alle nieuwsberichten.  
Ark Mission heeft zich extra ingezet 
voor bemoediging en ver bin ding. Dit 
deden we met de actie Juist nu.

Kerst voor jou
We organiseerden, samen met Jesus.
net, Neema en Houses of Love, weer 
Kerst voor jou. De website werd ruim 
550 maal bezocht en onze speciale 
toolbox voor de adventsperiode werd 
269 maal gedownload. 
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Nieuwe tekst

In 2020 konden mensen opnieuw meedoen aan 
het project een Nieuwe tekst voor een oud lied. 
Ruim 60 mensen stuurden een nieuwe tekst in 
voor het lied ‘Komt verwondert u hier mensen’.

Klein geluk
Nederlanders bleven meer thuis 
dan ooit of hielden vakantie in 
eigen land. Daarom hebben we het 
thema van de vakantiebijbelgids 
daarop laten aansluiten: Klein geluk. 
Waar vind je in je eigen omgeving 
hoop en geluk? Er werden er 
50.000 gemaakt voor volwassenen 
en 20.000 speciaal voor kids.



www.arkmission.nl

IBAN NL 91 TRIO 03 79 47 30 70 
BIC TRIO NL 2U

 @stichtingarkmission
 @ark_mission
 @ArkMission
 @ark-mission

Ark Mission
Oude Amersfoortseweg 79
1213 AC Hilversum
T 035 6474500 
E info@arkmission.nl
I  arkmission.nl

Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan hen die dit het hardst  
nodig hebben. Het allerbeste verhaal, een boodschap van hoop en liefde  
voor armen, eenzamen, gevangenen, zieken en vluchtelingen.


