
Toelichting bij jaarverantwoording Stichting Geloof in Taal over het jaar 2020 
 
Activiteiten in 2020 
Door Covid zijn de activiteiten over 2020 geheel anders geweest dan voorgaande jaren. In plaats van 
een aantal ‘’echte’’ ontmoetingsmomenten per week met meer dan 20 deelnemers per dagdeel naar 
andere contactvormen. Zie hiervoor de terugblik over 2020.  
 
Helaas kon dit jaar niet het 5 jarig jubileum worden gevierd. Maar zijn we wel enorm dankbaar voor 
wat God ons de afgelopen jaren heeft gegeven! 
 
Onze ruimten voldoen in het algemeen aan de Covid regels met twee tot vier personen. De groepen 
zijn kleiner gemaakt, veel online contact vormen ingevoerd en zijn we deels Taal&wandelmaatjes 
geworden. Een keer hebben we een activiteit met een grote groep gehad door op 7 september 
buiten uit de papierentasjes te lunchen waar 40 mensen aan deelnamen. De verbondenheid hebben 
we daarnaast mogen ervaren in bijvoorbeeld deurgesprekken en whatsapp contact. 
 
Ook zijn ontmoeten we elkaar tweewekelijks online om samen te bidden. Voor elkaar, voor onze 
gasten, voor ons werk. En om Gods leiding in de periode die voor ons ligt. Tot slot is Bijbelse Taal 
volledig digitaal gegaan en via Skype wordt wekelijks met elkaar gedeeld, gebeden, geluisterd en 
gestudeerd. 
 
Onze ruimten hebben we ook beschikbaar gesteld aan Eritrese christenen. 
 
Pionieren 
Samen met de CGK Zwolle en GKv Zwolle- Noord zijn we een traject gestart om een pioniersplek in te 
richten. De planning was dat dit eind 2020 zou uitmonden in een overeenkomst en concrete 
afspraken met beide kerken. Ook dit project ondervond vertraging door Covid. Begin 2021 is wel met 
een kernteam een stap gedaan in het pionieren door een gezamenlijke training te volgen over 
Interculturele gemeenschapsvorming.  
 
Financieel 2020 
De gewijzigde activiteiten hebben effect gehad op zowel onze inkomsten als kosten. In totaal is er 
minder uitgegeven dan begroot en zijn de inkomsten uit Pionieren niet gerealiseerd.  
 
De beperkingen in het gebruik van de ruimtes RuusbroeCentrum is voor ons aanleiding geweest om 
na de zomer het contract met het centrum te herzien en bepaalde ruimtes niet meer te huren met 
ingang van september. Met een andere gebruiker van RuusbroeCentrum hebben we een afspraak 
gemaakt om hun ruimte per dagdeel te kunnen huren. Hier hebben we in 2020 een aantal keren 
gebruik van gemaakt. 
 
Vooruitkijkend naar 2021 
We verwachten in 2021 een duidelijke stap in het Pionieren te kunnen zetten, zowel in inkomsten als 
uitgaven. In overleg met de genoemde kerken zullen we periodiek bespreken welke stappen we 
zullen nemen en welke middelen we daarvoor nodig hebben. 


