
Jaarverslag 2021 

Voorwoord    
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het was een jaar vol ups en downs. Een jaar waarin we in 
onze missie gehinderd werden door de corona maatregelen maar waarin we de Here God 
zeker aan het werk zagen. Ik denk daarbij aan het revitalisatiewerk in Delft, de nieuwe 
kerkelijke gemeente die we startten in Veghel. Een bijzonder moment was ook de ordinatie 
van Jan van der Weg als nieuwe CAMA predikant. Verder ben ik dankbaar dat het bestuur 
en de Raad van Advies groeien in hun rol. Mijn hoop is dat beiden in 2022 meer en meer 
samen mogen optrekken. Het afgelopen jaar is er ook veel blijven liggen. Conferenties en 
retraites konden niet plaatsvinden door de beperkende maatregelen maar er is gelukkig toch 
nog genoeg gebeurd om hier verslag van te doen. 
Tenslotte nog een vervelende gebeurtenis die ik hier toch wil noemen. Door een verkeerd 
ingestelde synchroniserings tool zijn we de notulen van de bestuursvergadering kwijt 
geraakt. In 2022 wordt dit anders ingericht zodat dit niet meer kan gebeuren. Mijn gebed is 
dat u in het lezen van dit jaarverslag niet zozeer ons als werkers zult zien maar vooral de 
Heer zelf zult herkennen. 

Soli Deo Gloria, ds. Erik Bakker (voorzitter) 
  

Oprichting 
Na lange voorbereiding is begin 2021 de Stichting Christian and Missionary Alliance 
Nederland opgericht. De oprichtingsakte is opgesteld ten kantore van notaris Hoekstra te 
Tilburg, op 29 december 2020. De doelstelling en signatuur van de stichting is in de 
oprichting als volgt omschreven: 

 1.     De stichting heeft ten doel: 
a.     het evangelie te verbreiden in Nederland met alle daartoe ten dienste 

staande middelen;  
b.     de revitalisering en groei van lokale gemeenten te bevorderen;  
c.     het begeleiden van groepen gelovigen naar de oprichting van een 

zelfstandige lokale gemeente; 
d.     het oprichten van nieuwe lokale gemeenten en hen behulpzaam te zijn in de 

uitvoering van hun taak; 
e.     de relatie tussen zustergemeenten, zoals aangegeven in het nieuwe 

testament, te ontwikkelen, speciaal met het oog op haar evangeliserende en 
wereldwijde zendingstaak;  

f.      om schriftuurlijke methoden van aanbidding, eenheid, gemeenschap, werk en 
andere zaken voor de Heer te bevorderen;  

g.     om met name het volle kennen van Jezus in de praktijk van iedere dag te 
bevorderen. 

  
2.     De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 



a.     inzet van kerkelijke werkers voor ondersteuning van bestaande lokale 
gemeenten en groepen van gelovigen en individuele gelovigen te begeleiden 
om een gemeenschap van christenen vorm te geven;  

b.     organisatie van conferenties en seminars voor de achterban; 
c.     theologische advisering te organiseren van buiten de stichting; 
d.     uitgifte van boeken en andere literatuur; 
e.     een (internet-)platform te bouwen en beheren, welke voor bovengenoemde 

werkzaamheden vereist zijn;  
f.      de geestelijke gemeenschap te ontwikkelen met geestverwante gelovigen uit 

andere kerkgenootschappen, zonder de betrekkingen bestaande tussen die 
gelovigen en hun kerk aan te tasten; 

g.     de oprichting van een curatorium dat zorg draagt voor het identiteitsgebonden 
onderwijs.” 

De stichting is gestart met een bestuur van zes personen en een driekoppige Raad van 
Advies. 

De stichting is per dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook de 
ANBI-status van de stichting is per 1 januari 2021 toegekend. 

Activiteiten 
● Retraites en conferenties 

In 2021 zijn er geen retraites of conferenties geweest. Wel waren er een aantal retraites 
gepland maar die konden niet doorgaan omdat of de overheidsmaatregelen dat 
verhinderden of omdat deelnemers annuleerden door te volle agenda’s. In 2022 plannen we 
opnieuw in de hoop en de verwachting dat het dan wel mogelijk is.   

● Revitalisatie 
In 2021 zijn we in het kader van revitalisatie opgetrokken met de CAMA gemeente in Delft. 
Rocco Rausch is één dag per week bezig geweest om te verkennen waar de gemeente 
kansen heeft op missionair vlak en heeft daarbij ook gekeken naar hoe we de verbinding 
kunnen zoeken met gemeenten in Delft, maar ook met zustergemeenten in de directe 
omgeving (Naaldwijk en Zoetermeer). 
In het kader van revitalisatie zijn er maandelijks verdiepende bijbelstudies geweest, die 
soms door de beperkingen van COVID in een online-omgeving moesten. Ook is er 
maandelijks gepreekt en werd er soms gewerkt met een interkerkelijke band van jonge 
mensen. Er is gezocht naar meer draagkracht voor de bestaande gemeente, maar hierin zijn 
we nog niet echt geslaagd. Stapje voor stapje worden er echter wel mensen bij betrokken en 
we hopen dat we hier het komende jaar meer stappen in kunnen zetten.   

● LIFE 
In 2021 zijn de gesprekken gestart om tienerevent Impact over te hevelen van CAMA 
Parousia Zoetermeer naar deze stichting. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd door de Raad 
van Advies (RvA) met een aantal teamleden van Impact, alsmede een aantal bestuurders 
van de CAMA en het leiderschapsteam van Parousia Zoetermeer. De RvA heeft op basis 
van deze gesprekken een positief advies uitgebracht over de integratie van Impact in C&MA. 
Het jaarlijks terugkerende evenement, dat met Hemelvaart plaatsvindt, is helaas niet 
doorgegaan door de corona maatregelen. Echter is er wel voor gekozen om het evenement 
(deels) digitaal door te laten gaan. Twee diensten zijn georganiseerd op de vrijdag en 



zaterdag vanuit GodCentre Gouda. Deze diensten zijn live via Youtube uitgezonden. Tijdens 
dit evenement is de naam Impact ook definitief omgedoopt tot Life Tienerevent. Na het 
evenement is er weer ruimte ontstaan om verder te gaan met de definitieve overdracht van 
het tienerevenement naar de C&MA. Gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het 
bestuur en de Parousia Zoetermeer, waar is besloten om een officieel overdrachtsdocument 
op te stellen en te ondertekenen, omdat de overdracht af te ronden. De verwachting is dat 
dit in de loop van 2022 zal gebeuren. De lopende financiën van Impact zullen hierbij ook 
overgedragen worden aan de C&MA, waarbij deze gelden alleen beschikbaar zullen zijn 
voor Life. 

● Onderwijs/ordinatie  
We zijn dankbaar en blij met de mijlpaal van de ordinatie van broeder Jan van der Weg. 
Door middel van een maatwerkpakket heeft hij zich het afgelopen jaar door het proces van 
ordinatie gewerkt en mochten we hem in mei bevestigen als predikant. Hij slaagde voor het 
door Erik Bakker en Rocco Rausch afgenomen kerkelijk examen en mag de beweging 
wereldwijd representeren in de rol van ‘Reverend’.  
Graag hadden we in dit jaar ook de eerste stappen gezet tot het komen van een traject voor 
een kerkelijke opleiding, in samenwerking met een onderwijsinstelling. Het doel is om met 
een pakket te komen dat geborgd is binnen de opleiding theologie en onze eigen kleur (als 
extra) vertegenwoordigen kan. Dit om wederom mensen te vormen binnen het unieke DNA 
van onze wereldwijde beweging en ze als ‘representanten’ in te kunnen zetten, zowel 
dichtbij als ver weg. Bij dichtbij gaat het dan om gemeentestichting en -revitalisering of 
enigerlei vorm van werk met betrekking tot onze beweging. Bij veraf kan men denken aan 
‘zending’ in de diverse rollen die rollen die hierbij horen. Helaas zijn we hier nog niet in 
geslaagd in 2021, maar het motiveert ons om hier in 2022 verder mee aan de slag te gaan. 
We geloven dat het belangrijk is om ‘de werkers van de toekomst’ te vormen in een snel 
veranderende omgeving en willen hierin investeren. Niet voor niets is onze slogan “vinden, 
vormen & vleugels geven”.   

● Publicaties   
In 2021 is er hard gewerkt aan het vertalen en publicatieklaar maken van de biografie van 
Albert Benjamin Simpson (1843-1919). Hij is de stichter van onze beweging en van het 
overkoepelende internationale werk van de Alliance World Fellowship hebben we de rechten 
gekregen om dit boek in het Nederlands te publiceren. We hebben met een klein team van 
vertalers uit diverse CAMA-gemeenten samengewerkt en zagen dat ‘ons’ verhaal hierdoor 
opnieuw tot leven kwam. Samen met Inside Out Publishers is er in de laatste maanden van 
2021 hard gewerkt om tot een publicatie in 2022 te komen. Het boek zal in een oplage van 
1000 stuks (gratis) verspreid worden onder onze partners. Dit omwille van het opnieuw 
borgen van het verhaal van onze beweging. We hopen hiermee relaties te bouwen, te 
vernieuwen en te versterken en samen met onze partners verder aan onze doelen in 2022 
(en ver erna) te mogen werken.  
In het begin van het jaar hebben we veelvuldig gebruik gemaakt van ons kanaal bij Vimeo 
(www.vimeo.com/cmalliancenederland). Hierop werden preken en studies gepubliceerd die 
gehouden werden op diverse plekken. Via social media werden deze vervolgens gedeeld en 
zo is er mede aan bekendheid van de beweging gewerkt.     

● Website  
In 2021 is ook de website online gekomen. Het is “werk in uitvoering” maar we zijn 
desalniettemin blij met het eerste resultaat. Een en ander zal natuurlijk steeds meer vorm 
krijgen maar als start zijn we hier blij mee. We hebben Henno Post bereid gevonden om de 
webmaster te zijn, we zijn blij met zijn inzet! 

● Internationaal   



Onze internationale band is het afgelopen jaar versterkt. Aan het einde van het jaar is Rocco 
toegevoegd aan het bestuur van EMERALD (RCC). Emerald is de naam die het werk van de 
Alliance World Fellowship in Europa en het Midden Oosten heeft. Zij fungeren als één regio 
en het bestuur is opgebouwd uit 2 man uit Europa, 2 uit het Midden Oosten en 1 uit 
Rusland. Binnen de band wordt gezocht naar samenwerking voor missie.  
Vanuit EMERALD wordt er in januari 2022 een DNA webinar georganiseerd waar Rocco en 
Erik aan meewerken. Ook wordt er een internationaal trainingsprogramma opgezet in relatie 
met de C&MA in de Verenigde Staten. Dit om de werkers van de toekomst voor deze regio 
verder te trainen in het DNA van de beweging. De opzet is digitaal en zal in cohort-vorm 
worden vormgegeven, met een directe spits op discipelschap.  
Ook is er internationaal een verband gelegd met LIFE! in de Verenigde Staten. Samen gaan 
we zoeken naar hoe we de jongeren in onze achterban kunnen vormen door middel van de 
door ons georganiseerde evenementen. Hier wordt naast vorming en een leuk uitje sterk 
ingezet op samenwerking en missie.   



Financiën - kaspositie   

De financiën van de stichting zijn uiteindelijk met enige vertraging tot stand gekomen, met 
name omdat het verkrijgen van een bankrekeningnummer in het huidige klimaat van het 
bankwezen nogal wat weken op zich laat wachten. 
  
De uiteindelijke cash positie van de stichting heeft zich als volgt ontwikkeld: 

    EUR 
Startkapitaal 1.1.2021 0 
Giften individueel  5.750 
Gift URCO   5.000 
Gift gemeenten  2.500 
Bankkosten   -58,30 
Promotie   -658,50 
AB Simpson uitgave  -5.538,78 
In kas op 31/12.2021  6.994,42 

Bijkomende informatie: 

1. Overige verplichtingen 2021 
Tegenover het bedrag in kas staan nog een paar verplichtingen uit 2021, te voldoen in 
januari en februari 2022: 

● AB Simpson uitgave:  -2.856,71 
● Promotie  -219,49 
● Bankkosten  -38,75 

2. Kosten bestuur 
Kosten bestuur (reiskosten, kosten samenkomsten) en kosten oprichting (onder meer 
notaris), zijn door de bestuursleden voldaan, buiten de kas van de stichting om - en ook 
zonder ze als gift voor de stichting aan te merken. 



Raad van Advies 
De RvA is sinds de oprichting samengesteld uit Ds. Jan Schippers, Bert de Pijper en Bud 
Grüwel (voorzitter). De RvA hanteert voor haar werk een Reglement van Orde, die is 
vastgesteld door het Bestuur. 
In 2021 heeft de Raad van Advies (RvA) meegedacht over verschillende projecten.  
- De RvA is op verzoek van het Bestuur op 16 februari een adviesproject gestart inzake 
Impact en heeft het advies ingediend op 1 juni 2021.  
- Op maandelijkse basis praatten de voorzitters van het Bestuur en de RvA elkaar bij in het 
VO (VoorzittersOverleg). Al naar gelang van de gesprekken zijn er informele adviezen 
gegeven.  
- De RvA-leden hebben eveneens op maandelijkse basis, of eerder indien zulks gewenst is, 
contact; fysiek, per email of videozoom (mede ivm Covid). 
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