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Inhoudelijk jaarverslag 2018 
We mogen terugkijken op een spannend maar opnieuw gezegend jaar. Het spannende zat met name in 

het meer zicht krijgen op een werkbare strategie om onze doelstellingen te realiseren en of daarbij 

mensen willen aanhaken d.m.v. het ter beschikking stellen van hun tijd, geld of talenten. 

Bestuur 

Het bestuur heeft 5 bestuursvergaderingen gehouden. Tot het bestuur is toegetreden Alwin Oerlemans 

die op de vergadering van 9 juli de voorzittershamer van Peter Briscoe (oprichter) heeft overgenomen. 

Ook is Addie van Dalen voorlopig als adviserend bestuurslid toegetreden om zijn coaching ervaring in te 

brengen. Als bestuur zitten we in een transitie van een stukje uitbreiding en het bestuur meer te laten 

bestaan uit meewerkende bestuursleden i.p.v. als een raad van toezicht. De reden hiervoor is de fase 

van her-ontwikkeling van stichting Encour. We zijn zeer dankbaar voor de betrokkenheid van de inzet 

van de bestuursleden. 

Encour had ook dit jaar twee projecten onder haar hoede: 1) De Nederlandse bediening op het gebied 

van financial discipleship onder de naam Encour en 2) De Europese bediening op het gebied van 

financial discipleship onder de naam Compass. Om de werkzaamheden en de financiën beter te kunnen 

onderscheiden zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt en is een aparte rekening geopend voor 

Compass. 

Notitie lijn: Input (zaaizaad) – Activiteiten – Resultaten – Uitkomst (vruchten) 

1) Input: 

Gebed: 

Al sinds september 2014 komen we bijna wekelijks bij elkaar als gebedsduo om het Encour werk en de 

werknemers voor Gods troon te brengen. Het afgelopen jaar mochten we dat ook meer dan 46x keer 

doen. Daarnaast zijn we een keer per twee maanden met de zgn Gideonsbende – een groep van 4 

bidders – bij elkaar gekomen om onze bediening biddend voor Gods aangezicht te brengen. 

Talenten: 

Het afgelopen jaar kon de directeur met een 0.8 fte aanstelling in dienst zijn. Daarbij werd hij stevig 

geholpen door de vooral tomeloze inzet van de vrijwilliger Peter Briscoe waarvoor we zeer dankbaar 

zijn. Daarnaast waren er diverse ad hoc vrijwilligers die hier en daar een steentje hebben bijgedragen 

om te helpen de missie te realiseren. Er is een groeiende betrokkenheid te constateren dat tot 

dankbaarheid stemt. 
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Geld: 

We zijn zeer dankbaar te melden dat we ook in 2018 financieel voorzien zijn door bemoedigende giften. 

Al met al konden we het jaar afsluiten met een klein plusje. Voor verder informatie verwijzen wij naar 

het financiële jaarverslag 2018. 

2) Activiteiten: 

Algemeen 

We zijn opnieuw ons beleid aan het evalueren gegaan en hebben willen leren van onze ervaringen – en 

met name de fouten – uit het verleden.  

Nederland 

We hebben ons gericht op de volgende activiteiten: 

- Materiaal ontwikkeling 

- Mensen bewust maken over het thema (teasing) 

- Onderwijs verzorgen 

- Trainen van mensen 

- Het thema bijbels omgaan met geld in andere netwerken verspreiden. 

Europa 

In Europa hebben wij ons gericht op de volgende werkzaamheden: 

- Organiseren van Europese conferenties 

- Organiseren en houden van Europese team meetings 

- Produceren nieuwe materialen 

- Verzorgen trainen, workshops etc binnen het Compass netwerk 

- Het pionieren van nieuwe landen 

- Beproefde concepten delen 

- Starten strategische partnerships 

 

3) Resultaten: 

Algemeen 

Enkele resultaten van de beleidsevaluatie: 

- We hebben besloten in onze ministry vooral te focussen op het vormen van financial discipelen 

– in de hoop dat een aantal daarvan zullen doorgroeien als stewardshipleader. Het aantal 

financial discipelen en stewardshipleaders gaat vanaf 2019 een indicator worden over de impact 

van ons werk.  

- We hebben een nieuwe strategie het zgn zandlopermodel ontwikkeld wat bestaat uit de fasen: 

“teasing, teaching, transforming en training.” Dit model is zowel binnen NL als Europa 

toepasbaar. In 2019 zijn we dit model verder aan het uittesten. 
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Nederland 

1) Er is nieuw kringmateriaal over vrijgevigheid ¨MoneyLife 2¨ ontwikkeld 

2) Samen met Gabriël is een 40 dagentijd email ontwikkeld (# 400 gebruikers) 

Er zijn uitzendingen van family 7 over bijbels omgaan met geld opgenomen en uitgezonden. 

3) Er is een vijf avonden ¨Voldaan cursus¨ in Andijk (PKN) verzorgd. 

4) Er zijn 3 avonden train de trainer over Moneylife 1 verzorgd: totaal 10 mensen 

5) Spelenderwijs is de gideonsbende (bidgroepje van 3 personen) steeds meer gegroeid in het 

thema. 

6) (Diverse) overleggen met: 

- Gabriël 

- Predikanten diner 

- Voorgangers lunch 

- Maroesja Brouwer over samenwerking met 7Life 

- Samenwerkingsgesprekken met oa SHM 

 

Europa 

Conferenties 

- We hebben in Lissabon de jaarlijkse Europese Compass conferentie gehouden. Er waren 90 

deelnemers uit meer dan 20 landen. De conferentie is zeer hooggewaardeerd. 

- In September was de eerste Oost Europese Compass conferentie georganiseerd i.s.m. Compass 

Hungary. Er waren 45 deelnemers. De conferentie is zeer gewaardeerd. Als gevolg hiervan zijn in 

Hongarije nieuwe mensen begonnen met het starten van een cursus in hun kerk. 

- In October is er een weekend gehouden in Kosice, Slowakije om het werk aldaar te 

ondersteunen. 

Europese team 

- Bijna elke maand was er een CELT zoom meeting om samen op te lopen en de startegie te 

ontwikkelen. Deelnemers in het CELT: Anatoly Musyenko (Ukraine), Zsolt Salia (Hongarije), Kurt 

Buhlmann (Zwitserland), Duane Conrad (Duitsland), Catherine Strinning (Zwitserland), Mark 

Lloydbottom (UK) en Peter Briscoe en Bert den Hertog (CEO Europe) uit Nederland. 

- In april hebben wij in Bischofsheim de jaarlijkse CELT meeting gehouden die gericht waren op 

fellowship, uitwisseling en verdere uitvoering van het operationele plan. 

- Verder zijn er taskforces gevormd om specifieke onderwerpen verder uit te bouwen. 

Materiaalontwikkeling 

- Peter Briscoe heeft oa de volgende materialen ontwikkeld: her uitgave Donkey Business, 

Monkey Business leesboek en werkboek, Impulse 1,2 en 3 voor ondernemers, uitgave “The 

Woman who Prospers,” diverse oude uitgaven herzien en met logo en wijzigingen uitgebracht. 

Aan het einde van dit jaar kunnen we concluderen dat we een schat aan materialen hebben die 

helpen de boodschap van de bediening te ondersteunen. Daarnaast hebben we met behulp van 
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een ontwerper en IngramSpark een systeem ontwikkeld om goedkoop de materialen te laten 

vertalen, adapteren en om te zetten naar andere landen. 

Expanding 

- Het pionieren van nieuwe landen. We zijn actief aan het pionieren gegaan in Italy en Albania. In 

Italië is eerst de brochure “Why talk in Church about Money?” vertaald, daarna het 

introductiecursus “Navigating Finances God’s Way” en het boek “Your Money Counts.” 

Ondertussen is een pionier team gevormd en zijn via tweewekelijkse zoom meetings de pioniers 

geholpen om een ‘small group’ te starten die in 2019 van start zijn gegaan. In Albaniës is na een 

teaser weekend met totaal 110 deelnemers een trainingsweekend voor 20 pastors en hun 

vrouwen gehouden in Durres. Uit deze groep is een pionier team gevormd. De leiders zijn 

eveneens via zoom getraind en zijn in 2019 begonnen met pilot ‘small groups.’  

- Compass heeft een Debt Free concept ontwikkeld. In februari hebben wij een ‘teaser meeting’ 

gehouden voor belangstellenden van Compass Portugal. Na deze meeting is een pionier team 

gevormd om verder na te denken over eventuele vervolgstappen. Ondertussen zijn diverse Debt 

Free materialen vertaald vanuit het Engels naar het Portuguees. In 2019 is begonnen met het 

trainen van eerste Debt Free buddies. In Guatamala in augustus zijn op een continentale 

Compass conference diverse workshops verzorgd over het Debt Free concept.  Onze vrijwilliger 

Leo Kuiper heeft in oktober in Manilla voor Compass Asia leaders diverse Debt Free trainingen 

verzorgd. 

Starten strategische partnerships 

- Als Compass Europe zijn we lid geworden van de EEA. Binnen de EEA zijn we een ‘stewardship & 

generosity network’ gestart. Tijdens de ‘Hope for Europe’ conferentie in Tallin hebben we 8 

workshops verzorgd over dit onderwerp, met een stand gestaan en diverse contacten gelegd 

naar andere landen. 

- Als Compass Europe opereren we ook enigszins binnen de ELF. In mei in Polen op de jaarlijkse 

ELF conferentie hebben we een workshop mogen verzorgen, diverse coachings sessies 

uitgevoerd en zijn filmopnames gemaakt voor uitzendingen over stewardship ter verspreiding in 

het netwerk van ELF. Op de ELF in Kiev heeft Anatoly Musyenko namens Compass de honneurs 

waargenomen. 

- We zijn een samenwerking aangegaan met ‘Generosity Path’ www.generositypath.org. We zijn 

getraind en gecertificeerd als trainer en hebben geprobeerd dit concept verder uit te rollen in 

Europe wat van onze kant in 2018 nog niet is gelukt. 

- Samenwerking met Europartners. Er is een curriculum voor de groep ‘Young professionals’ 

ontworpen. Twee ‘train-the trainers’ sessies zijn hegouden in Kiev, Oekraïne en Cluj, Roemenië.  

Compass Global team 

- De jaarlijkse Compass Global team meeting was dit jaar in Nederland. De focus was het element 

discipelschap tot kernelement van ons werk omarmen en van hieruit een nieuwe strategie te 

gaan ontwikkelen. Dat was zeer bemoedigend en verhelderend. E.e.a. is scherper geworden dat 

zowel global, continental, national als local gaat helpen. 

 

http://www.generositypath.org/
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4) Uitkomsten (vruchten): 

Zowel in Nederland zijn diverse mensen voor het eerst of met verdieping in aanraking gekomen met de 

boodschap van financieel discipelschap. Sommige zijn hierna zelf ook groepen gaan opzetten. Er lijken 

zich weer verdere vruchten te ontwikkelen op ons zaaiwerk waarvoor we dankbaar zijn en uitzien naar 

verdere vermenigvuldiging. 

 

SDG 

 

Bert den Hertog, april 2019 


