Inhoudelijk jaarverslag 2019
We mogen terugkijken op een goed jaar met weer de nodige nieuwe ontwikkelingen. De meest
verstrekkende besluitvorming is dat halverwege het jaar besloten is, vanwege de toenemende vraag
en activiteiten, de activiteiten in Europa onder te brengen in een nieuwe stichting Compass Europe
per 1/1/2020.
Encour had ook dit jaar twee projecten onder haar hoede:
1) De Nederlandse bediening op het gebied van financieel discipelschap onder de naam
¨Encour¨ en
2) De Europese bediening op het gebied van financial discipleship onder de naam ¨Compass¨.

Input
Gebed:
Al sinds september 2014 komen we bijna wekelijks bij elkaar als gebedsduo om het Encour en
Compass 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.
Personeel:
Het afgelopen jaar kon de directeur met een totale 0.9 fte aanstelling in dienst zijn waarvan circa
50% voor Nederland en 50% voor Europa. Daarbij werd hij stevig geholpen door de vooral tomeloze
inzet van de vrijwilliger Peter Briscoe waarvoor we zeer dankbaar zijn.
Bert den Hertog is per juni 2019 jl officieel uitgezonden als zendeling financiële vrijheid naar stichting
Encour voor wat betreft activiteiten in Nederland en Europa. Daarbij is een thuisfrontcommissie
gevormd die hem wil steunen met gebed, fondswerving en praktische ondersteuning. Vanuit deze rol
kan Bert ook af en toe voorgaan in de diensten in de Baptistengemeente Amersfoort. In 2019 mocht
hij dat 2x doen. De TFC heeft daarvan direct gebruik gemaakt om het thema bijbels omgaan met geld
op een creatieve manier aan de orde te stellen. Bert heeft ook verkenningsgesprekken met de
Adventkerk gevoerd over eventuele aanhaking bij dit project.
Ook werd Bertram Flier per 1 oktober 1999 voor 0.4 fte aangenomen om administratieve,
secretariële en projecttaken uit te voeren.
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.
Financiën:
We zijn zeer dankbaar te melden dat we ook in 2019 financieel voorzien zijn door bemoedigende
giften. Voor meer informatie zie het financiële jaarverslag.
Activiteiten:
We hebben ons gericht op de volgende activiteiten:

-

Materiaal ontwikkeling
Mensen bewust maken over het thema
Onderwijs verzorgen
Trainen van mensen
Het thema bijbels omgaan met geld in andere netwerken verspreiden.

Resultaten Encour:
In 2018 hebben wij besloten in onze ministry vooral te gaan focussen op het (in)direct vormen van
financiële discipelen. Dit zijn wij verder gaan uitwerken in 2019.
In 2018 hebben we eveneens 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. We zijn dit model gaan hanteren als uitgangspunt van onze werkwijze.

Fase 1: Teasing
-

We hebben opnieuw samen met Gabriel de 40 dagen kalender ontwikkeld. Er hebben 750
mensen meegedaan. Uit een steekproef bleek dat 98% van de respondenten positief waren.

-

-

-

Eerste gesprekken gevoerd met jesus.net die ons willen helpen om onze content te
verspreiden via korte bijbelleesplannen. De eerste stappen zijn hiertoe gezet in dit jaar. In
2020 komt de uitwerking.
Een lezing voor Ichthus landelijk verzorgd over Jezus volgen met je tijd, geld en talenten.
Diverse Encour materialen klaargemaakt voor de website www.samenhartvoormensen.nl .
Dit is een website van SchuldHulpMaatje waarbij allerlei materialen en methoden (meer dan
40 stuks) kerken worden aangeboden om schulden/het thema geld meer aan de orde te
stellen. Van de 40 materialen zijn er 9 van stichting Encour.
Een teaser avond verzorgd bij Navigators Rotterdam en aan het einde van het jaar bij
Navigators Enschede.
Bestuur laten kennismaken met het thema generosity adhv het materiaal van Generosity
Path.
Het boekje Waarom zou ik in de kerk over geld praten vertaald en hier en daar uitgedeeld.
Een enquete ontwikkeld voor plaatselijke kerken om te gebruiken om het onderwerp
discipelschap en geld te introduceren.
Enkele ondernemersontbijten bij de BGA verzorgd
Een teaseravond voor oud CSFR leden verzorgd.

Fase 2: Teaching
-

Een workshop verzorgd voor 3 jonge ondernemers over vrijgevigheid
Samen met 2 studentenwerkers en student bestuursleden van Navigators Rotterdam 4
middagen de cursus Moneylife verzorgd en doorgespit.
De cursus Moneylife 1 van 5 avonden voor 7 mensen uit de BGA verzorgd.

Fase 3: Transforming
-

We zijn gestart met de 10 weekse cursus Financieel Discipelschap. Was gepland voor
september maar is uiteindelijk December geworden met 7 deelnemers.

Fase 4: Training
Nog niet uitgevoerd omdat er geen belangstelling voor was en mensen is nog verder
getransformeerd willen worden voordat zij het ook aan anderen gaan doorgeven.
De realiteit is dat het ondanks de goede ervaringen het nog steeds heel lastig blijkt het thema bijbels
omgaan met geld aan de orde te stellen in kerken en vooral hieraan structurele follow up te geven.
Resultaten Compass
Om de werkzaamheden en de financiën (vooruitlopend op de splitsing per 1 januari 2020) beter te
kunnen onderscheiden zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt en is een aparte rekening geopend
voor Compass.
De belangrijkste activiteiten onder de naam Compass:
De activiteiten in Europa zijn steeds meer gebundeld en gegroeid onder de naam Compass. Om de
verzelfstandiging te realiseren is een nieuw bestuur, leadershipteam, meerjaren plan, meerjaren

begroting en operationeel plan en begroting gemaakt door de initiatiefnemers. Deze zijn door het
bestuur van Encour goedgekeurd waardoor tot realisatie kon worden overgegaan. De uitvoering
hiervan is overgedragen aan het bestuur van Compass Europe io en de directeur van Encour.
Van 6 – 10 februari 2019 is de jaarlijkse Compass Europe conferentie in Rome gehouden. Er waren
circa 85 deelnemers. Nieuw waren de eerste deelnemers die belangstelling hebben om Compass
werk in italië te starten. Het thema was gericht op ¨¨Well done¨¨ een uitspraak van Jezus in de
gelijkenis van de talenten voor degenen die juist met hun talenten waren omgegaan. Hoofdsprekers
Dr Andres Panasiuk, Peter Briscoe en Leonardo DeChirico. Er waren diverse workshops waar veel
doelgroepen aan hun trekken zijn gekomen. Op deze wijze is ene brede groep bediend en dieper
gegroeid in volgen van Jezus als Financiêle disipel.
De uitgebreide rapportage en verantwoording van de activiteiten van Compass zijn vermeld in de
bijgesloten brochure ¨Annual report 2020¨
Bestuur
Het bestuur heeft 6 bestuursvergaderingen gehouden (20/2; 24/4; 14/5; 25/6; 1/10 en 27/11). Het
bestuur heeft hard gewerkt om de processen van strategische en operationele planning en evaluatie
incl. bijbehorende financiële stukken verder te stroomlijnen. Er is nu een heldere cyclus voor alle
processen. Ook is een duidelijke HRM cyclus met een half jaar gesprek met de directeur ingesteld.
Halverwege het jaar heeft het bestuur van Encour in samenwerking met het ad hoc Europese
Leadership team besloten om de Europese werkzaamheden in een aparte nieuwe stichting onder te
brengen per 31/12/19, onder de naam Stichting Compass Europe, om meer helderheid zowel
inhoudelijk, qua processen , financiën te brengen in de verschillende Nederlandse en Europese
activiteiten.
Het ontstaan van Compass Europe uit stichting Encour is een verheugende ontwikkeling. Dit is al de
derde stichting (eerdere stichtingen waren SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje) waarvoor Encour
een incubator functie mocht verzorgen.
Om voldoende binding te houden met de Europese activiteiten heeft zowel de voorzitter en
penningmeester van Encour besloten ook voorzitter en penningmeester te worden van Stichting
Compass Europe. Verder heeft Peter Briscoe besloten zijn ervaring voor enige jaren ook als
bestuurslid voor stichting Compass te willen inbrengen.
Ruilof van Putten is per 14 mei uit het bestuur getreden omdat hij zich in zijn voor zover beschikbare
vrije tijd alleen wil focussen op zijn activiteiten onder de vlag van Geloof en Werk. Wij danken hem
hartelijk voor zijn constructieve inzet.
Tijdens de vergadering van 25 juni jl. is Peter Briscoe teruggetreden als bestuurslid. Na meer dan 10
jaar, waarbij hij zelf de oprichter is geweest, heeft hij besloten zich op andere zaken te richten. Wel
blijft hij als onderwijzer en materiaalontwikkelaar beschikbaar voor Encour. We zijn zeer dankbaar
voor zijn zegenrijke aanwezigheid van de afgelopen jaren.
We zijn ook zeer dankbaar voor de strategische en praktische betrokkenheid van de inzet van de
overige bestuursleden.
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