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Goede vrienden,
Gods genade maakt ons bescheiden. Opnieuw zijn de inkomsten gestegen, naar een
nieuw recordbedrag van 129 miljoen euro.
Uiteraard doen wij er alles aan om in de
media en de sociale netwerken, met allerhande campagnes en oproepen de aandacht
te vestigen op de nood waarin de Christenen
in de wereld verkeren en middelen bijeen te
brengen om de situatie ten goede te keren of
de nood te lenigen. Maar indien God de harten van de weldoeners, uw hart, niet zou beroeren, zou alles niet meer zijn dan “een
galmend bekken of een schelle cimbaal”,
zoals het in het Hooglied van de Liefde
(1 Korintiërs 13,1) luidt. Het is de liefde die
ons aanzet om te doen wat we doen. Caritas
Christi urget nos – de liefde van Christus
laat ons geen rust (2 Korintiërs 5,14).
Het is God zelf die door ons Zijn Kerk
helpt. Preciezer gezegd: die uw harten beroert en deze pauselijke hulporganisatie
dankzij uw gulheid de middelen ter beschikking stelt om in 148 landen en in één
bisdom op twee in de wereld Zijn priesters,
Zijn seminaristen, Zijn zusters en Zijn gelovigen te helpen. Wanneer wij u bedanken,
dan bedanken wij tegelijk God, omdat Hij
ons allen tot werktuigen van Zijn barmhartigheid, tot een gemeenschap van liefde
maakt.
Hoe die gemeenschap werkzaam is, waar ze
actief is, wat ze doet en waar de middelen
vandaan komen, vindt u uitgesplitst in cijfers in dit jaarverslag van 2016. Cijfers zeggen echter niet alles. Onzelfzuchtigheid en
gulheid kunnen zeker niet in statistische
reeksen worden geperst. Wat de Kerk in
nood vooral nodig heeft, is uw gebed. God
is werkzaam.

Uw hulp gaat hier naartoe:

bouwprojecten
• 1.222
Wereldwijd werd bijgedragen aan de financiering van

•
•
•
•

kapellen, kerken, kathedralen en seminaries. Een derde
van de bouwprojecten werd in Afrika uitgevoerd.
1.435.888 misintenties
Op die manier kon één op de negen priesters (in totaal
43.027) worden geholpen, vooral in Afrika (14.403) en
Azië (11.293); om de 22 seconden werd wereldwijd een
Mis opgedragen voor de intenties van de weldoeners.
10.760 seminaristen werden in 2016 ondersteund
Dat was één op de elf seminaristen (in 2015 was het één
op de tien) wereldwijd. De meesten van hen bereidden
zich in Afrika (4.667), Latijns-Amerika (2.900) en OostEuropa (1.577) op het priesterschap voor.
11.080 zusters kregen bestaanshulp en/of opleiding
Dat was één op de 62 zusters. In 2015 was het nog één
op de 67 zusters. In de meeste gevallen ging het om
basis- en voortgezette opleiding.
375 auto’s / 149 motorfietsen en 239 fietsen / 2 boten
Ook in 2016 waren de meeste auto’s en (motor)fietsen
bestemd voor Afrika en Azië.

30,0 % Bouwhulp

7,3 % Mobiliteit

18,6 % Vluchtelingen- en
noodhulp

3,3 % Bestaanshulp
zusters

14,8 % Misintenties

2,4 % Religieuze
literatuur
en publicaties

11,0 % Geloofsvorming
van leken
10,9 % Opleiding van priesters
en religieuzen

Johannes Heereman, Uma Wijnants,
Uitvoerend President Nationaal Directeur

1,7 % Massamedia

In 2016 werden in totaal 5.303 projecten ondersteund.
Dat zijn weliswaar bijna 900 projecten minder dan vorig jaar, maar aan de individuele
projecten werden gemiddeld meer middelen gespendeerd.
Voor 2109 projecten moest een negatieve beslissing worden genomen.
Sinds 2011 ging ongeveer 60 miljoen euro financiële hulp naar de crisisgebieden in
het Midden-Oosten. Vorig jaar alleen al ging het om 18,2 miljoen. Die hulp zal naar
alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet verminderen.
Het grootste deel van de totale hulp ging net als in de vorige jaren naar de bouwhulp, namelijk 30 procent, gevolgd door nood-, vluchtelingen- en bestaanshulp en
door de steun voor de opleiding, onder andere van ongeveer 30.000 catechisten en
pastorale assistenten.

Inkomsten

€

%

Individuele giften
Misintenties
Legaten
Opbrengsten uit verkoop
en belastingteruggave
Overige inkomsten
Subtotaal

84.039.955
11.998.851
28.206.238

65,0 %
9,3 %
21,8 %

3.986.917
321.874
128.553.835

3,1 %
0,2 %
99,4 %

Netto financieel resultaat
Totale inkomsten

717.372
129.271.207

0,6 %
100 %

Uitgaven

€

%

Vervullen van de kerkelijke zendingsopdrachten
- Projecten
81.059.416
- Projectbegeleiding
2.664.147
- Informatie, media & pastorale zorg
16.646.664
Totale ondersteuning
100.370.227

62,7 %
2,1 %
12,8 %
77,6 %

Kosten fondsenwerving
Beheerskosten
Totale uitgaven
Nog niet gebruikte giften

9,9 %
6,4 %
16,3 %
6,1 %

12.778.363
8.284.572
21.062.935
7.838.045

De jaarrekening van Kerk in Nood werd door KPMG gecontroleerd en goedgekeurd. Het is gebaseerd op de afzonderlijke jaarrekeningen van de nationale kantoren en wordt op aanvraag graag toegestuurd.

Projectuitgaven per regio
27,5 % Afrika
22,6 % Midden-Oosten

U hebt hulp geboden in 148
landen. Naar deze 10 landen
ging de meeste hulp (in euro)

15,2 % Azië
15,1 % Latijns-Amerika
14,8 % Centraal- en Oost-Europa
2,1 % West-Europa
1,1 % Internationaal
0,9 % Noord-Amerika
0,7 % Oceanië

Het toenemende aantal hulpverzoeken uit Afrika weerspiegelt
ook de groei van de Kerk in dit continent. Dit jaar ging het om 34
procent van alle aanvragen. Een bijzondere aandacht gaat uit
naar de landen van het Sahelgebied, Noord-Nigeria, Kenia, Tanzania en Madagaskar – allemaal landen waar een agressieve
vorm van de Islam zich aan het uitbreiden is. In het Midden-Oosten, waar de wieg van het Christendom staat, neemt de nood- en
bestaanshulp een belangrijke plaats in. Ze verzekert de blijvende
aanwezigheid van de Christenen in de regio. In Azië heeft de
Kerk niet alleen hulp nodig in de landen die onder het communisme te lijden hadden of hebben – China, Vietnam, Laos – ,
maar neemt de nood ook toe in landen waar radicale vormen van
het Hindoeïsme of de Islam de Christenen verdrukken en in een
noodsituatie brengen, bijvoorbeeld in India en Pakistan en ook in
delen van de Filippijnen. In Centraal- en Oost-Europa verplaatst
de hulp zich van bouwprojecten naar basis- en voortgezette opleiding. In het middelpunt staan in dit deel van de wereld vooral
de Balkanlanden, waar eveneens radicale vormen van de Islam
de Christenen het leven lastig maken. Onze solidariteit helpt de
Christenen ook daar om standvastig te blijven in hun geloof.

Uw toekomst is ook de onze: kinderen uit de Centraal-Afrikaanse
Republiek danken u.

1. Irak:
9.764.908

6. Brazilië:
3.221.132

2. Syrië:
5.903.252

7. Tanzania:
1.695.398

3. India:
5.547.265

8. Ethiopië:
1.540.842

4. Oekraïne:
4.426.907

9. Madagascar:
1.393.297

5. Congo:
3.372.225

10. Cuba:
1.392.676

Inkomsten (in €)
Land
Australië
België & Luxemburg
Brazilië
Canada
Chili
Colombia
Duitsland &
und Pater-Werenfried-Stichting
Frankrijk
Groot-Brittannië
Ierland
Italië
Malta
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Spanje
VSA
Zuid-Korea
Zwitserland
Internationaal Secretariaat
Totale inkomsten wereldwijd

2016

2015

3.587.744
4.537.734
3.647.130
1.989.144
1.155.887
169.896

2.525.367
3.590.825
3.662.022
2.104.063
1.219.544
97.336

12.393.616
29.490.022
18.227.954
4.533.380
3.390.293
212.155
266.478
3.888.878
3.063.200
2.187.940
3.178.816
13.170.152
6.825.530
558.506
9.142.586
2.936.796
128.553.835

10.513.008
36.590.066
13.841.433
3.686.081
2.489.666
124.653
210.598
3.588.677
2.973.358
2.085.253
2.589.808
13.219.164
6.937.440
85.322
10.287.979
1.313.515
123.735.178

