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COLOFON 

Het verkondigen en demonstreren van het evangelie van het Koninkrijk van God is binnen- 
en buitenland. Dat is de missie van de One in Him Foundation. Stichting One in Him 
Foundation is een organisatie die gespecialiseerd is in het aanbieden van Bijbels onderwijs 
en trainingen voor geloofstoerusting. De One in HIm foundation biedt dit onderwijs aan 
door middel van zendingsreizen, campagnes, conferenties en bijeenkomsten, boeken, video 
en trainingen. In dit jaarverslag staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht. 
 
Oprichter en directeur 
Johan en Brenda Toet 
 
Bestuur 
Hennie Nell (Voorzitter), Gert-Jan Kamerik (Penningmeester) en Jaap van Dijk (Secretaris) 
 
Naam organisatie 
Stichting One in Him Foundation 
 
Naam zoals bekend staat onder het publiek: 
One in Him Foundation 
 
De kernprincipes en uitgangspunten van Stichting One in Him Foundation zijn verwoord in 
de doelstelling, vermeld in artikel twee van de statuten, deze luidt als volgt: 
 
De stichting heeft ten doel gesteld: 
Het verkondigen en demonstreren van het evangelie van het Koninkrijk van God in binnen- 
en buitenland, dit is in de ruimste zin van het Woord. 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

A.  Het verzorgen van Bijbelonderwijs teneinde mensen toe te rusten om een discipel 
van Jezus Christus te worden; 

B.  Het stichten van (huis)gemeenten in binnen- en buitenland; 
C.   Het (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische 

bediening en evangelisten in binnen- en buitenland; 
D.  Het (financieel) ondersteunen van weduwen en wezen in binnen- en buitenland; 
E.   Het ondersteunen van en/of samenwerken met andere organisaties en instellingen 

die dezelfde visie beogen als deze stichting; 
F.   Het (doen) organiseren van (evangelische) evenementen, activiteiten en/of 

bijeenkomsten; 
G.  Het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door 

gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; 
H.  Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe 
bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 

KVK-nummer: 659 989 28 
RSIN: 8 563 505 03 
Postadres: PO box 65, 2460 AB, ter Aar, The Netherlands 
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1. VOORWOORD 

Het jaar 2021 was een enerverend jaar waarin een hoop dingen door het hele corona 
gebeuren nog vrij onzeker waren. 
 
Maar één ding is nooit veranderd en dat is dat God altijd Dezelfde is, gisteren, vandaag 
en tot in alle eeuwigheid. Zijn Koninkrijk staat nooit stil ongeacht de omstandigheden 
die we kunnen aantreffen in ons leven. 
  
Wij waren zoals jullie weten in 2020 begonnen met het (ver)bouwen van ons 
missieproject in Brazilië. In een tijd dat er geen geld was en letterlijk de hele wereld stil 
stond gaf God het ons op het hart om te gaan bouwen alsof er geen gebrek was. 
 
Zo gingen wij aan de slag in geloof en heeft God op een bovennatuurlijke wijze voorzien 
van alles wat we maar nodig hadden om fase één van het project te beginnen. In 2021 
zijn wij hier gestaag mee doorgegaan en inmiddels zijn we zo goed als aan het einde 
gekomen van fase één. De slaapvertrekken zijn geweldig geworden, onze eetzaal en 
kiosk zijn inmiddels heerlijk in gebruik genomen. En de eerste missiegroepen hebben al 
mogen genieten van alle luxe die het project te bieden heeft.  
 
Op deze plek worden jaarlijks vele mensen getraind en klaargestoomd om een verschil 
te maken in de wereld. Dankzij partners en donateurs hebben we dit al mogen 
realiseren. 
 
Ook dankzij jouw bijdrage hebben we in 2021; 
  
- Tienduizenden mensen persoonlijk bereikt met het Evangelie; 
- Meer dan 250.000 mensen via Social Media bereikt met het Evangelie; 
- Bijna 20.000 voedselpakketten uitgedeeld; 
- Meer dan 25.000 flesjes water weggegeven; 
- Meer dan 8000 lunchpakketten aan daklozen gegeven; 
- Duizenden kilo’s aan voedsel verstrekt aan afkickcentra; 
- 20.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven; 
- Vele gratis studiegidsen verspreid en studiegroepen gestart; 
- Gospeltruck gebouwd en in gebruik genomen voor evangelisatie campagnes; 
- Nieuwe personenbus aangeschaft; 
- Meerdere missiegroepen gediscipeld en uitgezonden; 
- Fase één van het missieproject zo goed als afgerond; 
- Gods liefde handen en voeten geven in Woord en in daad. 
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Afkickkliniek 
Maandelijks komen wij bij een afkickkliniek waar ook een aparte afdeling is voor 
vrouwen. Dit jaar mochten wij een ruimte bouwen waar wij o.a. Bijbelstudies geven en 
de dames van de kliniek gezamenlijke diensten kunnen houden en God kunnen 
aanbidden. Het is een plek geworden waar vele vrouwen herstel en genezing vinden, 
maar bovenal God ontmoeten! 
  
Lunchroom 
Dit jaar hebben wij een grote bendeleider tot Jezus mogen leiden dit zorgde ervoor dat 
ook vele andere mensen tot geloof zijn gekomen. Ze kwamen bijeen in een bar vol 
duisternis. Wij hebben dankzij jullie steun deze bar getransformeerd naar een 
lunchroom plus een ruimte waar wij Bijbelstudies mogen geven aan de mensen in de 
sloppenwijk.  
Zo werd een plek van duisternis een plek van hoop en vrede. 
  
Dank jullie wel lieve partners en donateurs! 
Op naar een nieuw vruchtbaar jaar voor de Koning! 
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2. WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN 

2.1 Historie 
In 2014 studeerde Johan, na een tweejarige voltijdopleiding af, op Charis Bible College 
Nederland en diende daar twee jaar samen met zijn vrouw Brenda als hoofd van de 
Missions en Outreach, om gevormd te worden voor de bediening. Begin 2016 riep God 
Johan en Brenda fulltime in de bediening. In hetzelfde jaar richtten ze samen de 
stichting One in Him Foundation op. 
 
De stichting heeft een eigen missiehuis in Brazilië. Hier worden jaarlijks meerdere 
missiegroepen van diverse denominaties ontvangen om samen het Koninkrijk van God 
te bouwen. Tijdens die reizen worden er daklozen, afkickklinieken, sloppenwijken, 
weeshuizen en kerken bezocht, waarbij de deelnemers ingezet worden om de gaven te 
ontdekken die God hun heeft gegeven. God beweegt tijdens deze reizen krachtig met 
wonderen en tekenen. 
 
Zowel Johan en Brenda geloven in het discipelen van medegelovigen, zodat zij met 
elkaar het verschil kunnen maken in de wereld. Johan, die geroepen is als evangelist, 
heeft een duidelijke visie op het verspreiden van het Evangelie, namelijk om ‘Binnen 
een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van 
God’. 
 
Dit doet hij, naast de missiereizen, onder andere door vanuit de stichting 
openluchtcampagnes te houden in de allerarmste sloppenwijken wereldwijd. Dit doen 
zij onder andere ook met hun nieuwe Gospel Truck. Tijdens deze campagnes worden 
altijd veel voedselpakketten verstrekt. Zijn motto is ‘niet alleen zeggen, maar ook doen’ 
(Jak. 2:16-16). Op deze wijze geeft hij, samen met zijn vrouw Gods liefde handen en 
voeten in woord en daad. De Heer bevestigt Zijn Woord tijdens deze campagnes altijd 
met vele wonderen en tekenen. 
 
Johan en Brenda geven gratis online Bijbelstudies. Daarnaast spreekt Johan in kerken 
en gemeenten en op diverse evenementen wereldwijd. Zijn verhaal is meerdere malen 
over de hele wereld in de media geweest en heeft duizenden mensen bereikt met het 
goede nieuws, dat God in staat is om ieders leven compleet te transformeren.  
 

2.2 Missie 
Johan en Brenda ervaren de vurige roeping van God om in een zo’n kort mogelijke tijd 
zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Evangelie en om te 
delen in de nood van anderen. Dit vormt het hart van hun bediening. Zo geven Johan 
en Brenda samen met hun stichting Gods liefde handen en voeten in Woord en in daad. 
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2.3 Visie en strategie 
  

• Jaarlijks meerdere grote openluchtcampagnes wereldwijd. 
• Gratis voedselpakketten verspreiden om mensen te winnen voor Jezus. 
• Maandelijkse missiegroepen om gelovigen in hun kracht te zetten. 
• Gratis (online) Bijbelstudies en (online) preken wereldwijd. 
• Gratis boeken verspreiding wereldwijd. 
• Mede gelovigen activeren en toerusten voor de kerk. 

  

2.4 Visie en planning 2020-2025 
In onze visie en planning voor de komende vijf jaar ligt het voornemen om fase één en 
twee van het One Projects Missiehuis in Brazilië te voltooien. Hierin zit o.a. het afronden 
van fase één dit verwachten we in 2022 helemaal klaar te hebben. 

De realisatie van een gebouw voor slaapaccommodatie en ontspanningsruimte. We 
verwachten dit in 2023/24 al te kunnen voltooien.  

Ook hebben wij als doel om leiders klaar te maken die groepen tijdens de One Missions 
kunnen begeleiden. Wij hopen die vanaf 2022 regelmatig in te kunnen zetten daar we 
in 2021 nog beperkt waren door Corona maatregelen. Ook streven wij naar een eigen 
Gospeltruck en dat deze Gospeltruck dan op constante basis zal worden ingezet voor 
het winnen van zielen en de verspreiding van het Evangelie.   

Zuid-Amerika wat ons werkgebied hoofdzakelijk is willen wij bereiken door jaarlijks 
meerdere grote campagnes te organiseren in dit gebied. Hiervoor zullen wij specifieke 
partners willen genereren die het belang en de noodzaak van het winnen van zielen 
begrijpen en omarmen en ons gaan helpen door deze evenementen specifiek te 
ondersteunen. Hier willen wij ook jaarlijks zakelijke meetings gaan houden.   

Al onze boeken en lesmateriaal willen wij graag vertaald hebben in zowel het Engels als 
het Spaans en het Portugees en deze gratis wereldwijd verspreiden. Landelijk en over 
de grens zullen jaarlijks meerdere One Basics discipelschap trainingen gegeven 
worden.    

Wij hebben als doel om in de komende vijf jaar ieder jaar verdubbeling te zien van onze 
Evangelisatie campagnes, onze missies, ons bereik via Social Media, verdubbeling in 
onze partners en donateurs, verdubbeling in ons algemene bereik om het Evangelie te 
kunnen verspreiden.   

We willen al onze websites, Social Media, studies en preken zowel in het Nederlands als 
in het Engels aanbieden om zo de internationale kant van onze bediening beter te 
kunnen bereiken bedienen.   

We willen een heel nieuw en strak partnerprogramma opzetten zodat de partners 
steeds meer betrokken worden bij het werk wat wij doen.   

Ons streven is ook om jaarlijks meerdere One Events te gaan geven in Nederland en ook 
om grootschalige Evangelisatie campagnes te realiseren in Nederland. In Nederland zal 
er een kantoor komen en zullen er nieuwe mensen aangenomen gaan worden die onze 
bediening zullen gaan ondersteunen.   
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2.5 Waar is One in Him foundation over 10 jaar en verder?  

Ons verlangen en onze focus zijn erop gericht dat wij in de komende tien jaar ook fase 
drie van het One Project voltooid zullen hebben. Dit zijn een aantal huisjes die op het 
terrein gebouwd zullen worden voor zendelingen die langere tijd in Brazilië willen 
verblijven om het Koninkrijk te kunnen dienen.  

We streven er ook naar dat de One Missions missiereizen een begrip zullen zijn die ook 
in afwezigheid van Johan en Brenda gegeven kunnen worden door getrainde mede 
gelovigen die vanuit hetzelfde DNA, het programma en de methode kunnen hanteren 
die van toepassing zijn op de missies.  

Wij strekken ons er naar uit dat ook de komende tien jaar er een constante groei zal 
plaatsvinden van bereik vermogen en het verspreiden van het Evangelie door onze 
bediening heen. Dit zal veelal plaatsvinden door middel van steeds meer openlucht 
Evangelisatie campagnes wereldwijd.  

Ook het aantal beschikbare Bijbelstudies gedrukt, in EBook en online zullen aanzienlijk 
vermeerderd worden.  

We geloven voor een aanzienlijke groei van partners en donateurs. We geloven dat in 
de komende tien jaar het fundament van de bediening zodanig gevestigd zal zijn dat er 
onbeperkt gezaaid en geoogst kan worden voor het Koninkrijk van God. Dit in de 
breedste zin van het woord.  

Door middel van boeken, studie, campagnes, missies, evenementen, samenwerking 
met andere bedieningen en kerken en alle overige middelen om het Evangelie van het 
Koninkrijk te kunnen verspreiden. 

 Ook verlangen wij naar de uitbreiding van het aantal werknemers in Nederland en 
Brazilië die ons helpen met het bouwen van Gods Koninkrijk.  

De komende tien jaar verwachten wij ook dat in Amerika onze stichting vaste grond aan 
de voeten heeft voor gratis verspreiding van alle boeken en studiemateriaal en ook alle 
online content die tweetalig is.  

2.6 Historie 
Onze kernwaarden zijn ons DNA, ze vertegenwoordigen wie wij zijn en hoe wij 
handelen. Ten alle tijden zullen we ons aan onze kernwaarden houden en beslissingen 
worden overeenkomstig deze kernwaarden gemaakt. Van al onze medewerkers, zowel 
betaald als vrijwilliger, verwachten wij dat deze kernwaarden in hun DNA zitten.  

• Geloof: We laten ons niet leiden door natuurlijke omstandigheden maar volgen 
Gods leiding, ook als dit in het natuurlijke niet de logische weg lijkt. We weten dat 
‘alles mogelijk is voor wie gelooft’ (Mark.9:23).  

• Commitment: We zijn zeer toegewijd aan de taak en roeping die God ons 
gegeven heeft.  

• Vreugde: De vreugde des Heere is onze kracht en we dienen de Heer met 
vreugde en plezier. Deze vreugde geeft ons kracht om altijd met blijdschap door 
te gaan, ongeacht de omstandigheden.  

• Hard werken: We werken hard en zetten ons maximaal in om de roeping te 
vervullen die God ons gegeven heeft (1 Kor.15:10, Mat.9:38).  
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• Excellentie: We doen ons werk voor de Heer, wat betekent met excellentie 
(Kol.3:23, Spr.22:29).  

• Integriteit: We zijn betrouwbare rentmeesters en doen wat we zeggen en zeggen 
wat we doen (2 Kor.6:3).  

• Groei gericht: Ongeacht waar we nu zijn en wat we nu bereiken zijn we gericht 
op wat voor ons ligt en beseffen we ons dat God meer heeft klaarliggen (Fil.3:13).  

• Flexibiliteit: We zijn flexibel en kunnen last-minute schakelen als dat nodig is.  
• Liefde: Alles wat wij ondernemen voor Gods Koninkrijk is gemotiveerd vanuit 

liefde. Zonder de liefde baat het ons niets. (1 Kor 13:1-3) 
• Compassie: Wij bewegen vanuit dezelfde compassie en bewogenheid die Jezus 

heeft voor de mensen. (Mk 6:34) 
• Koningskind: Wij gaan te werk als dienende Koningskinderen door onze positie 

als zoon van God. (1 Joh 3:1 - Op 5:10) 
• Echtheid: God kent ieders hart. (1 Sam 16:7) Wij geloven dat alleen door 

authentiek te zijn we een zuivere en onbevlekte godsdienst tot stand kunnen 
brengen, overeenkomstig Zijn Woord. (Jak 1:27 -Mat 24:41) 

• Dienstbaarheid: Wij nemen dezelfde dienende houding aan als Jezus (Joh 5:30) 
opdat God door ons leven heen verheerlijkt zal worden. (Mat 10:24-25 - Joh 15:8) 
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3. ORGANISATIE, HOE GAAN WE TE 
WERK 

Hiervoor heb je kunnen zien dat we werken met lange en kortetermijnvisie en doelen. In 
interne documenten hebben we deze gedetailleerd uitgewerkt.  

Om de missie en visie te vervullen werkt One in Him Foundation zowel met betaalde 
krachten als vrijwilligers. Het onderscheid daarin wordt als volgt gemaakt: taken die 
doordeweeks op kantoor uitgevoerd moeten worden en waarbij een mate van expertise 
nodig is, worden door betaalde krachten uitgevoerd. Tenzij iemand met expertise zelf 
aanbiedt om vrijwilliger op kantoor mee te helpen, dan worden ook die krachten 
ingezet wanneer nodig. Ook zorgen onze betaalde medewerkers ervoor dat onze 
vrijwilligers goed aangestuurd worden en voorzien worden van alle benodigdheden om 
hun werk te doen. Onze vrijwilligers zetten we in bij al onze evenementen, activiteiten, 
boekdistributie en overige taken. Wanneer vrijwilligers structureel doordeweeks taken 
vervullen voor de One in Him Foundation die expertise vragen kan de One in Him 
Foundation ervoor kiezen deze mensen een vrijwilligersvergoeding aan te bieden.  

In 2021 had de One in Him Foundation 3 betaalde medewerkers en 2 vrijwilligers.  

Financiën 
We willen goede rentmeesters zijn van alle financiën die ons toevertrouwd worden. In 
dit verslag geven we op hoofdlijnen weer hoe we dat nastreven. 

 

Afwezigheid van winstoogmerk 

Stichting One in Him Foundation heeft geen winstoogmerk.  

1. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, en ook de uit werkzaamheden en 
activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of 
andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen om de doelstelling van de 
Stichting te verwezenlijken.  

2. In artikel 3 lid 3.5 van de statuten is ook vastgelegd dat leden van de Raad van 
Toezicht geen financiële vergoeding van de stichting mogen ontvangen.  

3. Ook het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking 
hebben op het besturen van de Stichting.  

Stichting One in Him Foundation besteed haar vermogen in overeenstemming met de 
statutaire doelstelling. De stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een 
bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor 
de continuïteit van de Stichting. Stichting One in Him foundation houdt vermogen aan 
voor geplande activiteiten, alsmede voor voorziene werkzaamheden. Tevens houdt de 
Stichting vermogen aan dat wordt gereserveerd voor de aanschaf van activa benodigd 
voor geplande activiteiten. In de administratie vermelden wij wat het doel van het 
vermogen is dat wordt aangehouden en geven wij een motivering betreffende dit doel. 
Het vermogen wat One in Him Foundation sinds 2020 aanhoudt is bestemd voor het 
drukken van boeken en het drukken en verspreiden van brochures, flyers, EBooks, 
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diverse marketingactiviteiten, voor het bekostigen van openlucht campagnes 
wereldwijd, de verspreiding van voedselpakketten, het verspreiden van voedsel, drinken 
en kleding aan daklozen en afkickklinieken, het ondersteunen van andere bedieningen 
wereldwijd, het onderhouden van het missieproject, de Gospeltruck en personenbus, de 
verspreiding van het Evangelie op alle mogelijke manieren, het houden van gratis 
evenementen, gratis (online)studies, studiemateriaal, salarissen personeel, uitbreiding 
van het missieproject in Brazilië en alle kosten die komen kijken bij de bovenstaande 
activiteiten in de breedste zin. 

Beschikking over het vermogen van de instelling 

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. 
Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting 
als ware het eigen vermogen.  

Ook worden alle betalingen op de bank gecontroleerd door meerdere personen. Binnen 
Stichting One in Him Foundation zijn er drie personen met toegang tot de bank en deze 
drie personen controleren ook elkaar. Geen enkele betaling kan geschieden zonder dat 
deze gecontroleerd wordt en in de administratie en boekhouding verwerkt wordt. De 
administratie van de instelling wordt gevoerd door de penningmeester Gert-Jan 
Kamerik. De samenstelverklaring wordt uitgevoerd door boekhoudbedrijf PWB. 

Verwachting in plaats van begroting 

De One in Him Foundation werkt momenteel niet met een begroting, uitsluitend met 
een verwachting. Wat is het verschil? Bij een begroting beredeneer je hoe je de 
middelen besteed die logischerwijze binnenkomen. Wij geloven echter dat God voorziet 
in alles wat we nodig hebben, zoals staat in Filippenzen 4:19. Bovendien wil God boven 
bidden en denken door ons heen werken (Ef.3:20) We functioneren dus vanuit geloof; 
als we ervaren vanuit gebed dat we iets moeten doen, geloven we dat God zal voorzien 
voor de benodigde middelen, ongeacht wat er voorgaande jaren binnen is gekomen. 
Tegelijkertijd gaan we wel verantwoord met onze financiële middelen om en zorgen we 
dat er nooit meer middelen besteed worden dan dat er binnenkomen en wordt er in 
het begin van het jaar met de raad van toezicht afgestemd waar de middelen besteed 
gaan worden.  

3.3 Verkrijgen van financiën 
One in Him Foundation verkrijgt haar financiële middelen op de volgende manieren;  

• One in Him Foundation ontvangt losse giften van rechtspersonen en individuen.  
• One in Him Foundation werkt actief aan het opbouwen van een groep vaste 

partners die graag meefinancieren om de doelstelling te realiseren.  
• Bij spreekbeurten, conferenties of campagnes krijgen bezoekers de gelegenheid 

om een gift te geven of over te maken aan One in Him Foundation. 
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3.4 Beloningsbeleid 
Leden van het bestuur ontvangen volgens, in overeenstemming met de bepalingen in 
artikel drie uit de statuten voor de door hen in hoedanigheid verrichte werkzaamheden 
geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen 
geen vacatiegeld.  

Gemaakte onkosten door het bestuur in 2021: €0.- 

Het bestuur heeft geen onkosten gedeclareerd in 2021. 
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4. VISIE EN VERWACHTINGEN 

Onze visie is ook dit komende jaar verdubbeling van alle facetten om het Evangelie te 
kunnen verspreiden aan zoveel mogelijk mensen in zo een kort mogelijke tijd. 

 
• Voor het jaar 2022 hebben wij het geloof en de verwachting dat wij; 
• Minimaal 40.000 voedselpakketten uit zullen delen; 
• 10 grote campagnes zullen organiseren; 
• 100.000 mensen persoonlijk zullen bereiken met het Evangelie; 
• Minimaal 400.000 mensen via Social Media zullen bereiken met het Evangelie; 
• 15.000 lunchpakketten uit zullen delen aan daklozen; 
• Het nieuwe (gratis) boek van Johan Toet uit zullen brengen; 
• 10 missiereizen zullen organiseren; 
• Wij nieuwe evenementen zullen houden in Nederland; 
• Wij minimaal 30.000 boeken gratis weg zullen geven; 
• Nieuwe kantoorruimte zullen huren; 
• Nieuw personeel aan zullen nemen; 
• Een verdubbeling van partners zullen hebben; 
• Een aanzienlijke groei in bediening en bereik zullen hebben gerealiseerd. 
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5. JAARCIJFERS 2021 

De jaarcijfers van 2021 zijn in de bijlage toegevoegd. 
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publicatieplicht 
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Adres 
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Website (*) 

RSIN (**) 

Actief in sector (*) 

In welke landen is 
uw instelling actief? (*) 

Aantal medewerkers (*) 

Aantal vrijwilligers (*) 

 

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. 

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling. 

Statutair bestuur van de instelling 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemeen bestuurslid 

Algemeen bestuurslid 

Overige informatie 
bestuur (*) 

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk) 

Algemeen publiek 
Alleenstaande ouders 
Analfabeten 
Chronisch zieken 
Dak- en thuislozen 
Dieren 
Gedetineerden 
Gelovigen 
Gemeenschappen 
Jongeren 

Kinderen 
Lhbtqi+ 
Mensen met een beperking 
Milieu 
Minderheden 
Minima 
Natuurgebieden 
Oceanen en zeeën 
Ouderen 
Patiënten 

Slachtoffers van geweld 
Slachtoffers van natuurrampen 
Slachtoffers van oorlog 
Slachtoffers van seksueel misbruik 
Studenten 
Verslaafden 
Vluchtelingen 
Vrouwen en meisjes 
Werklozen 
Wildlife 
Overig 

 

(*) Optioneel veld, niet verplicht  (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen 

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Stichting One in Him Foundation 

Hendrik Nell 

www.oneinhimfoundation.com 

Gertjan Kamerik 

Middelweg Oost 11 3961MG Wijk bij Duurstede 

brenda@oneinhimfoundation.com 

Jacob van Dijk 

Nederland en Brazilie 

8  5  6  3  5  0  5  0  3 
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Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen 

6  5  9  9  8  9  2  8 
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1 Algemene gegevens instelling 

- Secundaire sector (indien van toepassing) -
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Doelstelling 
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken? 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. 
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. 

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling? 
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling? 

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten? 

1. Jaarlijks meerdere grote openlucht campagnes wereldwijd.
2. Gratis voedselpakketten verspreiden om mensen te winnen voor Jezus.
3. Maandelijkse missiegroepen om gelovigen in hun kracht te zetten.
4. Gratis (online) Bijbelstudies en (online) preken wereldwijd.
5. Gratis boeken verspreiding wereldwijd.
6. Mede gelovigen activeren en toerusten voor de kerk.

2. One in Him Foundation werkt actief aan het opbouwen van een groep vaste partners
die graag mee financieren om de doelstelling te realiseren.

3, Bij spreekbeurten, conferenties of campagnes krijgen bezoekers de gelegenheid om 
een gift te geven of over te maken aan One in Him Foundation. 

Het verkondigen en demonstreren van het evangelie van het Koninkrijk van God in 
binnen- en buitenland, dit in ruimste zin van het woord. 

 

1 Algemeen (vervolg) 

1, One in Him Foundation ontvangt losse giften van rechtspersonen en individuen. 

• het verzorgen van Bijbelonderwijs teneinde mensen toe te rusten - om een discipel van Jezus Christus te worden;
• het stichten van (huis-) gemeenten in binnen- en buitenland;
• het (financieel) ondersteunen van mensen met een apostolische of profetische bediening en evangelisten in binnen- 
en buitenland; 
• het (financieel) ondersteunen van weduwen en wezen in binnen- - en buitenland;
• het ondersteunen van en/of samenwerken met andere organisaties en instellingen die dezelfde visie beogen als 
deze stichting;
• het (doen) organiseren van (evangelische) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
• het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de 
verschillende beschikbare vormen van media;



Voor werknemers (inclusief directie) is geen sprake van een pensioenregeling. 

03 van 06 

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed? 
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor- 
beeld spaarrekening, 
beleggingen etc). 

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is. 

Beloningsbeleid 
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleidsbepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling). 

Werknemers (afhankelijk van het aantal dienstjaren) krijgen een salaris dat varieert 
tussen 150% - 200% van het minimumloon (naar rato van de omvang van het 
dienstverband). 
De operationeel manager krijgt een salaris van 150-200% van het minimumloon (naar 
rato van de omvang van het dienstverband). 
De algemeen directeur krijgt 250%-350% van het minimumloon (naar rato van de 
omvang van het dienstverband). 

Activiteitenverslag 
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven. 

- Meer dan 250.000 mensen via Social Media bereikt met het Evangelie;
- Bijna 20.000 voedselpakketten uitgedeeld;
- Meer dan 25.000 flesjes water weggegeven;
- Meer dan 8000 lunchpakketten aan daklozen gegeven;
- Duizenden kilo’s aan voedsel verstrekt aan afkickcentra;
- 20.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven;
- Vele gratis studiegidsen verspreid en studiegroepen gestart;
- Gospeltruck gebouwd en in gebruik genomen voor evangelisatie campagnes;
- Nieuwe personenbus aangeschaft;
- Meerdere missiegroepen getraind en uitgezonden;
- Fase één van het missieproject zo goed als afgerond;
- Een ruimte gebouwd i n  a f k i c k k l i n i e k waar wij o.a. Bijbelstudies geven en de
dames van de kliniek gezamenlijke diensten kunnen houden en God kunnen
aanbidden.
- Een bar van een bekeerde uit de sloppenwijk getransformeerd naar een lunchroom
plus een ruimte waar wij Bijbelstudies mogen geven aan de mensen in de sloppenwijk.
-

Url van het activiteiten- 
verslag. Vul de link in waar het 
activiteitenverslag te vinden is. 

Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding 

- Tienduizenden mensen persoonlijk bereikt met het Evangelie;

Uitgeven nieuw boek 3, , Herdruk boek 1 & 2 – 10000 stuks en studiegidsen 500 x

Missie reizen – daklozen, verslaafdenkliniek hulp bieden in de breedste zin.

Bouw project fase 1 Missiehuis in Brazilië afronden. Online studies – Evenementen

Evangelisatie campagnes wereldwijd – gevangenissen bezoeken en gedetineerden helpen

https://oneinhimfoundation.com/anbi-status/ 

https://oneinhimfoundation.com/anbi-status/ 

Salarissen van het personeel in Nederland.  Marketing in de breedste zin van het woord. 

Voedselpakketten – hygiene paketten – bouwmaterialen voor armen in de sloppenwijken

Open 

Open 

1 Algemeen (vervolg) 

Vrijwilligers ontvangen onkostenvergoeding indien van toepassing 

 



93.325 
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Balansdatum – – Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen. 

Activa 31-12-2021 31-12-2020 (*) Passiva 31-12-2021 31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Voorraden 
Vorderingen & 
overlopende activa 

Effecten 

Liquide middelen 

Totaal 

€ 
 + 

 

+ 

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsreserve 
Herwaarderings- 
reserve 

Overige reserves € 129.871 
 + 

Toelichting 
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen. 

71.587 

132.477 

74.000 

€ 74.000 

19.325 

19.325 

€ 93.325 

60.890 

€ 60.890 

https://oneinhimfoundation.com/anbi-status/ 

 

€ 129.871 € 93.325 

Bestemmingsfondsen € € 

Voorzieningen € € 

Langlopende schulden € € 

Kortlopende schulden € 2.606 € 0 

Totaal 

  
€ 132.477 

+ 
€ 93.325 

2 Balans 

71.587 



 



  
€ 0 

 

 

 
 
 

444.279 

  
€ 444.279 

 

 1.936 
 

 

 

€ 3.414 

 € 2.224 
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Baten 
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet) 

 
 

Subsidies van overheden 
 

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven 

Overige subsidies 

Baten van subsidies 
 
 

Baten sponsorbijdragen 
 
 

Giften en donaties van particulieren 

Nalatenschappen 

Bijdragen van loterijinstellingen 

Overige giften 

Giften 

2021 2020 (*) 
 

 
 

 

 
+ 

 

 
 

 
 

 

 

 
+ 

 

 
 
 

Financiële baten 

Overige baten 

 

Som van de baten 
 

Lasten 
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 

Verstrekte subsidies & giften 

Aankopen en verwervingen 

Communicatiekosten 

Personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Afschrijvingen 

Financiële lasten 
 

Overige lasten + 

  
 
 

 0 

 787.049 

 €  

 

 

€ € 

  +   + 
€ 794.858 € 447.693 

  

€ 37.766 € 6.893 
  

€ 650.248 € 429.265 
  

€ 20.517 € 7.198 
  

€ € 
  

€ 43.262 € 0 
  

€ € 
  

€ 2.414 € 2.414 
  

€ 1.881 € 1.315 
 

 
Som van de lasten € 758.312  € 449.021 

    

Saldo van baten en lasten € 36.546  € -1.328 
 

3 Staat van baten en lasten 

 € 7.809 

 

 

 

 787.049 
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Toelichting 
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen. 

Url van de jaarrekening 

jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd. 

https://oneinhimfoundation.com/anbi-status/ 

https://oneinhimfoundation.com/anbi-status/ Open 

3 Staat van baten en lasten (vervolg) 

Vul de link in naar de 
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RAPPORT



 

Aan de bestuursleden van
Stichting One in Him Foundation  
Middelweg Oost 11  
3961 MG  Wijk bij Duurstede

Zeewolde, 26 september 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 132.477 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 36.546,
samengesteld.

2                Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede samengesteld
op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Onze uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren
en het samenvatten van financiële gegevens. Wij hebben uw administratie als uitgangspunt gebruikt voor het
samenstellen van deze jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



3                Algemeen

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting One in Him Foundation bestaan uit het verkondigen en demonstreren van het
evangelie van het Koninkrijk van God in binnen- en buitenland door het verzorgen van Bijbelonderwijs, het
stichten van (huis-) gemeenten in binnen- en buitenland en het (financieel) ondersteunen van mensen met een
apostolische of profetische bediening en evangelisten.

3.2                Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit de volgende personen:

H. Nell, Voorzitter
G. Kamerik, Penningmeester
J. van Dijk, Secretaris

3.3                Winstbestemming 2021

De winst over 2021 bedraagt € 36.546 tegenover een verlies over 2020 van € 1.328.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 36.546 tegenover negatief € 1.328 over 2020. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2021

% €

2020

%

Verschil

€

Baten als tegenprestatie voor
geleverde diensten 794.858 100,0 447.693 100,0 347.165
Lasten als tegenprestatie voor geleverde
diensten 688.014 86,6 436.158 97,4 251.856

Bruto-exploitatiesaldo 106.844 13,4 11.535 2,6 95.309

Kosten

Personeelskosten 43.262 5,4 - - 43.262
Afschrijvingen 2.414 0,3 2.414 0,5 -
Kantoorkosten 1.684 0,2 1.693 0,4 -9
Verkoopkosten 20.517 2,6 7.198 1,6 13.319
Algemene kosten 540 0,1 243 0,1 297

 68.417 8,6 11.548 2,6 56.869

Exploitatiesaldo 38.427 4,8 -13 - 38.440

Financiële baten en lasten -1.881 -0,2 -1.315 -0,3 -566

Saldo 36.546 4,6 -1.328 -0,3 37.874

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal der stichting 129.871 93.325

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 71.587 74.000

Werkkapitaal 58.284 19.325

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 60.890 19.325

Af: kortlopende schulden 2.606 -

Werkkapitaal 58.284 19.325

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

M. Willemsen RB 
              

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING 2021

Stichting One in Him Foundation
Wijk bij Duurstede



6                BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
Na winstbestemming

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 67.720 67.720
Inventaris 507 760
Vervoermiddelen 3.360 5.520

71.587 74.000

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 60.890 19.325

 132.477 93.325

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Kapitaal der stichting  (3)

Stichtingsvermogen 129.871 93.325

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 2.606 -

 132.477 93.325

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten als tegenprestatie voor
geleverde diensten  (4) 794.858 447.693
Lasten als tegenprestatie voor
geleverde diensten  (5) 688.014 436.158

Bruto-exploitatiesaldo 106.844 11.535

Kosten

Lonen en salarissen  (6) 35.178 -
Sociale lasten  (7) 5.384 -
Overige personeelskosten  (8) 2.700 -
Afschrijvingen materiële vaste activa  (9) 2.414 2.414
Kantoorkosten  (10) 1.684 1.693
Verkoopkosten  (11) 20.517 7.198
Algemene kosten  (12) 540 243

 68.417 11.548

Exploitatiesaldo 38.427 -13

Financiële baten en lasten  (13) -1.881 -1.315

Saldo 36.546 -1.328

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na
aftrek van kortingen.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

€

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 67.720 1.268 12.000 80.988
Cumulatieve afschrijvingen - -507 -6.480 -6.987

67.720 761 5.520 74.001

Mutaties 
Afschrijvingen - -254 -2.160 -2.414

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 67.720 1.268 12.000 80.988
Cumulatieve afschrijvingen - -761 -8.640 -9.401

67.720 507 3.360 71.587

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  0
Inventaris  20
Vervoermiddelen  20

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021

€

31-12-2020

€

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 6.614 6.600
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 54.276 12.725

60.890 19.325

PASSIVA

3. Kapitaal der stichting

2021

€

2020

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 93.325 94.653
Bij: resultaat 36.546 -1.328

Stand per 31 december 129.871 93.325

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 2.606 -

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 2.606 -

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

4. Baten als tegenprestatie voor geleverde diensten

Giften Partners 286.173 161.345
Giften Algemeen 154.616 91.253
Giften One Projects 40.000 94.925
Giften Missie Reizen 120.560 96.756
Giften Campagnes 70.700 -
Giften Gospel truck 115.000 -
Verkoop boeken 7.809 3.414

794.858 447.693

5. Lasten als tegenprestatie voor geleverde diensten

Giften Partners 37.199 15.807
Giften Algemeen 19.760 7.935
Giften One Projects 228.520 236.393
Giften Missie Reizen 222.801 169.130
Giften Campagnes 66.800 -
Giften Gospel truck 75.168 -
Inkoop boeken 37.766 6.893

688.014 436.158

6. Lonen en salarissen

Bruto lonen 32.572 -
Reservering vakantiegeld 2.606 -

35.178 -

7. Sociale lasten

Sociale lasten 5.384 -

8. Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen 2.700 -

Personeelsleden

Bij de vennootschap was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: -).

9. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 254 254
Vervoermiddelen 2.160 2.160

2.414 2.414

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
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2021

€

2020

€

10. Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 1.684 1.693

11. Verkoopkosten

Reklame- en  advertentiekosten 20.517 7.198

12. Algemene kosten

Administratiekosten 111 -
Verzekeringen 429 243

540 243

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.881 -1.315

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten betalingsverkeer 1.881 1.315

Ondertekening directie voor akkoord

Wijk bij Duurstede, 26 september 2022

H. Nell 

G. Kamerik 

J. van Dijk 

Stichting One in Him Foundation te Wijk bij Duurstede
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