
JAARVERSLAG 2020 STICHTING OOG VOOR BREDA   
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een uitzonderlijk jaar voor iedereen, dus 
ook voor de kerk.  
 
De kerkdiensten in de Bredase Mattheüskerk werden vanaf maart grotendeels digitaal 
voortgezet, met een kleine bezetting. Ook veel ander werk kreeg onvermijdelijk een invulling 
via het internet. 
 
Rika Meyers zou eind mei afscheid nemen wegens pensionering. Dat moest worden 
uitgesteld tot begin oktober. Intussen werd met diverse vrijwilligers haar werk in het AZC 
voortgezet en zelfs uitgebreid.  
 
Het adressenbestand van onze stichting is zoveel mogelijk digitaal gemaakt. Daardoor 
ontvangen de meeste donateurs de halfjaarlijkse nieuwsbrief nu per e-mail, wat veel 
portokosten scheelt.  
 
Volgens het beleidsplan 2021-2022, vermeld op onze website www.oogvoorbreda.nl, is onze 
beoogde projectbijdrage voor de Mattheüskerk in 2021 € 22.000. Als onze inkomsten stabiel 
blijven en de kosten dalen zou deze bijdrage haalbaar moeten zijn. Het tekort dat in 2020 
geboekt werd is eenmalig: het betreft met name een afdracht van € 2.495, welk bedrag 
grotendeels al in 2019 ontvangen werd voor het werk van Rika Meyers.  
 
Overigens zag de Mattheüskerk zelf ondanks corona haar inkomsten in het afgelopen jaar 
stijgen en de lasten dalen, zodat er geen financiële zorgen zijn.  
 
Ten slotte spreken we onze dank uit aan onze donateurs. Zij maakten mede mogelijk dat 
twee parttime werkers (Corline Schouten en Bas Keijzer) vanuit de Mattheüskerk in en buiten 
de gemeente actief konden blijven. 
 
Ondanks alle beperkingen van 2020 zien we terug op een gezegend jaar. Dankzij de goede 
zorgen van onze hemelse Vader die Zijn Kerk in stand houdt. 
 
Het bestuur van Stichting Oog voor Breda  Breda, maart 2021. 
 
J. van der Bent, voorzitter        B.M. Fioole, secretaris   
 
Chr. Heuts, penningmeester    A. Janssens, bestuurslid 
   
 
JAARREKENING 2020 Stichting Oog voor Breda 
 
EXPLOITATIEOVERZICHT 2020 
Inkomsten     €  Uitgaven       € 
Giften             23.657  Steun missionair/diaconaal werk  
Afname vermogen             1.545  Mattheüskerk Breda                   24.495                                                       
      Bankkosten       161 
                Drukwerk & porti                                     455 
             ______  Overige kosten communicatie                91        
 Totaal             25.202                          25.202 
 
  
BALANS per 31 december 2020 
Bezittingen     Schulden 
Bank    5.311  Vermogen               5.311                                    
Totaal                5.311                                       5.211 


