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Als bestuur en staf van iTeams NL zijn we dankbaar voor wat er in de afgelopen
jaren mogelijk was. Ook 2020 was weer een gezegend jaar. Op 3 december
1985 werd Stichting Antieke-Wereld Zending opgericht. Later in 2004 sloot deze
Stichting zich aan bij de internationale netwerk van International Teams
organisaties. De naam werd ook aangepast naar International Teams en
tegenwoordig gebruiken we vooral de korte en wat modernere vorm iTeams NL.
Op 3 oktober 2020 zou het 35 jarig bestaan zijn gevierd. Gezamenlijk met de
pensionering van Barth en Mathilde Companjen.
Overigens blijven Barth en Mathilde als deelnemers aan de Stichting verbonden,
maar niet meer als leiders met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Corona en opvolging maakten het één en ander anders dan gepland. Het feest
ging niet door. Barth en Mathilde tekenden bij, en hopen nu voor 1 maart 2021
de verantwoordelijkheden te hebben over gedragen.
Het kantoor dat in een zomerhuisje achter hun huis was gevestigd is in zomer
van 2020 verhuisd naar twee mooie ruime kamers in een kantoorgebouw in
Ermelo. Een volgende stap in de professionalisering van de organisatie.
iTeams NL heeft als organisatie van voornamelijk vrijwiliigers, met soms
beperkte middelen, diverse activiteiten kunnen ontwikkelen, kunnen
ondersteunen en of kunnen financieren.
De grote opdracht die Jezus Christus Zijn discipelen gaf, is nog niet klaar, maar
gezamenlijk konden we weer steentjes bijdragen.
Hieronder leest u waar en waarmee onze deelnemers en partners in 2020 actief
waren.

Albanië
Tirana
iTeams NL is deelnemer in het Albanian Encouragement Project, een
parapluorganisatie van zendingswerk in en voor Albanië. In 1991 mede door
iTeams-werkers opgericht.

Korça


iTeams NL heeft een langlopende partnerschap met de Evangelische
Kerk Korça, en met de diaconale arm van deze gemeente: De Kennedy
Stichting.



In Korça is ook de evangelische uitgeverij Shigjeta gevestigd, opgericht
door Barth Companjen, zelfs al voordat Albanië open ging en is werkzaam
sinds 1990.

Pojan


iTeams NL werkt ook samen met de Evangelische Kerk Pojan. Dit is
een dochtergemeente van de kerk in Korça. De Stichting Kennedy werkt
ook in dit dorp. Het werk in Pojan is een project van iTeams NL.
Voorheen werkten hier iTeams werkers.

Erseka


Erseka is een kleine stad in de bergen van Zuid Albanië maar bruist van
activiteiten. iTeams NL heeft een partnerschap met Udhe Kryq
(Kruispunt). Dit christelijk centrum is nauw verbonden aan de
Evangelische Kerk Erseka.
o Hier vinden ’s zomers kampen voor wel een paar duizend kinderen
en tieners plaats.
o In het najaar en de winter is er een Torch Bearers bijbelschool.
o Barth Companjen is bestuurslid van de Stichting Udhë Kryqe.

Durrës


Hier heeft iTeams NL een partnership met het Albanees Bijbel Instituut
(ABI)
o Barth Companjen was één van de oprichters van deze theologische
opleiding. Sinds een paar jaar is hij weer lid van het bestuur van
het ABI.

Pogradec
Samen met iTeams Philippines wordt gekeken hoe zendingswerkers uit de
Filipijnen in Albanië geplaatst kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn
met wisselend succes kort verband teams geplaatst. We bereiden nu een
mogelijke plaatsing van een ouder Filipijns echtpaar in Pogradec voor.

België
Brussel


Corona bemoeilijkte het maandelijks bezoek aan de Albaneessprekende
prostituees. De dames mochten en konden niet werken. Dus hen op
straat bezoeken werd hierdoor ook bemoeilijkt. Op afstand werd wel

contact gehouden en een aantal beperkte bezoeken waren mogelijk. Dit
project onder de naam Projekti Shkëmb (Project de Rots) wordt door
Albanees sprekende vrijwilligers uit Nederland en Albanië in
samenwerking met OM Albanië en Stichting Cherut uitgevoerd. Ook
bezoek aan andere Albanese groepen in België was nauwelijks mogelijk.

Leuven


Desirée en Miguel Zova wonen in Kessel-Lo bij Leuven. Dit vooral voor de
studie van Miguel aan de Theologische opleiding in Heverlee. Met name
Desirée is naast haar werk als godsdienstleraar, ook betrokken bij het
werk van Stichting Cherut in Antwerpen. Daarbij houdt zij zich bezig
met werk onder Spaanssprekende prostituées. Desirée en Miguel
bereiden een volgend project voor in de regio rondom Leuven in België.

Duitsland
Mittweiden


In de voormalige DDR staat het huis “Der Wegweiser”. Het is een initiatief
om om te zien naar vluchtelingen en kanslozen in de regio. Leiding aan
dit project geeft het echtpaar Gerard en Ilse Van Veldhuizen. Zij werken
lokaal samen met de plaatselijke (Baptisten)gemeente.

Ecuador
Quito
Het werk waar iTeams NL in Ecuador bij betrokken is, is over de jaren een
zelfstandige stichting geworden onder de naam End Slavery Ministry Ecuador
(ESME). iTeams NL blijft betrokken als partner. Er zijn momenteel geen
vrijwilligers uit Nederland werkzaam. Wel wordt het initiatief door
Nederlandse gevers ondersteund. De doelgroep is (potentiele) slachtoffers
van mensenhandel en prostitutie.
De stichting bestaat uit:







Een eigen opvanghuis “Casa Adalia”. Hier wordt aan een aantal jonge
vrouwen (vaak met kinderen) onderdak en begeleiding gegeven om hun
leven in een ongeveer tweejarig traject op de rails te krijgen.
EsperanzArt is een werkplaats waar van harde zaden juwelen gemaakt
worden. Dit genereert een alternatief inkomen. Er worden ook handvatten
gegeven om de werkers hun (geestelijk) leven op orde te krijgen.
Een aantal jonge vrouwen krijgt ambulante Hulp
Er worden straatacties gehouden onder transgenders.

Frankrijk

Caen

De partner Stichting Bless in de regio Caen heeft diverse takken van ministry.
Zowel lokaal als voor bezoekers. John Harris (Directeur veldwerk iTeams NL)
werd in 2020 bestuurslid van Bless Nederland. Hiermee werd de samenwerking
verder geïntensiveerd. Het werk bestaat uit een toerustingscentrum met
specifieke trainingen, gemeentestichting, sociale outreaches aan vluchtelingen
en werkers in de prostitutie en een mobiele “soepkeuken”.

Griekenland
Athene


iTeams NL ondersteunt één van de leiders van de Afghaanse Kerk in
Athene. Deze gemeente vangt veel Afghanen (en andere Perzische
vluchtelingen) op in Athene en de rest van Griekenland.



Een Nederlands/Amerikaans echtpaar Henk Jan en Ally Oosterhuis
uitgezonden door de organisatie One Collective, wordt door hun
vriendenkring in Nederland via iTeams NL ondersteund. Zij doen werk
onder migranten met onze partner Helping Hands. .



De relatie met Nea Zoi (Nieuw Leven) werd weer wat aangehaald door
dat Viorica Tataru (Moldavische) ook structureel via Nederland gesteund
wordt. Mathilde Companjen was nauw betrokken bij de start en
begeleiding van dit project dat zorg geeft aan de werkers in prostitutie.

Roemenië

Sacalaz


In Sacalaz, een voorstadje van Timisoara, woont en werkt het
Nederlands-Roemeense echtpaar André en Ligia van der Elst. André is
kinder- en jeugdleider in de plaatselijke Pinkstergemeente.

Kroatië
Osijek


Het gezin Huisman was na hun verblijf in Kroatië in de zomer van 2019 al
naar Nederland teruggekomen. Jelle bleef als bestuurslid nog steeds
betrokken bij de organisatie Roma Bible Union die in de gehele Balkan
onder en voor de Rroma werkt. In december 2020 namen de familie
Huisman afscheid van iTeams, en zijn begonnen met ander werk in
Nederland.

Montenegro

Podgorica


In het heetst van de Corona crisis kon iTeams NL in samenwerking met
partnerorganisatie AMT Australië een Outreach en voedselhulp aan Rroma
buiten de hoofdstad Podgorica financieren. Vanwege een uitbraak was het
kamp hermetisch afgesloten van de rest van het land. En waren de
bewoners niet in staat om zelf voedsel in te kopen. Gelukkig kon onze
lokale partner stichting hulp bieden.

Oeganda
Kampala


Met de Streams of Life Church in Mengo bestaat een jarenlange
samenwerking. De kerk verzorgt onderwijs in deze door urbanisatie
groeiende voorstad van Kampala. Supporters in Nederland helpen de
kerk om de leerlingen van de school van een dagelijkse maaltijd te
voorzien. In een project met de naam Feed my Lambs. In deze tijd van
de corona crisis vonden wij EO Metterdaad bereid deze Stichting te
helpen in hun voedseluitdeling aan de ergst hongerige bewoners in de
Corona crisis.



Bulama Village is een opvangshuis waar in kleine groepen kinderen in
“families” worden opgevoed die anders van zorg, liefde en onderwijs
verstoken zouden blijven. iTeams zendelinge Margreet Jans brengt hier
een deel van het jaar door.



Amy de Jong heeft verder aan haar voorbereiding gewerkt om in 2021
naar Uganda te vertrekken. Haar doel is thuisopvang van gehandicapte
kinderen op te kunnen zetten.

Jinja


Good shepard Fold, is de partner-organisatie in Jinja die betrokken is bij
een aantal sociale locale projecten. Het Amerikaans/Canadese echtpaar
Tim en Angie Sliedrecht dat hier werkt, wordt onder andere vanuit
Nederland via iTeams NL ondersteund.

Servië
Sremska Mitrovica
Dete i Svet is een organisatie in Servië die kinderwerkers en
tienerleiders opleidt, en daarnaast wordt er kinder- en
zondagsschoolmateriaal ontwikkelt en uitgegeven. Het werk is
ooit opgericht door iTeams NL zendelinge Margreet Jans. De
organisatie ontwikkelde in de laatste jaren een professionele
media tak die video en geluid materiaal produceert, zelfs
tekenfilms voor kinderen en jonge tieners. Barth Companjen
maakt deel uit van het bestuur.

o

Jagodina
OAZA is een organisatie in Jagodina met als focus de Rroma
bevolking in deze stad en omgeving. . Iteams werker Margreet
Jans was de oprichtster. In Oaza werken verschillende servische
denominaties samen. Een Servisch Rroma zendingsechtpaar geeft
hier leiding aan. Barth zit in het adviserend comité. Dit werk omvat
een
Rroma Kleuterschool
Rroma Kinderclubs op diverse locaties in de regio
Een Evangelische Rroma gemeente

o
o
o

In 2020 gedurende Corona crisis kon iTeams NL met hulp van EO
Metterdaad voedseldistributie aan de allerarmsten mee
financieren.

Novi Sad
o

Novi Sad is de hoofdstad van de autonome provincie Vojvodina,
een deel van Servië waarin alle minderheden samen een
meerderheid vormen. In 2017 werd het echtpaar Meindertsma
hiernaar toe uitgezonden door de Baptisten Gemeente Harlingen in

o
o
o

samenwerking met iTeams NL. Zij werken daar samen met de
Stichting Tabita. Deze stichting omvat:
Een evangelische gemeente
Kleuter en Lager Onderwijs voor de Rroma gemeenschap
Sociale projecten voor de armen (met name de Rroma)

In 2020 gedurende Corona crisis kon iTeams NL met hulp van AMT
Australië voedseldistributie aan de allerarmsten mee financieren.

Zimbabwe
Harare


In Zimbabwe wonen en werken Carola en Shelton Bogezi. Zij begeleiden
het gemeentewerk onder de Shona, één van de belangrijkste stammen in
dit land. Zij zijn ook betrokken bij de kleinschalige landbouwprojecten
voor de arme plattelands bevolking. Dit gebeurt in het kader van
Foundations for Farming (ook wel bekend als Farming Gods Way).

Zuid Soedan
Yei
In Yei in Zuid Soedan staat het Emanuel Christian College, een
opleidingsinstituut voor Theologie, Pedagogiek en Business
Administration. Een universiteit eigenlijk. Het eigenlijke
opleidingscomplex in Goli, kan niet gebruikt worden omdat het in
rebellengebied ligt. Toch ging het onderwijs door. Maar dan op een
tijdelijke plek in Yei.


De afdeling Pedagogiek leidt op voor onderwijzers in het Basisonderwijs.
In het land zijn actieve leerkrachten, die soms nauwelijks training hebben
gehad. Zij hebben wel een warme liefde om kinderen onderwijs te geven.
Zij krijgen bijscholing zodat zij ook hun diploma kunnen krijgen. Naast
lessen in Yei wordt er ook afstandsonderwijs gegeven en op alternatieve
plekken zoals in vluchtelingenkampen. Deze vluchtelingen komen dan
weer uit het islamitische buurland Soedan. Het is nu ook mogelijk een
volwaardige BA opleiding te volgen.

Verenigde Staten
Bernville (Pennsylvania)


Her Nederlands Amerikaanse echtpaar Doug en Hilda Sylva wonen en
werken in de VS. Zij zijn betrokken bij MTS, een
ondersteuningsorganisatie voor zending. Hier worden ook herintreders
begeleid. Hen wordt een vak geleerd. Doug begeleid deze mensen in de
garage en spuitcabine.

Nederland
Rotterdam


In regio Rotterdam is iTeams NL betrokken bij Safe Haven. Deze
organisatie zet zich in voor (vaak uitgeprocedeerde) vrouwelijke
vluchtelingen. Dit in samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties
op dit gebied. iTeams NL werker Marije Companjen is hier de stuwende
kracht.



Ook in Rotterdam woont Cora Jongejan. Zij sloot zich in 2020 bij iTeams
NL aan. Zij is als vrijwilliger betrokken bij de International Christian
Fellowship gemeente in Rotterdam, een migrantenkerk. Daarnaast geeft
zij persoonlijke begeleiding.

Strijen


In Strijen is Stichting Hand gevestigd. Deze vrijwilligersorganisatie
voorziet de zendingsgemeenschap in binnen en buitenland van allerlei
praktische zaken. De leiders Paul en Ruth Zonnenberg zijn iTeams NL
werkers.

Ermelo
Vanuit het iTeams NL kantoor in Ermelo wordt de relatie tussen het
thuisfront en het werkveld gecoördineerd. Een team van coördinatoren
hebben een eigen opdracht maar nemen ook het geheel De zendende
gemeentes van de Iteams vrijwilligers en hun TFT’s. - De diverse
focussen, of werkvelden worden ook van hieruit begeleidt. Het kantoor is
in drie aandachtsgebieden opgedeeld.


Veldwerk

Geleid door John Harris als Veld Coördinator en in 2020 geassisteerd
door de coördinatoren: Ton Vegt (Albanian Outreach) en Paul de Kloe
(Oostelijk Afrika) en Mathilde Companjen (Member Care en End
Slavery).


Thuisfront
Arjen Verboom verzorgde in 2020 de relatie met het thuisfront. Zijn
contacten zijn met zendende gemeenten, Thuis Front teams (TFT’s)
en (paraplu)organisaties in Nederland. Hij was in Nederland het
gezicht van iTeams NL.



Administratie
In December 2020 werd André Zoutewelle aan het team toegevoegd.
In de administratie wordt hij bijgestaan door Joni Versteeg (financiële
administratie), en Ester Kamp (Intranet). André neemt het laatste
deel van de uitvoerende taken van Barth Companjen over.

Directie
De rol van directeur werd in 2020 nog door Barth Companjen
ingevuld. Zijn voorgenomen pensionering werd gedeeltelijk
uitgesteld tot 1 maart 2021. Voor die datum zal hij al de
verantwoordelijkheden hebben overgedragen.

Andere locaties
iTeams NL heeft netwerken in een aantal andere landen. Het betreft
eigen relaties, opgebouwd in de 35 jaar dat de Stichting bestaat, en ook
door het werk van de partners binnen het Internationale Fellowship van
International Teams.
Daardoor kan iTeams NL Nederlanders en andere West Europeanen
plaatsen in (bestaande) teams. iTeams NL bereidt zich voor op nieuwe
werkplekken en daarbij ook op meer werk onder vluchtelingen. Maar ook
de diaspora ’s hebben onze aandacht, met name de Albanese.

Barth Companjen, Ermelo 1 februari 2021

