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INLEIDING 
 
Voor u ligt de beleidsnota 2016-2020 van de Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD) van 
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Het vorige beleidsplan liep van 
2009 – 2014.  
Naast het gegeven dat de vorige beleidsnota was verlopen, is het ook noodzakelijk om in te 
spelen op de veranderde situatie in de Bond. De bondsgemeenschap is kleiner geworden, er 
is een proces van revitalisering geweest, en het werk is herschikt. Ook de SZD moet de 
taken bijstellen.  
 
Daarbij mogen we stellen dat de roeping en de opdracht van gemeenten ten allen tijde 
dezelfde blijft. Als kerntaken voor beleid ziet de SZD onverminderd: 
 

• Het stimuleren, coördineren en organiseren van initiatieven die leiden tot meer/beter 
missionair-diaconaal gemeente zijn. 

• Het met beleid en zorg aandacht geven aan uitzendingen. 

• Het samen met gemeenten keuzes maken in de projecten die ondersteund kunnen 
worden, deze projecten voor gemeenten inzichtelijk maken, en de betrokkenheid op 
werkers/projecten vergroten. 

• Het ‘op maat’ leveren van dat wat een gemeente nodig heeft om haar missionaire 
diaconale opdracht vorm te geven. 

• Het bieden van ondersteuning om te werken aan “aantrekkelijk gemeente zijn” 

• Het onder de aandacht brengen en organiseren van noodhulp/ rampenhulp. 
 
Deze kerntaken zijn niet nieuw. Ze werden ook in vorige beleidsnota’s genoemd. Nieuw is de 
focus op een klein aantal projecten om de beschikbare middelen en menskracht zo efficiënt 
mogelijk te benutten. 
Deze beleidsnota is het uitgangspunt voor een jaarlijks te maken werkprogramma.  
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1. WIE WE ZIJN 
 

In 1881 hebben vijf Vrije Evangelische Gemeenten zich verenigd in een Bond met het doel 
elkaar en anderen te inspireren om zo vorm te geven aan de roeping van Christus' 
gemeente. Daartoe behoort het werk van zending en evangelisatie en het diaconaat. 
De SZD wil de Missio Dei, Gods zending in deze wereld in woord en daad onder de 
aandacht van gemeenten houden. Het behoort tot de kern van gemeente zijn. (Joh. 17:18) 
“Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden”. Onze kernopdracht 
is onze gezamenlijke roeping. Getuigen zijn (ver weg en dichtbij) in woord en in daad. 
Vrije Evangelische Gemeenten zijn van oudsher zendingsgemeenten. In de Beginselen 
staat: “De aard onzer Vrije Christelijke Gemeenten is wel het best uit te drukken met de 
naam van Vrije Hervormde Gemeenten en het doel met de naam van Zendingsgemeente.”  
 
De SZD werkt in opdracht van de gemeenten, vertegenwoordigd op de Bondsvergadering. 
Aangezien de SZD afhankelijk is van de gelden die uit gemeenten binnenkomen, dragen de 
gemeenten ook de verantwoordelijkheid om de gelden bijeen te brengen die nodig zijn om de 
toezeggingen die de SZD doet aan werkers, partners en projecten waar te maken. 
De SZD is een deelorganisatie van de Bond. Bestuur en beheer van de stichting zijn 
opgedragen aan een bestuur. Het Bestuur bestaat uit leden die, op voordracht van het 
comité, worden gekozen door de jaarvergadering van de Bond. 
Zoals alle deelorganisaties doet ook de SZD verslag van haar werkzaamheden en worden 
plannen met de gemeenten van de Bond op de jaarlijkse Bondsvergadering besproken. Zo is 
de Bondsvergadering tegelijk ook de jaarvergadering van de SZD. 
De gemeenten nemen de verantwoording op zich door het goedkeuren van de begroting en 
het beleidsplan van de SZD op de Bondsvergadering. 
 
 
 
2. WAT WE DOEN 
 
2.1 Uitzendingen en projecten 
De SZD geeft namens de gemeenten die bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
horen, gestalte aan het missionair-diaconale werk door het uitzenden van mensen en het 
ondersteunen van projecten. Projecten en uitzendingen (in binnen- en/of buitenland) worden 
gekozen aan de hand van de volgende criteria: 
 
• Partners (kerken of organisaties, al dan niet christelijk) dienen om steun te vragen voor 

een bepaald project waar zij zelf de middelen niet of onvoldoende voor hebben. 
• Gemeenten moeten bij het werk, het project, of de uitzending betrokken kunnen zijn, 

opdat wederzijds geleerd kan worden. 
• De uitzending/het project moet geen incidenteel karakter hebben, maar een structurele 

bijdrage leveren die gericht is op onafhankelijkheid.  
 
Verder gelden de volgende randvoorwaarden: 
• Ondersteuning van projecten en/of werkers kan alleen als de uitzending/het project past 

binnen het beleid en de visie van de SZD. 
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• Uitzending van mensen die lid zijn van een bij de Bond aangesloten gemeente heeft 
voorrang. 

• Voor uitzending komen alleen diegenen in aanmerking die bereid zijn zich te houden aan 
de regels van de SZD en die kunnen instemmen met visie en beleid van de SZD. 

• De SZD streeft naar een evenwichtige verdeling in aandacht en geld voor 
- binnen- en buitenland 
- gemeenschap en dienst 
- gerechtigheid en getuigenis 
- verschillende werelddelen 
- indien mogelijk worden ook partners/projecten gezocht binnen de IFFEC, de 

Internationale Bond van Vrije Evangelische gemeenten. 
• In principe streeft de SZD ernaar mensen uit te zenden en projecten te ondersteunen 

voor een afgebakende periode. 
Streven moet zijn dat het werk overgenomen kan worden door mensen van het land zelf 
(onafhankelijkheid). 

• Er is nadrukkelijk aandacht voor herbezinning op uitzending van mensen die aan het 
einde van hun uitzendingstermijn zijn gekomen. 

• Vrije Evangelische Gemeenten kunnen een beroep doen op de SZD voor aanvulling op 
de financiering van missionair-diaconale projecten waar zij zelf onvoldoende middelen 
voor hebben. 

• (verder: zie bijlage 1 en 2) 
 
 
2.2 Toerusting 
De SZD ondersteunt en stimuleert gemeenten in hun roeping. Zij is werkgever van de 
missionair toeruster. 
Ook in de toekomst zal de SZD op alle mogelijke manieren de bezinning blijven bevorderen 
op onze roeping, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd. In deze bezinning speelt de 
missionair toeruster een belangrijke rol met kennis en deskundigheid. Daarnaast ondersteunt 
zij gemeenten ‘op maat’. Het netwerk van de MT is daarbij onmisbaar. 
Ook uitgezonden medewerkers en projecten die door de SZD worden ondersteund, spelen 
bij deze toerusting en bezinning een belangrijke rol. Daar wordt zichtbaar en tastbaar wat we 
bedoelen met gezonden zijn en deel uitmaken van de ‘missio Dei’, de zending van God, 
zowel ver weg als dichtbij. 
Onder de toerusting vallen ook de landelijk en regionaal georganiseerde bijeenkomsten. 
Publiciteit, zowel op papier als digitaal, is daarbij onmisbaar. De SZD maakt gebruik van de 
website van de Bond VEG, en heeft daarnaast een pagina op Facebook. 
 
 
2.3 Noodhulp 
Onze bond is – net als een aantal andere kleine kerken en de PKN – aangesloten bij Kerk in 
Actie. Voor noodhulp sluit de SZD zich in principe altijd aan bij wat Kerk in Actie doet, 
behoudens in zeer speciale gevallen.  
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Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) giro 555 
Kerk in Actie ziet grote (financiële) voordelen in samenwerken via giro 555. Er komt daar 
geld binnen uit heel Nederland, ook grote bedragen uit het bedrijfsleven. Kerk in Actie krijgt 
een deel van dat geld, om via haar eigen kanalen (partnerkerken en christelijke organisaties) 
te besteden, net als andere (grote) hulporganisaties als bijvoorbeeld World Vision, het Rode 
Kruis, Artsen zonder Grenzen. Daarom hebben de aangesloten hulporganisaties 
afgesproken in het geval van een actie voor 555 niet apart onder eigen vlag fondsen te 
zullen gaan werven. Als er nationaal een actie via SHO wordt gestart, voert de SZD dan ook 
geen eigen actie daarnaast maar roept gemeenten op om op welke wijze dan ook daaraan 
mee te doen. 
 
 
Noodfonds 
De SZD geeft in een aantal gevallen eerst geld vanuit het Noodfonds dat deel uitmaakt van 
de reserve van de SZD en doet daarna een beroep op gemeenten om dat fonds weer ‘aan te 
zuiveren’. Als direct duidelijk is dat geld voor de eerste noodhulp al voldoende beschikbaar 
is, vragen we gemeenten direct over te maken, niet via de SZD. 
 
Overigens is ieder vrij om voor noodhulp geld te storten via de organisatie waaraan hij of zij 
de voorkeur geeft, al dan niet via giro 555. De giften van gemeenten en van individuele 
personen die binnenkomen bij de SZD waarbij vermeld staat “noodhulp voor …” worden in 
hun geheel doorgestuurd naar het doel waarvoor ze bestemd zijn, ook als het 
binnengekomen bedrag het bedrag dat eventueel uit het Noodfonds gestort is, overschrijdt. 
 
Alleen in bijzondere gevallen kan de SZD na goed overleg afwijken van de regel dat 
noodhulp niet door de SZD zelf wordt gegeven. 
 
 
 
3. SAMENWERKING 

 
Binnen de Bond werken we samen met de plaatselijke gemeenten die de basis vormen voor 
het werk van de SZD. Verder is er samenwerking met de andere deelorganisaties en het 
Comité.  
 
Naast de samenwerking binnen de Bond werken we ook van harte oecumenisch samen met 
anderen. Vaak kunnen we als kleine organisatie projecten niet alleen “dragen”. De Bond 
VEG heeft een convenant met Kerk in Actie, en de uitvoering van dat convenant is 
gedelegeerd aan de SZD. Andere partners kunnen wisselen naar gelang de situatie. 
De SZD is participant van de NZR (Nederlandse Zendingsraad) en van Micha Nederland.  
En er zijn contacten binnen de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
(IFFEC). 
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4. FINANCIËN 
 

De SZD wordt gefinancierd door de gemeenten. De SZD zal de beschikbare gelden zodanig 
inzetten, dat projecten er optimaal door gesteund worden. Versnippering moet waar mogelijk 
worden voorkomen.  
Daarnaast beschikt de SZD over een eigen kapitaal dat conform art. 2, lid 6 van het 
Huishoudelijk Reglement de omvang heeft van de jaarlijkse uitgavenbegroting. Dit kapitaal is 
bedoeld om de verplichtingen van de SZD te allen tijde te kunnen voldoen. Dit kapitaal wordt 
zo veel mogelijk belegd volgens de methode van “zuiver bankieren”. 
De SZD beschikt hiernaast over een noodfonds met een omvang van €10.000 tot €15.000. 
Hieruit wordt geput bij rampen, als voorschot op geld dat door gemeenten bijeengebracht zal 
worden. 
De SZD voert een actief beleid om beschikbare reserves af te bouwen. 
 
Geldwerving zal niet alleen gericht kunnen zijn op projectenkosten (inclusief overhead) maar 
ook op de overige taken van de SZD zoals toerusting en (missionair-diaconale) 
gemeenteopbouw. 
 
Gemeenten kunnen een beroep doen op (financiële) ondersteuning voor: 
– Een project dat de missionaire activiteiten van de gemeente bevordert. 
– Tijdelijke vrijstelling van een predikant of werker/toeruster om een diaconaal of missionair 
 project op te zetten dat past binnen visie en beleid van de SZD. 
 
Gemeenten en particulieren kunnen giften oormerken voor een van de werkers of projecten 
die in de SZD begroting staan. Indien voor een bepaald project meer geld binnenkomt dan 
begroot, zal het overblijvende geld voor dat project worden bewaard voor een volgend jaar, 
dan wel, na overleg, worden aangewend voor een ander begroot project. 
Geld dat voor een bepaalde noodhulpactie binnenkomt, wordt geheel voor dat doel besteed. 
 
 
 
TOT SLOT 
 
Samen Zending Doen. Dat is het wat wij u als gemeenten willen voorstellen in ons 
beleidsplan. Samen leven, werken, dienen en het evangelie uitdragen. Als gemeenten dit 
beleid aanvaarden zal het op dat moment het beleid zijn van ons allen samen als 
bondsgemeenschap. 
 
 
 
Bijlagen: 1. Voorwaarden bij ondersteuning van uitzending van mensen 
  2. Voorwaarden bij ondersteuning van projecten 
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BIJLAGE 1 - Voorwaarden bij ondersteuning van uitzending van mensen 
 
De SZD stelt een aantal voorwaarden waaraan minimaal moet worden voldaan, willen we 
samen met een of meer plaatselijk VEG-en of met een andere organisatie tot uitzending van 
werkers overgaan: 
- Financieel moet gegarandeerd worden dat pensioen, sociale lasten en 

(ziektekosten)verzekeringen worden betaald, ook gedurende de tijd dat de werker in het 
buitenland is. 

- Er moet een reserve zijn voor eventuele repatriëring, voor het in geval van nood 
overbruggen van een periode van drie maanden na terugkeer (meestal kan dan een 
uitkering worden aangevraagd) en voor herinrichtingskosten. 

- Bij het samenwerken met andere organisaties in de uitzending van werkers zal het nooit 
zo kunnen zijn dat de SZD slechts financieel bijdraagt. De SZD zal altijd (mede) 
verantwoordelijkheid dragen t.a.v. de uitgezonden werker (ook pastoraal) en de inhoud 
van zijn/haar werk. 

- We mogen nooit in een situatie terechtkomen waar (het werk van) een uitgezonden 
werker zou gaan concurreren met het werk van de (andere) plaatselijke kerk(en), of van 
de kerk(en) in het betreffende land. 
 

Het uitzenden van mensen kan geschieden: 
- Als partners (kerken of (christelijke) organisaties) vragen om bepaalde deskundigheid die 

ze zelf niet hebben. Bij hoge uitzondering ook als kerken/partners er niet om vragen, 
maar dan altijd in overleg met de betreffende kerk/partner. 

- Naar gebieden waar geen kerk is. 
- Om gemeenten bij het werk van zending en diaconaat te betrekken, om te leren van 

elkaar en om de relatie met partners te onderhouden. 
 
De SZD stelt samen met de werker en/of de partnerorganisatie een aantal punten vast om 
daarop ook bij tussentijdse en eind evaluatie te kunnen terugvallen: 
- Wat is het doel van de uitzending. 
- Wat willen we bereiken. 
- Hoe willen we daaraan werken. 
- Wat is de rol van de werker daarin, welke andere factoren spelen daarbij een rol. 
- Hoe geven we vorm aan wederkerigheid bij deze uitzending. 
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BIJLAGE 2 - Voorwaarden bij ondersteuning van projecten 
 
Uitgangspunt is te allen tijde: 
Als het lokaal gedaan kan worden, moet het lokaal!  
Als dat niet het geval is (omdat er geen of te weinig middelen mensen ginds zijn om het werk 
te kunnen doen) gelden de volgende richtlijnen: 
- Het ondersteunen van een project als partners (kerken of (christelijke) organisaties) 

vragen steun voor een bepaald project waar zij zelf de middelen of de kennis niet voor 
hebben of de kennis niet voor hebben of waar zij onvoldoende middelen of kennis voor 
hebben. 

- Om gemeenten bij het werk van zending en diaconaat te betrekken, om te leren van 
elkaar en om de relatie met partners te onderhouden. 

- Door de SZD worden alleen projecten ondersteund die door een partner (kerk of 
(christelijke) organisatie ter plekke of via een partner in Nederland worden aangedragen. 

- De SZD zal nooit ondersteuning bieden aan of via individuele personen, maar altijd via 
één of meer partner(s). 

 
Bij het samenwerken met organisaties in de ondersteuning van projecten of de uitzending 
van mensen zal de SZD waar mogelijk ook meedenken in de verantwoordelijkheid voor 
uitvoering van het project. Medeverantwoordelijkheid voor het betreffende project zal niet 
altijd mogelijk zijn, met name niet wanneer het gaat om steun aan een project dat door een 
partnerorganisatie in Nederland wordt aangedragen. 
 
De SZD streeft ernaar projecten te ondersteunen voor een beperkte periode. Het moet 
mogelijk zijn om in deze periode resultaat te boeken, maar ook om te maken dat 
betrokkenheid met het betreffende project optimaal kan groeien in de gemeenten. Alleen in 
uitzonderingsgevallen zal de SZD kunnen besluiten om deze periode te verlengen: 
Als uit evaluatie blijkt dat het zinvol is om de steun aan het betreffende project te verlengen 
dat nadrukkelijk door de partner wordt gevraagd. 
Een tweede mogelijkheid tot verlenging is wanneer voldoende duidelijk is waarom het 
betreffende project nog niet op eigen benen kan staan en verwacht mag worden dat na een 
langere periode het project in staat zal zijn om zelfstandig verder te gaan. 
Als bij ondersteuning van een project samengewerkt wordt met een andere organisatie, dan 
zal de duur van ondersteuning mede door het beleid van die organisatie bepaald worden. De 
achterliggende gedachte daarbij is, dat ernaar gestreefd moet worden dat het project 
overgenomen moet worden door mensen van het land zelf. 
 
 




