
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Informatie over het Fonds hulpbehoevende gemeenten in het buitenland 
 
Met dit fonds geeft de Bond vorm aan de verbondenheid met Vrije Evangelische Gemeenten 
in het buitenland. We kennen hen via de Internationale Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten (IFFEC). Het komt regelmatig voor dat er verzoeken om steun uit het buitenland 
worden ingediend. Als het om missionaire of diaconale projecten gaat, worden deze 
doorgeschoven naar de SZD. Bij verzoeken om hulp die de betreffende Bond zelf aangaan, 
kijkt het comité of het Fonds hulpbehoevende gemeenten in het buitenland kan worden 
ingeschakeld. Het kan gaan om een eenmalige verzoek, maar vaak gaat het om langdurige 
steun. Het zijn projecten die niet altijd sterk tot de verbeelding zullen spreken, maar die wel 
erg belangrijk kunnen zijn. Op dit moment zijn er twee Bonden die structurele steun uit 
Nederland ontvangen: Venezuela en Slowakije. In Slowakije wordt daarbij nog een project 
ondersteund waarbij het gaat om het werken met en onder Christelijke Roma’s.  
 

De Bond in Slowakije is na de scheiding van Tsjecho-Slowakije verzelfstandigd. Hoewel er 
hartelijke contacten zijn met de zusterbond in Tsjechië zijn de Slowaken wel 
verantwoordelijk voor hun eigen werk. Men is goed op weg met de opbouw van een nieuwe 
structuur, maar financiële middelen blijven nog steeds de bottleneck. Vanuit Nederland 
dragen we hier al jaren aan bij en is besloten dit te continueren.  
 

Het project voor de Roma’s verloopt ook via Slowakije. Tot op heden zijn de Roma’s 
afhankelijk in hun godsdienstige begeleiding van niet-Roma kerkleiders. Met hun specifieke 
cultuur is dat verre van ideaal, daarom beoogt het project training te geven aan juist Roma 
leiders, opdat zij de gelovigen kunnen leiden en inspireren. Daar er letterlijk vele kilometers 
overbrugd moeten worden, vormen de reiskosten een belangrijk deel van de onkosten. Ook 
worden er kleine gebouwen neergezet als ontmoetingsplaatsen. Deze bevolkingsgroep is 
zeer arm en graag dragen we als Nederlandse Bond een bescheiden steentje bij. 
 

Venezuela verkeerd in een diepe crisis. Venezolanen verlaten massaal het land. Vooral jonge 
mensen zoeken hun heil in andere landen. Dit wordt stevig gevoeld in de Venezolaanse kerk, 
waar de uittocht al ongeveer 30% meer is dan in de rest van het land. In sommige gevallen is 
80% van de leden van de kerk/gemeente vertrokken, en kerken moesten sluiten of 
samengaan met andere kerken om te kunnen blijven bestaan. Sommigen van degenen die 
vertrokken zijn voorgangers, die moesten zorgen voor het welzijn van hun gezinnen, terwijl 
ze de kerk achterlieten zonder getrainde leiders. Vanuit het fonds wordt het kader 
ondersteund, opdat de voorgangers met hun gezinnen kunnen blijven. Dit wordt gedaan 
voor 3 jaar vanaf 2018, of tot de situatie in het land gestabiliseerd is. Vanwege het feit dat 
elk substantieel bedrag dat in het land binnenkomt door de regering geconfisqueerd wordt, 
verloopt dit via een bankrekening in de VS. 


