SZD
Samen zending doen
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Lichten in de wereld, zout voor de aarde, werkplaatsen
van den Heilige Geest, die daar afzondert voor den
dienst van Jezus, en bekwaam maakt voor ambten en
bedieningen in de gemeente, en waarvan Hij zich van
uit de Gemeente bedient. – Beginselen Bond van Vrije
Evangelische Gemeente 1879
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Inleiding
De indeling van dit beleidsplan is wellicht een vrisse insteek. We beginnen met onze (eind) bestemming (1. Onze bestemming) en sluiten af met ons vertrekpunt.
Toch kiezen we bewust voor deze volgorde. We hopen door zo te beginnen u direct al te kunnen inspireren en te enthousiasmeren, voor wat wij als SZD verlangen
om in de komende vijf jaar te bereiken. Om vervolgens uw nieuwsgierigheid te wekken naar hoe we dit willen bereiken, welke rol u hierin kunt spelen (2. De route)
en waar deze droom oorspronkelijk vandaan komt (3. Ons vertrekpunt).
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1.

Onze bestemming

Op 12 mei 2021 zijn we als bestuur samen gekomen om na te denken over het nieuwe beleid en de komende vijf jaar die voor ons liggen. Met elkaar zijn we ook
gaan dromen, over waar we over vijf jaar als SZD willen staan en wat we dan graag bereikt zouden hebben. Er is ontzettend veel gedeeld. In onderstaande leest u een
samenvatting van deze droom:
Het is 12 mei 2027, als bestuur zijn we samengekomen voor een heidag om na te denken over een nieuw beleidsplan. Maar eerst blikken we nog even terug op het
vorige beleid en de werkzaamheden van de SZD in de afgelopen vijf jaar. Wat zijn we blij dat we daar onderdeel van mochten zijn; want wat een vruchtbare jaren
zijn het geweest! Dit is er allemaal gebeurd…
We zijn toegankelijk en zichtbaarder geworden. De plaatselijke werkgroepen van de SZD zijn op de hoogte van de financiële en praktische steun die, zowel voor
kort- als lang durende projecten, door de SZD wordt aangeboden. De nodige criteria zijn duidelijk en tegelijkertijd ook flexibel. Samen wordt er gekeken wat er
mogelijk is. Hierdoor vormen de voorwaarden geen drempel voor een aanvraag. Plaatselijk wordt hier dan ook steeds vaker gebruik van gemaakt, waardoor onze
betrokkenheid bij de missionair-diaconale werkzaamheden van de plaatselijke gemeenten groeit.
Die betrokkenheid is wederkerig, want zowel jong als oud zetten zich in om de projecten van de SZD te ondersteunen. Zo wisten we in samenwerking met Kampus
de jongeren te betrekken door hen zelf een landelijk project uit te laten kiezen en jongere zendingsreizen te organiseren. Zo zijn we met een clubje jongeren eens in
Oeganda bij Kees en Ilonka en hun werkzaamheden wezen kijken en hebben we een uitwisselingsproject met Oekraïne georganiseerd. De jongeren raakten hierdoor
enthousiast voor Missie en Zending en deelden hun ervaringen met de gemeenten. Ze sloten zich aan bij de plaatselijke werkgroepen en ook het landelijke bestuur
werd aangevuld met een aantal gepassioneerde jonge mensen.
Samen met het aandachtsveld identiteit wordt er toerusting gegeven aan kerkenraden, predikanten en kosters rondom het zendingsgemeenten-zijn. Zo zien we dat het
woord ‘zending’ een andere invulling heeft gekregen. Het is niet alleen maar iets van ver weg en wat plaatsvindt in het buitenland. Het is juist ook iets van dichtbij,
van ons eigen land geworden. We zien hoe steeds meer kerken op zoek gaan naar hun betekenis voor de buurt en zoeken hoe ze de liefde van Jezus handen en voeten
kunnen geven. Er wordt gepionierd en wat een mooie resultaten levert dat op. Er ontstaat verbinding met de buren en de buurt, er wordt samengewerkt en in noden
voorzien. We zien hoe gemeenten geestelijk groeien, hoe de relatie met God, met elkaar en onze naasten een centrale plek heeft en hoe in afhankelijkheid van God
het gemeenteleven vormgegeven wordt. Deze ontwikkeling wordt door naaste gemeenten gezien en werkt aanstekelijk.
Wat is er nog meer gebeurd?
We hebben een platform ontwikkeld waarop gemeenten elkaar kunnen vinden. Dit werkt fantastisch! Via dit platform wordt er gedeeld en met elkaar meegeleefd en
het mooiste wat we hebben gezien is hoe gemeenten elkaar zijn bijgesprongen in tijden van nood. Geen gemeenten gaan meer verloren.
Kortom, het werk van de SZD gebeurde samen!
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2.

De route

Mooi zo’n droom; maar wat betekent dat nu concreet? Welke stappen gaan we maken? Waar gaan we beginnen & wat betekent dat voor ons beleid?
We hopen deze vragen in dit hoofdstuk: de route, te beantwoorden.

Beleid
Met dit nieuwe beleid hopen we nog toegankelijker en inzichtelijker te maken wie we als SZD zijn en wat wij nastreven. Bijvoorbeeld: In welke gevallen er een
beroep op ons gedaan kan worden en aan de hand van welke criteria wij de plaatselijke gemeenten willen en kunnen ondersteunen. We vinden het belangrijk om dit
breed te presenteren en zullen daarvoor gebruik maken van verschillende vormen van communicatie.

Plaatselijk
De plaatselijke gemeenten vormen ons eerste aandachtsveld. Als SZD vinden we het belangrijk om hen bij te staan in het vormgeven van de zendingsopdracht.
Samen-Zending-Doen dat is waar de SZD voor staat. Komende vijf jaar willen we dit verder vorm geven door samen te ontdekken en (zending) te doen. Dat zijn de
steekwoorden die onze visie samenvatten als het gaat om zending en de plaatselijke gemeenten:
Samen
Als Vrije Evangelische Gemeenten zijn we vrij en tegelijkertijd ook verbonden. Als SZD vinden we deze twee elementen ook belangrijk als het gaat om missionaire
en diaconale identiteit. Elke gemeente is vrij om hieraan vorm te geven, op een manier die het beste bij de gemeente past. Tegelijkertijd zijn we in deze vrijheid ook
verbonden. In de eerste plaats aan Gods Woord en vervolgens ook aan elkaar als gemeenten en tot slot aan de ander.
Als SZD is het ons verlangen om elkaar jaarlijks dan ook samen te brengen, doormiddel van regionale, landelijke en/of online ontmoetingen. Om zo elkaar te
ontmoeten en te delen over hoe we zending plaatselijk vorm geven en elkaar daarnaast ook te voeden en te inspireren.
Ontdekken
De komende jaren willen we als SZD nog meer oog krijgen voor wat er in de plaatselijke gemeenten leeft aan missionaire/diaconale doelen en initiatieven. Deze
opbrengst willen we zichtbaar maken, zodat gemeenten onderling met elkaar kunnen mee leven, maar ook gevoed en geïnspireerd kunnen raken door de ander. Dit
willen we bereiken door meer gebruik te gaan maken van de website, sociale media en door het ontwerpen van een jaarlijkse gids waarin gemeenten hun doelen en
initiatieven kunnen presenteren. Als SZD willen we deze doelen en initiatieven ook graag ondersteunen.
Doen
Dit blijkt nog wel eens een uitdaging te zijn. Om dat wat we geloven te vertalen naar onze eigen dagelijkse praktijk, naar onze handen en voeten, naar het hart van
onze eigen gemeente. Wij geloven dat wij daar wel voor geroepen zijn (Handelingen 13:47). Als SZD denken we dan ook graag mee en willen we gemeenten hierin
toerusten om dat plaatselijk, binnen de eigenheid van de gemeente, antwoordend op de roep van de Heer, vorm te geven.
Jeugd

5

We vinden het belangrijk om hier van jongs af aan al in te investeren. Als SZD willen we meer oog hebben voor de jongeren in de gemeenten en hen
aanmoedigen om samen, door het ontdekken van het Evangelie, zending te doen.
In samenwerking met bijv. Kampus willen we kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Te denken valt aan een project dat door de jongeren van de Bond
zelf gekozen wordt en waarbij de mogelijkheid bestaat om het project te bezoeken en praktisch te ondersteunen.
Ook willen we kijken of we voor de jongere kinderen materiaal kunnen aanleveren dat bruikbaar is tijdens bijv. de kindernevendienst.
Ondersteuning
Toerusting
De SZD wil gemeenten toerusten. Dit kan op verschillende vlakken. Zo denken we graag mee als het gaat om het opzetten van nieuwe missionaire en diaconale
initiatieven, het creeëren van meer betrokkenheid binnen de gemeente en het toerusten van werkgroepen en de gemeente rondom presentie in de buurt.
Financieel
Als SZD willen we missionaire en diaconale doelen & initiatieven ondersteunen die in de plaatselijke gemeenten vormgegeven worden.
In de eerste plaats gaan we graag met de gemeente in gesprek om te kijken wat de SZD kan betekenen. In gesprek zullen we ook overleggen over de duur van de
ondersteuning.
Daarbij is van belang dat:
1. De gemeente met een concreet voorstel en financieel overzicht komt;
2. De gemeente zelf een bijdrage levert;
3. Dat het project bijdraagt aan de missionair-diaconale identiteit van de gemeente;
4. Dat er een terugkoppeling is over het project die gedeeld mag worden binnen de breedte van de Bond.
De SZD wordt gefinancierd door de gemeenten via collecten, een deel van de Bondsbijdrage en inidividuele giften/legaten.
De SZD heeft altijd een reserve met de omvang van de jaarlijkse uitgaven begroting. Dit kapitaal is bedoeld om de verplichtingen van de SZD te allen tijde te
kunnen voldoen. 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 (meer info onder kopje noodhulp) binnenkomt, wordt geheel voor dat doel
besteed.

Buitenland
Uitzending en projecten
Wanneer ondersteuning van projecten of uitzendingen wordt aangevraagd, beoordeelt de SZD of deze in het beleid en de visie van de SZD passen:
• Levert de uitzending/het project een structurele bijdrage die gericht is op onafhankelijkheid op termijn;
• Kunnen gemeenten bij het werk, het project, of de uitzending betrokken worden;
• Voor uitgezonden werkers moeten er goede regelingen zijn rondom pensioen/aow, verzekeringen en evt. onderwijs;
• Uitzending van mensen die lid zijn van een bij de Bond aangesloten gemeente heeft voorrang.
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Noodhulp
De SZD beschikt over een noodfonds met een omvang van €10.000 tot €15.000. Hieruit wordt geput bij rampen.
Vanuit het Noodfonds dat deel uitmaakt van de reserve geeft de SZD geld en doet daarna een beroep op gemeenten om dat fonds weer aan te vullen.
De SZD sluit zich aan bij grotere noodhulpacties, en organiseert niet zelf noodhulpacties – alleen in uitzonderlijke gevallen als bijv. vanuit een partner of vanuit
IFEEC daarom gevraagd wordt.
Bij landelijke noodhulpacties sluit de SZD zoveel mogelijk aan bij organisaties die via lokale organisaties of kerken hulp bieden.
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.

Samenwerking
De SZD werkt samen met verschillende organisaties, zowel binnen als buiten de Bond VEG.
Comité m.n. aandachtsveld Identiteit
In samenwerking met het aandachtsveld Identiteit willen we kijken hoe we onze identiteit en roeping als zendingsgemeenten meer naar de voorgrond kunnen
brengen en hoe we daarin gemeenten kunnen inspireren en ondersteunen. Te denken valt aan het samen organiseren van materiaal en leersessies rondom het
zendingsgemeenten-zijn als kern van onze identiteit.
Kampus
Als SZD willen we ook jongeren bereiken. Komende periode willen we onderzoeken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn met Kampus.
Landelijke verbanden
Op dit moment zijn we verbonden met volgende organisaties:
1. Nederlandse Zendingsraad (NZR)
2. Micha Nederland
3. Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (IFFEC)
4. MAF Zendingsvliegers
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3.

Ons vertrekpunt

SZD
De SZD werkt in opdracht van de gemeenten. Via de Bondsvergadering wordt goedkeuring gegeven aan het beleid en de werkzaamheden van de SZD. De SZD is
afhankelijk van de bijdragen die uit gemeenten binnenkomen. Dit maakt gemeenten verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van het geld dat nodig is om de
toezeggingen die de SZD doet aan werkers, partners en projecten waar te maken.
De SZD is een deelorganisatie van de Bond. Het bestuur bestaat uit leden die, op voordracht van het comité, worden gekozen door de Bondsvergadering.

Onze oorsprong
Lichten in de wereld, zout voor de aarde, werkplaatsen van den Heilige Geest, die daar afzondert voor den dienst van Jezus, en bekwaam maakt voor
ambten en bedieningen in de gemeente, en waarvan Hij zich van uit de Gemeente bedient.
– Beginselen Bond van Vrije Evangelische Gemeente 1879
In 1881 hebben vijf Vrije Evangelische Gemeenten zich verenigd in een Bond met het doel elkaar en anderen te inspireren en zo vorm te geven aan de roeping van
Christus’ gemeente. Van oudsher zijn we dan ook zendingsgemeenten. Daartoe behoort het werk van zending, evangelisatie en 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. ‘Want de Heer heeft ons
het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde”’ – Handelingen 13:47
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