
'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
 

Dat kan!  Door voor onze werkzaamheden
te bidden, met ons mee te denken of door
een financiële bijdragen te geven:
NL89 INGB 0000 5138 76 t.n.v. SZD
Meer weten? mail ons: SZD@bondveg.nl

STEUNEN?

Mooi, die droom! Maar hoe
komen we daar??

SAMEN
Als VEG gemeenten zijn we vrij en
tegelijkertijd ook verbonden. Dat geldt ook
als het gaat om onze missionaire en
diaconale identiteit. Iedere gemeente is vrij
om dat vorm te geven op een manier die bij
haar past. Tegelijkertijd zijn we ook
verbonden. Dit brengen wij graag tot uiting
door gemeenten samen te brengen en ze te
stimuleren om met elkaar te delen, te
inspireren en te ondersteunen. 

PLAATSELIJK

ONTDEKKEN
Er valt veel te ontdekken. Te ontdekken van
elkaar, maar ook breder! Ook buiten onze
eigen kerkmuren en land is er veel wat van
betekenis voor ons kan zijn. Dit willen we
toegankelijk en zichtbaar maken, door
gebruik te maken van sociale media en door
een platform of middel te ontwikkelen
waardoor we makkelijker hierover met
elkaar kunnen delen.

DOEN
Het is vaak een uitdaging om dat wat we
geloven te vertalen naar onze handen en
voeten. Als SZD willen we gemeenten hierin
graag zowel praktisch, (door middel van
toerusting), als financieel ondersteunen.
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MAATWERK
Iedere gemeente is weer anders. Voor het
ondersteunen van gemeenten willen we dan
ook meer maatwerk gaan leveren. In overleg
kijken we graag wat de mogelijkheden zijn.

VOORWAARDEN
Tegelijkertijd blijven er een aantal
voorwaarden noodzakelijk om in aanmerking
te komen voor financiële ondersteuning: 
1. De gemeente heeft een concreet voorstel
en levert een financieel overzicht;
 2. De gemeente levert zelf ook een bijdrage
(financieel/praktisch);
 3. Het project draagt bij aan de missionair-
diaconale identiteit van de gemeente;
 4. Er vindt terugkoppeling plaats over het
project die gedeeld mag worden binnen de
Bond.

BUITENLAND
Wanneer ondersteuning van projecten of
uitzendingen wordt aangevraagd, hechten
we waarde aan de volgende punten:  
• Levert de uitzending/het project een
structurele bijdrage die gericht is op
onafhankelijkheid;
 • 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.

PROJECT CRITERIA

ZICHTBAAR EN TOEGANKELIJK
Als SZD willen we meer zichtbaar en
toegankelijk worden voor de VEG
gemeenten. We vinden het belangrijk dat
plaatselijke gemeenten weten wie we zijn,
wat we doen en wanneer zij een beroep op
ons kunnen doen voor praktische of
financiële ondersteuning.

ONZE DROOM

PIONIEREN
Met elkaar willen we investeren in nieuwe
vormen van kerk-zijn. Hoe kunnen we
vandaag als kerk een licht zijn in onze
buurt?  

JONG EN OUD
Een gemeente bestaat uit verschillende
doelgroepen en leeftijden. Als SZD willen we
hier meer oog voor krijgen en op zoek gaan
naar vormen waarbij we ook kinderen,
gezinnen en jongeren kunnen betrekken bij
het zendingswerk.

TOERUSTING
De SZD wil gemeenten toerusten. Zo denken
we graag mee als het gaat om het opzetten
van nieuwe missionaire en diaconale
initiatieven, het creëren van meer
betrokkenheid binnen de gemeente en het
toerusten van werkgroepen en de gemeente
rondom presentie in de buurt.

PLAATSELIJKE GEMEENTEN
We kunnen dit allemaal niet alleen. We
hebben elkaar hiervoor nodig en willen u
dan ook graag betrekken bij onze
werkzaamheden.

SAMENWERKEN

KAMPUS

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
organiseren van materiaal en leersessies
rondom het zendingsgemeenten-zijn als
kern van onze identiteit.

LANDELIJKE VERBANDEN
We zijn op dit moment verbonden en
betrokken bij een aantal landelijke
verbanden: 
- Nederlandse Zendingsraad
- Micha Nederland
- Internationale Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten (IFFEC)
- MAF Zendingsvliegers

We vinden het belangrijk om ook jongeren
warm en betrokken te krijgen voor zending.
Samen met Kampus willen we een reis
organiseren naar bijv. één van onze
projecten.


