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I Voorwoord:   
 

Onlangs las ik over paus Franciscus, op bezoek in Chili, die meehuilde met mensen in moeilijke omstandigheden. 

Meehuilen, dat woord pakte me. Hoe vaak huilden wij het afgelopen jaar mee? Meehuilen is een vorm van echte, 

diepe betrokkenheid. Betrokkenheid met geloofsgenoten, broers en zussen wereldwijd. Meehuilen vanwege de 

rauwe armoede waar veel mensen in verkeren. Meehuilen als we horen over vervolging, misbruik en tegenwerking. 

Meehuilen als het niet goed gaat in een kerkverband en leiders onderling ruzie maken, etc. Meeleven met en betrok-

ken zijn op zijn kernwoorden binnen ons mission-werk. Daardoor ontstaat er een relatie, een relatie tussen mensen 

die God willen dienen en prijzen. En binnen zo’n relatie mogen we elkaar om ondersteuning vragen.  

 

Ik ben erg dankbaar dat we, namens onze trouwe achterban, in 2017 zoveel steun konden geven, met als doel dat 

kerken en organisaties beter in staat zijn het geloof te delen in hun eigen cultuur en omgeving en in hun eigen taal. 

Het vertellen over Jezus de Verlosser gebeurde in woord en daad. Tijdens één van mijn werkbezoeken in India zag ik 

hoe in ziekenhuizen van onze partner EHA, dokters en verplegers hulp boden, ook aan diegenen die geen geld had-

den, de kastelozen. Op een heel natuurlijke manier getuigden deze ‘engelen’ van Gods liefde door te helpen, maar 

ook door te bidden en te getuigen van die liefde. Wat fantastisch dat wij deze christelijke ziekenhuizen konden hel-

pen met bijvoorbeeld het inrichten van een intensive care. 

 

We ontvangen ook veel terug! Door al die broers en zussen wordt er voor ons gebeden, elke zondag weer. Een groter 

geschenk kunnen we toch niet wensen? Door al die contacten en informatie die we ontvangen, kunnen we extra 

dankbaar zijn en God dus loven voor de voorspoed, vrede en vrijheid die we in Nederland hebben.  

 

Dank voor iedereen die meeleefde in gebed, tijd en giften. Dank voor alle partners in het buitenland die met ons mee-

leefden én voor ons de handen vouwden. Dank dat we elkaar tot een hand en voet konden zijn, tot eer van God, de 

levende Heer. 

 

Klaas Harink 

Directeur Verre Naasten 
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II Samenvatting in cijfers  
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1. Over Verre Naasten  
 

1.1  Visie, missie, doelstellingen 
Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Onze 

missie is ‘geloof delen wereldwijd’.  

 

Visie:  

God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus 

om de wereld te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil be-

vrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, als zijn volgelin-

gen, in woord en daad Gods liefde bekendmaken en meebouwen aan Gods Koninkrijk op aarde. Zodat mensen in de 

wereld God erkennen en Hem willen volgen. 

 

Missie:  

Verre Naasten is de landelijke missionorganisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteu-

nen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Dat doen we door het faciliteren en 

stimuleren van relaties tussen GKv-kerken in Nederland en verwante kerken in het buitenland. Met als doel: samen 

kerk-zijn vieren en beleven en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van 

Gods reddingsplan wereldwijd. 

 

Onze doelstellingen:  

1 Bijdragen aan geloof delen wereldwijd: we ondersteunen GKv-kerken in Nederland (meestal georganiseerd in 

een regionaal samenwerkingsverband) bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd.  

2 Uitvoeren van het beleid zoals dat door het Landelijk Samenwerkingsverband mission (LSV) is en wordt vast-

gesteld. 

 

Middelen:  

1 Ondersteunen van onze partners in het buitenland; 

2 Geven van voorlichting in Nederland over mission (stimuleren bewustwording over mission); 

3 Werven van inkomsten (fondsenwerving); 

4 Ondersteunen van kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionaire opdracht. 

 

Omschrijving van ‘mission’: Alle activiteiten van de missionaire kerk, in woord en daad, die bijdragen aan de verkon-

diging van Gods Evangelie in opdracht van Christus. 
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1.2  Bestuur 

Het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband voor het mission-werk vanuit de GKv is ook het bestuur van 

Verre Naasten. Leden ervan worden door het LSV benoemd (zie ook ons organigram). 

 

Het bestuur functioneert conform het vrijwilligersmodel; het bestuur bestaat uit vrijwilligers en een professionele 

titulaire directie die namens het bestuur optreedt. 

 

Taken 

Het bestuur heeft hoofdzakelijk een toezichthoudende taak. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering 

ligt bij de directie van Verre Naasten, zoals ook vastgelegd in ons directiestatuut. De directeur is de feitelijke bestuur-

der van de organisatie. Het bestuur concentreert zich, ieder vanuit zijn eigen expertise, op: 

 

• Goedkeuren en (doen) evalueren van beleid en (meerjaren)beleidsplannen; 

• Goedkeuren en evalueren van begrotingen, jaarplannen en jaarstukken; 

• Uitvoeren en accorderen van bepaalde benoemingen, van de directeur en afdelingshoofden; 

• Verantwoording afleggen aan het LSV over beleid en voorstellen voor de benoeming van nieuwe  bestuursle-

den. 

Informatievoorziening 

De directeur legt periodiek verantwoording af in de bestuursvergaderingen. Dat gebeurt via perioderapportages. 

Voor de uitvoering en toetsing van beleid en jaarplannen neemt het bestuur diverse documenten als uitgangspunt: 

het Algemeen beleid mission, vastgestelde begrotingen, jaarplannen, beleidsnotities, rapportages van de accoun-

tant, richtlijnen van het CBF en ISO 9001 en het kwaliteitshandboek.  

 

Verantwoording 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af via het algemene en financiële jaarverslag aan de leden van het LSV, do-

nateurs, partners en andere belangstellenden. Daarnaast is er jaarlijks een (zelf)evaluatie.  

 

Overzicht bestuursleden en nevenfuncties 

Statutair bestaat ons bestuur uit ten minste zeven, maar bij voorkeur uit negen leden. Vanwege tussentijds aftreden 

in 2016 had ons bestuur in 2017 tijdelijk zeven leden. In mei resp. december 2017 zijn de twee open plekken weer in-

gevuld. Benoemingen vinden plaats voor een periode van drie jaar. Er zijn maximaal twee herbenoemingen van drie 

jaar mogelijk. Voor de samenstelling van het bestuur, klik hier.  

 

Onkostenvergoedingen 

Leden van ons bestuur hebben op geen enkele wijze zakelijke relaties met Verre Naasten. Ook zijn er geen familiere-

laties binnen het bestuur. Onze bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ook worden er geen leningen, voor-

schotten of garanties verstrekt. Bestuursleden ontvangen slechts vergoedingen voor gemaakte onkosten. Deze kos-

ten zijn hoofdzakelijk reiskosten, voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen. In 2017 waren de netto vergoe-

dingen voor onkosten van bestuursleden in totaal € 575,94.  

http://verrenaasten.nl/download/7935/
http://verrenaasten.nl/bestuur
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2. Strategie en beleid 

 

In al onze activiteiten staat onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ centraal. Om die missie te bereiken, werken we sa-

men met lokale kerken en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn en het geloof delen in woord 

en daad. Het gaat daarbij om kerken en organisaties waarmee we ons verwant voelen vanwege onze gereformeerde 

identiteit. Vaak zijn dit kerken en organisaties binnen de gereformeerde en presbyteriaanse kerkfamilie. 

 

Inmiddels ondersteunt de GKv, in samenwerking met Verre Naasten, programma’s van 82 kerken en lokale organisa-

ties in 48 landen wereldwijd. Dit zijn programma’s waarmee onze partners, in hun directe omgeving, het geloof wil-

len delen, in woord en daad. Het gaat daarbij om zes ‘soorten’ programma’s: 

 

1) Kerkelijk opbouwwerk 

2) Evangelisatie door lokale kerken 

3) Diaconale projecten 

4) Training 

5) Noodhulp 

6) Evangelisatie via media 

Deze programma’s worden ondersteund met kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw 

(bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom in-

vesteren we vooral in mensen (door training en opleiding). Zo willen we ervoor zorgen dat – in afhankelijk van onze 

Heer – het bereik, het effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.  

 

Al dit werk met partners gebeurt binnen een relatie waarin we elkaar mogen bemoedigen en aansporen om Jezus te 

volgen. Binnen zo’n relatie is er ook ruimte voor ondersteuningsvragen. Gods kerk is wereldwijd; vanuit Nederland 

mogen we daarbij aansluiten en lokale kerken elders in de wereld, indien nodig, ondersteunen bij hun taak om ‘geloof 

te delen’. Gebruikmakend van hun ervaring, kennis en kunde, vanuit het besef dat een ieder talenten heeft ontvan-

gen om mee te werken. 

 

Voor het uitvoeren van onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ is de betrokkenheid van onze achterban onmisbaar. Het 

stimuleren en vergroten van die betrokkenheid is daarom voor ons ook een belangrijke doelstelling. Daarnaast zijn 

we ervan overtuigd dat het verrijkend is voor ons in Nederland om oog te hebben voor wat God wereldwijd doet. Dat 

kan ons bemoedigen. We kunnen van elkaar leren. De betrokkenheid van onze achterban (meeleven, meebidden en 

meefinancieren) is van belang voor de partner in het buitenland én voor onszelf; samen leven tot Gods eer! 
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2.1  SWOT (sterkte-zwakte analyse) Verre Naasten 

Sterktes Zwaktes 

• We hebben een gevarieerd pakket aan buiten-

landse partners en type programma’s  wereld-

wijd. Dit helpt om de blik te houden op de 

brede variatie van Gods werk wereldwijd en 

spreekt verschillend doelgroepen aan.  

• We hebben een groot team van intrinsiek ge-

motiveerde vrijwilligers en betaalde mede-

werkers die weten waarvoor ze staan.  

• We zijn onderdeel van het GKv –kerkverband 

en daarmee is er een natuurlijk kanaal voor 

mission voor kerken en kerkleden.  

• Verre Naasten kent een grote naamsbekend-

heid (+90%).  

• We hebben een stabiele financiële  positie (re-

serves en inkomstenniveau zijn op peil, loyale 

donateurs). 

• We slagen er onvoldoende in om jongere genera-

ties (onder de 45 jaar) aan ons te verbinden, zo-

wel financieel als qua vrijwilligerswerk. 

• De huidige organisatiestructuur en -cultuur van 

het mission-werk heeft een gelaagde communi-

catiestructuur zowel richting achterban als naar 

het buitenland; hierdoor is de efficiency en een-

duidigheid niet optimaal.   

• Er is een tekort aan vrijwilligers binnen de regio’s.  

• We beschikken over onvoldoende instrumenten 

om de wederkerigheid met buitenlandse part-

ners te verzilveren.  

• Er wordt verschil ervaren in ambities en verant-

woordelijkheidsgevoel tussen vrijwillige mede-

werkers (RSV’s) en betaalde medewerkers (Verre 

Naasten).  

Kansen Bedreigingen 

• Op missieniveau is er veel perspectief: er zijn 

voldoende potentiële partners / gebieden 

waar we onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ 

kunnen vormgeven.  

• Er is een behoefte bij jongere generaties (on-

der 45 jaar) aan zingeving, geloofsbeleving en 

spiritualiteit (zowel privé, als in studie als 

werk).  

• Door de digitale ontwikkelingen en betere 

reismogelijkheden zijn er toegenomen moge-

lijkheden voor communicatie en contacten.  

• De vergrijzing heeft als positief effect dat er 

capaciteit vrijkomt (kennis en tijd) en ver-

mogen (giften van de ‘gouden eeuw’ genera-

tie en nalatenschappen).  

 

• De daling van het aantal leden van de GKv in com-

binatie met een onzekere toekomst voor het GKv-

kerkverband maken ook de toekomst van het GKv-

mission-werk onzeker. Verder leiden actuele dis-

cussies binnen het kerkverband (over man/vrouw 

en homoseksualiteit) mogelijk tot (verdere) split-

singen. Ook zien we bij GKv-ers onder de 45 jaar 

een tendens om interkerkelijk bezig te zijn, organi-

saties met een exclusieve GKv-identiteit worden 

daarbij als ‘te smal’ ervaren. 

• Kerken en kerkleden hebben in hun missionaire en 

diaconale werk een grotere focus op dichtbij, dik-

wijls ten koste van de aandacht voor mission bui-

tenland.  

• De bewustwording bij lokale kerken in Nederland 

over ‘we hebben iets aan onze buitenlandse part-

ners in geloof en kerk-zijn’ is matig.  

• De quota (50% van inkomsten) staan onder druk.  

• Jongere generaties (< 45 jaar) binden zich minder 

(snel) voor de langere termijn; dat geldt in vrijwilli-

gerswerk, maar ook financieel.  

• Enkele hulpverleningsorganisaties profileren zich 

steeds meer als mission-organisaties (kerken hel-

pen kerken), waardoor zij meer direct een concur-

rent vormen. 
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Bovenstaande SWOT is ook opgenomen in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017 – 2021, waar ze uitmondt in een 

aantal strategische keuzes voor middellange termijn. In mei 2017 werd dit meerjarenbeleidsplan behandeld op het 

LSV. Na finaal akkoord daarop publiceerden we het nieuwe meerjarenbeleidsplan ook op onze website. 

 

2.2  Strategische aandachtsgebieden 

Om te kunnen meten en weten of Verre Naasten als organisatie naar behoren functioneert, formuleerden we zeven 

strategische aandachtsgebieden: 

 

1) Leidt de ondersteuning vanuit Nederland ertoe dat de partners in het buitenland er vitaler/beter van worden 

om onze gezamenlijke missie ‘geloof delen wereldwijd’ handen en voeten te geven? 

2) Zorgt de voorlichting van Verre Naasten ervoor dat de achterban (leden van de aangesloten kerkelijke ge-

meenten) meer betrokken zijn bij mission-buitenland en uit zich dat in meer meeleven, meer meebidden en 

meer meefinancieren? 

3) Worden de Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV) voldoende en naar tevredenheid ondersteund door 

medewerkers van Verre Naasten bij: 

- het onderhouden van partnerschappen en het ondersteunen van partners: gebeurt dat effectief, efficiënt 

en wat is de impact? 

- het bevorderen van betrokkenheid van de achterban? 

- de organisatie in het algemeen van de betreffende RSV (samenstelling bestuur, Algemene Vergadering, 

participatie op de Landelijk Samenwerkingsverband (LSV), etc.)? 

4) Worden de zelfstandige taken die het LSV belegde bij Verre Naasten efficiënt en effectief uitgevoerd in relatie 

tot het budget? 

5) Worden de begrote inkomsten gehaald, met name die van particulieren, kerken, scholen en fondsen? 

6) Draait de organisatie Verre Naasten naar tevredenheid? Is het personeel tevreden, wordt er binnen de budget-

ten èn effectief èn efficiënt gewerkt etc.? 

Deze strategische aandachtsgebieden worden elk jaar besproken op een Algemene Vergadering van het LSV. Waar 

mogelijk wordt gebruik gemaakt van verrichtte metingen, zoals partnertevredenheidsonderzoeken, partnerbezoe-

ken, klachten, inkomsten quota, mate van participatie bij acties, campagnes en mission-(zon)dagen. 

 

De strategische aandachtsgebieden worden eens in de vier maanden besproken op het managementteamoverleg en 

vastgelegd in het periodeverslag voor het bestuur. 

 

  

http://verrenaasten.nl/mjbp


12 
 

2.3  Vooruitblik 2018 

In 2017 continueerden we de lijn die vanaf 2014 is ingezet. Daarnaast werkten we aan een nieuw meerjarenbeleids-

plan voor de periode 2017 – 2021. Deze werd in mei 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan het LSV en is aangenomen. 

 

Buitenland 

Voor 2018 formuleerden we diverse doelstellingen rond de samenwerking met buitenlandse partners. Op de planning 

staan onder meer het afronden van portfoliobeleid en de afronding van de herijking van het Algemeen Beleid Mis-

sion. Partners en contacten in Europa worden door Verre Naasten in 2018 overdragen aan Groningen Mission. We 

starten met een onderzoeksproject rond het thema ‘integral mission’ welke we in 2019 willen afronden.  

 

Binnenland 

Vanaf 2018 is er budget gereserveerd voor mission-projecten in Nederland. Werkende wijze willen we er achter ko-

men of Verre Naasten hier een rol kan spelen als aanjager, verbinder en versterker. We richten ons vooral op die pro-

jecten die gericht zijn op ‘buitenlanders’ in Nederland. Contacten  met het Deputaatschap Ondersteuning van de GKv 

bouwen we daarbij verder uit.  

 

Betrokkenheid 

In 2018 zetten we weer volop in op het genereren van betrokkenheid. Daarbij gaat er veel aandacht uit naar de on-

dersteuning van de verschillende regio’s waarin we nog meer op maat willen werken. Samen met hen willen we de 

zichtbaarheid in de kerken vergroten via diverse uitingen (zoals Naast) en campagnes rond Pinksteren en de start van 

het kerkseizoen. Ook lanceren we fondsenwervende campagnes, rond Biddag, Dankdag en Eindejaar. Daarnaast or-

ganiseren we, net als andere jaren, speciale evenementen voor de doelgroepen kinderen, jongeren en senioren, met 

als grootste event de 3e editie van Missie V.O.N.K. Verder bieden we onze inspiratieplekken aan en faciliteren we bij 

groepsreizen van kerkelijke gemeentes. Een bijzonder moment in 2018 vormt ook het 40-jarig jubileum van Verre 

Naasten. We willen daar op passende en feestelijke wijze bij stilstaan!  

 

De opdracht om de betrokkenheid bij mission ook naar de toekomst toe te behouden en te bevorderen is ter hand 

genomen. In 2018 lanceren we, in opdracht van het Landelijk SamenwerkingsVerband, een nieuw merk/label gericht 

op christenvrouwen.  

 

Organisatie 

In 2018 gaan we concrete samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) rond het mission-werk 

verkennen.  

 

De invoering van het nieuwe CRM-systeem in 2017, wordt in 2018 afgerond. 

 

Financieel 

De algemene reserve laat een positief beeld zien. In de begroting 2018 is daarop reeds geanticipeerd. Het exploitatie-

tekort kunnen we dekken uit de Algemene Reserve. Daarnaast reserveerden we vanuit de Algemene Reserve budget 

voor o.a. het nieuwe label en mission-werk in Nederland.  
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3. Communicatie met belanghebbenden 
 

Hoe kunnen we betrokkenheid bij het mission-werk vasthouden en vergroten? Die vraag staat steeds centraal in onze 

communicatie met belanghebbenden. Daarbij focussen we niet alleen op financiële betrokkenheid, maar juist ook op 

betrokkenheid in de vorm van meeleven en gebed.  

 

In het creëren van betrokkenheid bij mission speelt communicatie een sleutelrol. Wij verstaan onder communicatie: 

“Alle activiteiten die bijdragen aan het realiseren van kennis en bewustwording over en draagvlak voor het mission-werk, 

waardoor de betrokkenheid bij dit werk wordt gestimuleerd, vastgehouden en vergroot. Deze definitie gaat uit van een 

integrale aanpak van communicatie en fondsenwerving, dit zijn nadrukkelijk geen twee aparte disciplines; beide discipli-

nes hebben immers als insteek de ander in het hart te raken, met als doel; stimuleren van een reactie (hier: delen van ge-

bed, kennis, tijd/aandacht, geld of netwerk).” 

 

In het vergroten van de betrokkenheid bij het GKv-mission-werk vormen kerken en hun leden vanzelfsprekend een 

belangrijke communicatiedoelgroep. Kerkenraden en predikanten worden doorgaans rechtstreeks benaderd, het 

benaderen van de doelgroep kerkleden gebeurt vooral via de intermediairs Z&H-commissies; lokale werkgroepen 

rond Zending en Hulpverlening, die zijn aangesteld door een kerkenraad. Andere belangrijke communicatiedoelgroe-

pen zijn particuliere donateurs, scholen, partners, media en interne doelgroepen zoals medewerkers en vrijwilligers.   

 

3.1  Belanghebbenden 
Als onderdeel van een uitgebreide omgevingsscan identificeerden we vijftien belanghebbenden: 

 

1) Nederland (economie, geefgedrag, politiek, etc.) 

2) Prisma (en haar leden) 

3) Concullega’s (Red een kind, ZOA, Dorcas, Tear, etc.) 

4) NZR/Missie Nederland 

5) Kerken uit ‘kleine oecumene’ (NGK, CGK) 

6) GKv-kerken (en haar leden) 

7) Gereformeerde scholen (basis en voortgezet onderwijs) 

8) Studentenverenigingen 

9) Andere GKv-deputaatschappen (BBK, TUK, OOG) 

10) Andere organisaties die zich bezighouden met mission en de wortels hebben binnen de GKv 

11) RSV’s (Regionale Samenwerkingsverbanden) 

12) Z&H-commissies 

13) Buitenlandse partners (zusterkerken, contactkerken, verwante kerken, christelijke organisaties) 

14) Medewerkers (betaald en onbetaald) 

15) Donateurs 

Sommige belanghebbenden staan meer op afstand van de organisatie, anderen dichterbij. We vinden het belangrijk 

om helder te communiceren met alle belanghebbenden en hen te betrekken bij ons werk. 

 

De belanghebbenden zijn deels ook doelgroepen voor fondsenwerving. In de fondsenwerving kiezen we bewust voor 

het benaderen van verschillende doelgroepen; zo willen we inspelen op de kansen die we zien en risico’s spreiden. 

Bijna 50% van de inkomsten komt via zendingsquota uit kerken; via de regionale samenwerkingsverbanden. Het zen-

dingsquotum is een vaste bijdrage per kerklid voor mission; deze vorm van geven biedt een grote mate van zekerheid 
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(al staat ook deze vorm van geven enigszins onder druk). Om meer te kunnen doen en niet alleen afhankelijk te zijn 

van zendingsquota werven we aanvullend daarop giften via particuliere donateurs; waarbij we voor de risicobeper-

king veel inzetten op het werven van structurele bijdragen (machtigingen). Andere doelgroepen voor fondsenwer-

ving zijn scholen en fondsen. Waar mogelijk doen we een beroep op subsidies (via overheid of andere institutionele 

donoren), maar gezien onze religieuze doelstelling zijn de mogelijkheden hierin vaak beperkt.  

  

3.2  Communicatiemiddelen 

3.2.1  Periodieken  
Naast 

Het blad Naast is een gezamenlijke uitgave van de RSV’s en Verre Naasten. In een oplage van 42.680 stuks wordt 

Naast verspreid in bijna alle GKv-kerken. Met Naast willen de RSV’s en Verre Naasten de GKv-achterban informeren, 

inspireren en bemoedigen met verhalen over Gods werk in het leven van christenen en de projecten wereldwijd. 

 

In 2017 verscheen Naast in vier landelijke (32 pagina’s) en twee regionale edities (8 pagina’s). Daarnaast bereidde de 

redactie in 2017 een (niet) lezersonderzoek voor; deze voeren we uit in 2018.  

 

Verre Naasten Nieuws 

Verre Naasten Nieuws is de nieuwsbrief van Verre Naasten. Deze nieuwsbrief, waarvan de vormgeving per uitgave 

verschilt, verschijnt zes keer per jaar en wordt per post verzonden naar alle actieve donateurs. Deels rechtstreeks op 

de deurmat, deels via het postvakje in de kerk (via contactpersonen in de kerk). De gemiddelde oplage ligt rond de 

18.544. Daarnaast ontvangen nog zo’n 1.700 mensen de nieuwsbrief digitaal (1.300 in 2016). Via deze nieuwsbrief wil 

Verre Naasten haar achterban informeren en inspireren, daarnaast is het een belangrijk middel voor fondsenwerving.  

 

Missionair  

Missionair is een speciale uitgave over de mediaprojecten van Verre Naasten. Per post gaat deze nieuwsbrief in een 

oplage van ongeveer 4.888 naar voormalig Emission-donateurs (deze stichting ging in 2010 op in Verre Naasten). De 

nieuwsbrief (vier pagina’s) verschijnt vier keer per jaar en informeert de achterban over lopende en nieuwe projecten. 

Via de nieuwsbrief werven we hiervoor ook donaties. 

 

Spanje-nieuwsbrief 

De Spanje-nieuwsbrief is een speciale uitgave over het mission-project in Spanje; in 2015 droeg de stichting Steun 

Broederschap Spanje dit project over aan Verre Naasten (en hief zichzelf daarna op). De nieuwsbrief wordt verstuurd 

naar voormalig donateurs van deze stichting (particulieren en kerken), in een oplage van 317 stuks. De nieuwsbrief 

(vier pagina’s) verschijnt twee keer per jaar en informeert de achterban over de voortgang van het Spanje-project en 

werft fondsen hiervoor.  

 

Brandstof 

Brandstof is een digitale special voor iedereen die zich wil laten inspireren door geloofsgenoten wereldwijd. 548 geïn-

teresseerden hebben zich voor deze nieuwsbrief aangemeld (461 in 2016). In de nieuwsbrief staan geloofsgetuigenis-

sen en gebedspunten. Brandstof verschijnt drie keer per jaar.  

 

Inside 

Inside is een digitale nieuwsbrief, speciaal voor alle vrijwilligers en Z&H-commissies. Deze nieuwsbrief verscheen in 

2017 één keer (in maart). Het wil de doelgroep (881 lezers in 2017) informeren over het werk, activiteiten en acties. In 

2017 werden daarvoor ook verschillende andere uitingen gebruikt (zoals digitale regionale nieuwsbrieven), waardoor 

de behoefte van deze uitgave en daarmee de frequentie omlaag ging. In 2018 evalueren we deze nieuwsbrief en 
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nemen we een besluit of we hiermee wel/niet doorgaan.  

 

DVN News 

DVN News is een Engelstalige digitale nieuwsbrief en verscheen in 2017 twee keer. De nieuwsbrief is voor buiten-

landse partners van Verre Naasten (122 ontvangers). Doel ervan is informeren, kennis delen en uitwisseling, ook tus-

sen partners onderling.   

 

3.2.2  Website  

Voor Verre Naasten is de website een belangrijk middel om haar achterban te betrekken bij en informeren over haar 

werk en activiteiten. Naast de website van Verre Naasten (www.verrenaasten.nl) zijn er  ook tien regiowebsites. De 

website van Verre Naasten heeft gemiddeld ruim 400 bezoekers per week. 

 

3.2.3  Social Media  

Verre Naasten is actief op social media: op Facebook en in mindere mate op Twitter. Via deze kanalen wil Verre 

Naasten mensen betrekken bij haar werk en acties en kan gemakkelijk interactie worden gezocht. In 2017 steeg het 

aantal likes/volgers van 3.093 (2016) naar 3.594. Op Twitter heeft Verre Naasten 1.500 volgers (was 1.429).  

 

3.2.4  Jaarverslagen en rapportages 

Verre Naasten publiceert elk jaar een jaarverslag, om verantwoording af te leggen over haar werk, inkomsten en uit-

gaven. Deze is online beschikbaar op de website van Verre Naasten en kan ook in printvorm worden opgevraagd. In 

2017 kwam het jaarverslag uit op 7 april.  

 

3.2.5  Mission-(zon)dagen  
Een belangrijk en succesvol instrument om de achterban te betrekken bij het mission-werk zijn zgn. mission-(zon)da-

gen. Tijdens zo’n (zon)dag is, wanneer mogelijk, een buitenlandse gast (kerkleider) of een medewerker op verlof te 

gast. In 2017 waren er  56 mission-(zon)dagen /-activiteiten (in 2016 waren dat er 112 door de inzet van de buiten-

landse gasten die in Nederland waren voor de Internationale Cursus, in 2017 was deze mogelijkheid er niet). Daar-

naast organiseerden we in de lokale kerken 30 seniorenmiddagen.  

 

3.2.6  Interne communicatie 
Medewerkers van Verre Naasten zijn betrokken bij organisatieontwikkelingen en personeelsaangelegenheden. Naast 

regelmatige updates vanuit het MT  ontvangen zij interne nieuwsbrieven en er zijn personeelsvergaderingen (twee 

keer per jaar). Daarnaast wordt er elke week een ‘weekmoment’ gehouden. Tijdens het weekmoment is er ruimte en 

tijd voor overdenking en delen, gezamenlijk gebed en het bespreken van actuele ontwikkelingen.  

 

3.3  Tevredenheid 

3.3.1  Partnertevredenheid 
Partners zijn voor ons een cruciale schakel in het uitvoeren van onze missie ‘geloof delen wereldwijd’. We hechten er 

daarom veel waarde aan om periodiek de partnertevredenheid te meten; we evalueren programma’s evenals de part-

nerrelaties. Ook in 2017 was hiervoor bewust aandacht.  

 

Evaluaties op programmaniveau geven ons inzicht in de resultaten over meerdere jaren en de impact van pro-

gramma’s. Ook gebruiken we programmaevaluaties om een beeld te krijgen van mogelijk onverwachte neveneffec-

ten. Een van de programma’s die we in 2017 opnieuw evalueerden was het programma van de PCU-kerken in Oe-

ganda. De manier waarop we dit programma vanuit Nederland steunen, wordt in Oeganda erg gewaardeerd, blijkt 

http://www.verrenaasten.nl/


16 
 

uit wat de werkbezoekers in november 2017 opvingen. Eén van de leidinggevenden van het theologische opleidings-

instituut  van de PCU zei: “Ik zie hoe Utrecht Mission | Verre Naasten onze kerken ondersteunt in de uitvoering van het 

werk. Als ik dat vergelijk met andere buitenlandse samenwerkingspartners… die geven de ondersteuning soms heel an-

ders vorm. Ik vind het bijzonder en waardeer het erg dat jullie onze mensen in Oeganda de kans geven zich op ónze ma-

nier en met ónze capaciteiten te ontwikkelen. Jullie doen hier niet je eigen ding. Zo kunnen wij onszelf nog beter inzetten 

voor de voortgang van het Evangelie en de opbouw van de kerk”. De steun leidt ook tot mooie resultaten: uit de voorlo-

pige resultaten van de Oegandese consultant blijkt dat er veel is om God voor te danken! Er is sprake van groei van 

gemeentes, groei van eenheid binnen de PCU,  goedlopend vrouwenwerk en een dynamische, actieve jeugdorganisa-

tie.  

 

Helaas loopt het ook wel eens anders in de samenwerking met partners. In 2017 besloten we om de kerken op 

Soemba geen financiële steun meer te geven voor kerkelijk opbouwwerk via het deputaatschap interne zaken van de 

GGRI-NTT. Reden was dat men geen goed inzicht kon geven waaraan de gelden waren besteed. Ook in Egypte ver-

liep de samenwerking met de partner anders dan gepland, zie hiervoor hoofdstuk 4.3. 

 

In de samenwerking met partners zoeken we ook op relatieniveau steeds naar verbetering. De regelmatige contacten 

die we met hen hebben over de uitvoering van het werk geven natuurlijk een indruk, maar we besteden ook apart 

aandacht aan dit onderwerp. Een aantal jaren geleden stelden we hiervoor een speciale vragenlijst op waarmee we 

de tevredenheid evalueren. Dit is een goed hulpmiddel om de verschillende aspecten aandacht te geven en toe-

komstgericht samen te werken. Ook vragen we partners ons een overall score te geven, van 0 – 10, op tevredenheid. 

Gemiddeld scoren we hierop een ruime 7.  

 

3.3.2  Medewerkers- en vrijwilligerstevredenheid 

Elke twee jaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Deze doen we in eigen beheer en het laatste 

onderzoek was in 2017; de algehele tevredenheid was een 8,15.  

 

We onderzoeken ook jaarlijks de tevredenheid onder onze vrijwilligers. In het laatste onderzoek in 2017 scoorde de 

algehele tevredenheid een 8,4.  

 

3.3.3  Betrokkenheid achterban 
In 2017 werkten we op diverse manieren aan betrokkenheid van onze achterban. Wij geloven dat persoonlijke ont-

moetingen hierin een belangrijke rol spelen. Daarom zetten we in onze strategie sterk in op het creëren van deze ont-

moetingen, bijvoorbeeld via mission-zondagen en -activiteiten (56 in 2017) en seniorenmiddagen (30 in 2017). Een 

direct bereik van meer dan 17.000 mensen. Ook ons evenement Missie V.O.N.K. speelt daarop in, waarbij we een ont-

moeting combineren met een unieke ervaring en kennismaking met het mission-werk. Aan de 2e editie van Missie 

V.O.N.K. deden 18 teams mee, 7 meer dan vorig jaar. Ook op middelbare scholen waren we in 2017 volop aanwezig; 

op maar liefst vijf middelbare scholengemeenschappen verzorgden we acties en inhoudelijke lessen en bereikten we 

zeker 2.000 leerlingen.  

 

Andere belangrijke instrumenten voor het vergroten van de betrokkenheid zijn onze website, social media, nieuws-

brieven (online en offline) en Naast. Om te meten of deze middelen daarin slaagden deden we in 2017 enkele evalua-

ties, onder meer van de website, social media (Facebook) en onze e-mailnieuwsbrieven. De resultaten daarvan ver-

werkten we in onze online plannen voor 2018. Daarnaast ontwikkelden we in 2017 een lezersonderzoek voor Naast; 

voor zowel de lezers als de niet-lezers. Dit onderzoek voeren we in 2018 uit.  
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3.3.4  Klachten 

Klachten en reacties van derden zien we als een concrete mogelijkheid om ons beleid te verhelderen of aan te pas-

sen. De klachten die Verre Naasten ontvangt, registreren en verwerken we volgens de klachtenprocedure. In 2017 

ontvingen we 27 klachten,  dit aantal is lager dan in 2016 (toen 39). In het algemeen gaan de meeste klachten over 

fondsenwervingsacties. De klachten worden serieus opgepakt en zijn voor 90% naar tevredenheid afgehandeld.  
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4. Programma’s wereldwijd  
 

Onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ geven we vorm via programma’s van 82 kerken en lokale organisaties in 48 

landen wereldwijd. Dit zijn programma’s waarmee onze partners, in hun directe omgeving, het geloof delen, in 

woord en daad. Dat kan er, afhankelijk van de context, per land/regio heel verschillend uitzien. Om dat concrete in-

vulling te geven, zijn we continue in contact met elkaar; welke insteek past het beste? Soms is een programma voor 

landbouw het antwoord, bijvoorbeeld als het niet goed mogelijk / toegestaan is openlijk te evangeliseren. Soms is de 

inzet van een lokale evangelist, een training of medisch werk de beste manier. Onze partner is degene die deze keuze 

maakt, vanuit Nederland bieden we vervolgens ondersteuning aan deze programma’s. Dat gebeurt in de vorm van 

kennis, mensen en/of financiële middelen, afhankelijk van de behoefte van de partner. Via periodiek contact, via 

mail/Skype/telefoon en persoonlijke ontmoetingen,  wordt de voortgang van de programma’s gevolgd.  

 

Alle partners rapporteren aan ons over de uitvoering en resultaten van hun programma’s. In dit hoofdstuk lichten we 

vier partners en hun programma’s uit!  

 

4.1  Uitgelicht – Kerkelijk opbouwwerk door GGRI-kerken op Papoea  

 

Vrouwenprogramma Papoea: Bijbelles, geestelijke vorming en sokken breien 
 

Een vrouwenprogramma dat vrouwen stimuleert actief te worden én hun zelfvertrouwen opkrikt: op Papoea is 

het een groot succes! In 2016 startten domineesvrouwen uit verschillende classisgebieden op Papoea met dit 

programma; een aansprekende mix van bijbellessen, geestelijke vorming en het aanleren van praktische vaar-

digheden, zoals sokken breien of sojabonen verbouwen en verwerken tot sojamelk of tempé. 

 

Inmiddels draait het programma volop. In verschillende regio’s (Sua Ndeiram, Mapi, boven- Digoel, beneden-Digoel) 

kwamen vrouwen uit gemeentes bijeen om elkaar te motiveren en te stimuleren. De belangstelling voor de bijeen-

komsten is groot en in 2017 zagen we al prachtige concrete resultaten! Zoals bij de  vrouw van een predikant, die in 

een groep nooit durfde voor te gaan of er tegenop zag een bijbeloverdenking te doen. Door te oefenen tijdens de 

bijeenkomsten vervult ze inmiddels een actieve en leidende rol in de vrouwengroep in haar gemeente.  

 

Motor 

De dames komen uit verschillende gebieden. Zo zijn de vrouwen uit Kouh de ‘motor’ van het programma. Zij doen 

altijd mee, verzorgen dikwijls het eten en komen ook naar cursussen voor herhaling en opfrissing. In Kawagit houden 

ze elke zondag zondagsschool en ook de vrouwen in het dorp Hugo komen samen. Via dit programma krijgen vrou-

wen ook de mogelijkheid om te leren aansprekend Bijbelverhalen te vertellen, gebaseerd op onderdelen uit ons CeriA 

project. Het is bijzonder te zien hoe de vrouwen zich ontwikkelen, zichzelf ontplooien en een onmisbare bijdrage le-

veren aan geestelijke vorming van hun kinderen en de opbouw van hun gemeente. Ze varen er zelf wel bij en doen 

het met plezier. Onderling ervaren de vrouwen eenheid en bemoediging.  

 

Energie 

De opstart van dit programma, in 2014, ging niet vanzelf. Nu het programma goed loopt, breekt er een nieuwe fase 

aan; na 2018 stopt zoals gepland de financiële ondersteuning hiervoor. We hopen dat de bijeenkomsten, voor zoveel 

deelnemers uit verschillende dorpen en gemeenten, na 2018 toch doorgaan. Om dat positief te stimuleren, willen we 

in 2018 het enthousiasme van de vrouwen zoveel mogelijk voeden en ondersteunen we initiatieven van kartrekkers in 
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de regio. Eenmaal georganiseerd, zijn de deelnemers zelf enthousiast, stoppen er energie in en dragen dan genoeg 

bij aan de kosten. De verwachting is dat deze activiteit na 2018 met groepjes op kleinere schaal door henzelf voortge-

zet wordt. 

 

“Soms levert dit werk mij hoofdpijn op” 

 

Gepokt en gemazeld is íe; de Indonesische Yan Wambraw draait al heel wat jaartjes mee binnen de Gerefor-

meerde Kerken op Papoea (GGRI-P) en het mission-werk. Naast zijn werk als dominee in de gemeente van 

Waena is hij sinds 2008 secretaris van de GGRI-P, een soort lid van het dagelijks bestuur. Vanuit die rol onder-

houdt hij ook contact met de kerken in Nederland: “De samenwerking heeft veel voor ons betekend; door de 

zending vanuit kerken in Nederland zijn hier gemeentes ontstaan en we groeien nog steeds!” 

 

De samenwerking met de Nederlandse kerken gaat sinds 2014 een nieuwe fase in; structurele financiële steun voor 

het kerkverband van de GGRI-P vanuit Nederland wordt afgebouwd. Dat is best even wennen: “Mensen kijken er ver-

schillend tegenaan hoe het nu gaat op Papoea. Sommigen vinden dat de aandacht en de financiën die hierheen gin-

gen gewoon moeten doorgaan, net zoals in de zendingstijd; ‘De Nederlandse kerken hebben ons geplant en moeten 

ons nu verzorgen’ zegt men. Of ‘We kunnen nog niet op eigen benen staan; je kind laat je toch niet in de steek?’. 

Daarentegen zijn er ook geluiden van mensen binnen onze kerk die juist willen stimuleren dat we zelf initiatief ne-

men, waarbij de rol van de Nederlandse kerken dan echt aanvullend is. Iemand zei zelfs: ‘De GGRI-P is een ‘vet var-

ken’ geworden, dat niet meer op zijn poten kan staan. Tijd om te vermageren’.”  

 

Respect 

In de nieuwe fase van samenwerking ligt er een belangrijke focus op versterking van de lokale gemeenten. Yan Wam-

braw: “Er lopen nu verschillende programma’s voor toerusting en opbouw van de lokale gemeenten, waarvoor we 

steun ontvangen. Niemand kan daar natuurlijk op tegen zijn, maar het levert ons in het dagelijks bestuur wel eens 

hoofdpijn op. We kregen een poosje geleden klachten van enkele predikanten uit het binnenland. Sommige domi-

nees voelen zich niet gerespecteerd. Immers, afspraken worden rechtstreeks met de doelgroep gemaakt en ook het 

geld gaat daar direct naar toe. Bijvoorbeeld naar een initiatief voor het kinderwerk of de vrouwengroep. Daarmee 

krijgen de vrouwen een belangrijke rol en dat geld in handen. Dat moet via hen blijven gaan, vinden deze dominees.” 

 

Rust 

“Ik vind het fijn dat veel mensen in hun geloof kunnen groeien en er handen en voeten aan geven. Voor mij persoon-

lijk is het geloof van grote betekenis. Mijn vrouw en ik verloren afgelopen jaar een zoon. Hij had een kankergezwel in 

zijn wang. Eerst baden we in ons gezin en de gemeente om genezing, door de medische behandeling. Toen het er-

naar uitzag dat hij zou sterven, baden we om een wonder. Maar  er is een derde manier. God heeft hem beter ge-

maakt, door hem bij zich te nemen. Daar vinden we ook rust in.” 

 

  



20 
 

4.2  Uitgelicht – Evangelisatie door SIRC-kerken in India 

 

Groei voor fragiel kerkverband in India! 
 

In het zuidoosten van India ligt de staat Tamil Nadu, de thuisbasis van de South India Reformed Churches 

(SIRC), een klein kerkverband met zo’n 500 leden. In de afgelopen jaren sloten verschillende nieuwe gemeentes 

zich aan bij de SIRC. Deze gemeentes zijn aangetrokken door de manier waarop er in de SIRC aandacht is voor 

de Bijbel en hoe deze wordt uitgelegd. Afgelopen september organiseerde de SIRC een conferentie over de Drie-

eenheid. Deze conferentie werd goed bezocht. Een van de bespreekvragen was: wat zou er gebeuren als er al-

leen Vader en Geest was? Of alleen Vader en Zoon? Het leverde vruchtbare gesprekken op.  

 

De christen-vervolging in India neemt toe. Dat komt enerzijds door de nationalistische hindoeregering die zaken aan 

banden legt, aan de andere kant wekt de manier waarop de lokale christenen soms aan de slag gaan met het evange-

lie weerstand op bij de bevolking.   

 

Overeenkomst 

In september tekende Zuid India Mission I Verre Naasten een nieuwe overeenkomst met de SIRC. Daarin legden we 

een afbouw van de financiële ondersteuning vast. Vanwege de fragiliteit van het kerkverband wordt daar ruim de tijd 

voor genomen: een periode van tien jaar. Ook zijn er met de SIRC gesprekken over andere vormen van kerk-zijn in de 

Indiase context: hoe kun je met weinig middelen toch kerk-zijn en in beweging blijven om mensen met het evangelie 

te bereiken? De overeenkomst vertegenwoordigt de standpunten van zowel Zuid India Mission I Verre Naasten als 

van de SIRC.   

 

‘Het is niet eenvoudig om God hier te dienen’ 
 

Je geloof praktisch uitleven. Dat is precies wat de Indiase dominee Stephan en zijn vrouw Angel doen. Gedreven 

door Gods liefde bieden ze hulp aan zigeunerfamilies in hun directe omgeving. En met resultaat!  

 

“Mijn vrouw Angel en ik komen uit Tamil Nadu en wonen dicht bij Bangalore”, vertelt dominee Stephan. “We werken 

onder de zigeuners, hele arme mensen. Van de families die we helpen, komen er drie zigeunergezinnen bij ons in de 

gemeente. Wat we doen? We helpen zestien kinderen met schoolgeld en naschoolse opvang. Ook geven we oudere 

mensen eens per week een maaltijd. Deze mensen zijn oud, kunnen niet werken en hebben vaak honger. Maar we 

geven niet alleen echt voedsel, tijdens onze wekelijkse gebedsgroep ontvangen zij ook geestelijk voedsel, we vinden 

het echt belangrijk dat ze beide krijgen!”   

 

Geroepen 

Zijn vrouw Angel vult hem enthousiast aan: “Toen Stephan en ik trouwden in 2005, startte ons werk onder de zigeu-

ners. Ook werkte ik in het onderwijs. Na de geboorte van ons tweede kind besloot ik volledig voor de kerk te gaan 

werken: Ik voel me geroepen door God om voor Hem aan de slag te gaan! Mijn ouders waren christenen. Ze hielpen 

mij om het geloof goed te begrijpen. Al toen ik klein was, las ik de Bijbel en leerde ik bidden. Ik kom hier oorspronke-

lijk niet vandaan en spreek geen Tamil. Mijn vader en moeder moedigen me aan om nu deze taal te leren, en het gaat 

steeds beter. Het is niet eenvoudig om hier God te dienen. Ons werk groeit wel steeds een beetje. Toen ik trouwde 

wist ik nog niet veel over evangelisatie, maar ik heb heel veel geleerd in de praktijk. Zo weet ik nu dat je de ouders bij 

het werk betrekt, door de kinderen te onderwijzen. We zijn nog een gemeente gestart. Door de zondagsschool zijn er 

daar nu al zeven gezinnen. En de vakantiebijbelschool wordt al door vijftig kinderen bezocht!”  
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4.3  Uitgelicht – Diaconale projecten van Church of St Michael te Egypte  

 

Gewijzigde plannen voor hulp Soedanese vluchtelingen in Egypte 

 
In Caïro, de hoofdstad van Egypte, leeft een gemeenschap van zo’n 10.000 christelijke vluchtelingen uit 

Soedan. Gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun eigen land, proberen zij nu in buurland Egypte een nieuw 

bestaan op te bouwen. Ze leven er onder moeilijke omstandigheden. De lokale kerk, de St. Michael kerk in 

Heliopolis (een wijk in de stad), biedt hulp in woord én daad! Ook aan Soedanezen die tijdelijk in Egypte 

verblijven. 

 

Naast een medisch noodhulpfonds en een school voor Soedanese kinderen, runt de kerk sinds vijf jaar het Gabriel 

Centrum, een soort buurtcentrum dat (psycho-) sociale ondersteuning en vaktrainingen biedt aan Soedanese vrou-

wen.  

 

Gedwongen verhuizing 

In 2017 stond de school van de kerk voor een uitdaging: een gedwongen verhuizing. Ondanks wettelijke bescherming 

en een contract wilde de huurbaas de school niet langer huisvesten in zijn gebouw. In dat besluit speelde discrimina-

tie zeer waarschijnlijk een rol. De school ging vervolgens op zoek naar een nieuw gebouw, één die groter was dan het 

huidige vanwege de gewenste uitbreiding van het aantal klassen. Het nieuwe gebouw werd gevonden, gehuurd en 

opgeknapt. Net voordat de school het gebouw in gebruik wilde nemen, greep de kerk van hogerhand in. De bisschop 

van de kerk droeg de projectleider op zich terug te trekken uit dit project en besloot dat de school het oude gebouw 

weer moest gaan huren; de huurbaas kwam opeens terug op zijn besluit. Een wrange ontwikkeling, waarin verschil in 

prioriteiten en belangen een grote rol spelen en waaruit sterk de minderheidspositie van de Soedanezen blijkt. Door 

deze ontwikkelingen besloten we onze steun aan deze partner tijdelijk op te schorten, in afwachting van de ontwik-

kelingen. Wel continueerden we, via de ‘oude’ projectleider, de ondersteuning van het medische noodhulpfonds en 

een deel van de psychosociale hulp en vaktrainingen. 
 

 

“Mijn zoon had alle spijkers verwijderd…” 
 
Door een ongelukkige val van het dak, brak de 65-jarige Soedanese vrachtwagenchauffeur Kartabo Omar, zijn 
schouder. Die gebeurtenis zette zijn leven op z’n kop: hij kon niet meer werken en geld voor een operatie was er 
niet. Hij belandde daarop in Egypte, waar hij in aanraking kwam met het medische noodhulpfonds.  
 
 “Een paar maanden geleden was ik bezig met de verbouwing van mijn huis. Het dak moest gerepareerd worden en 
dat  leek mij een mooi klusje voor die betreffende middag. Helaas voor mij had mijn zoon de spijkers van de dakpla-
ten al verwijderd; ik gleed van het dak af en brak mijn schouder. Ik moest dringend geopereerd worden, al was het 
maar omdat ik mijn werk als chauffeur niet kan doen met een gebroken schouder. Helaas is  zo’n operatie in Soedan 
onbetaalbaar. Op advies van mijn familie ging ik naar Egypte. Daar bleek de operatie echter hetzelfde te kosten als in 
Soedan. Dat kon ik niet betalen, dus ik besloot om dan maar naar huis te gaan. Via-via kwam ik echter in contact met 
de geweldige mensen van het medisch Noodhulpfonds. Niet alleen betaalden zij mijn operatie, ook namen zij alle 
andere medische kosten voor rekening, zoals de doktersbezoeken en mijn vervoer. De operatie is inmiddels geslaagd 
en ik ben zó blij met mijn herstellende schouder. Binnenkort kan ik weer aan het werk als waterchauffeur voor het 
ziekenhuis, waar ik ook erg dankbaar voor ben. Over drie maanden doet de dokter nog een routine follow-up, maar ik 
verwacht dat ik tegen die tijd weer helemaal hersteld ben.”  
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4.4  Uitgelicht – Training: Internationale Cursus 2017 in Kameroen 

Drieweekse internationale cursus voor kerkleiders volop geslaagd 
 

Van 19 juni tot en met 1 juli 2017 organiseerde Verre Naasten een Internationale Cursus voor 30 kerkleiders we-

reldwijd. De cursus was gericht op partnerkerken en partnerorganisaties met de Franse taal als voertaal. De gas-

ten kwamen dan ook uit de hele wereld: Benin, Congo en Marokko, maar ook uit Haïti, Canada en Nederland. 

Van overal reisden deelnemers voor de cursus af naar Yaoundé in Kameroen. Een internationaal gezelschap dat 

samen nadacht over het thema: Leven in het Koninkrijk: geroepen tot vreugde en lijden. De cursus werd georga-

niseerd in samenwerking met l’Institut Universitaire de Développement International (IUDI) ). 

 

Via verschillende leersessies met docenten uit Afrika en Europa gingen de deelnemers de diepte in over het thema. 

De deelnemers ontwikkelden daardoor een christelijke visie op vreugde en lijden, met aandacht voor het welvaarts-

evangelie en geloofsvervolging. Elke cursist schreef voor zichzelf een actieplan -om in de thuisgemeente mee aan de 

slag te gaan- en er werd een eenvoudig systeem opgezet om na de cursus onderling contact te houden en elkaar op 

de hoogte te brengen.   

 

Moed 

Tijdens de cursus was duidelijk sprake van onderlinge versterking en bemoediging. Over en weer elkaars verhalen 

horen, hielp de deelnemers de moed erin te houden. Om niet alleen het lijden te zien, maar ook meer zicht te krijgen 

op de zegen die God geeft in welke situatie dan ook. Of zelfs juist door ellendige situaties, waarin het licht van Gods 

grote redding prachtig straalt. 

 

Gemiste kans 

Een gemiste kans was het afsluitende seminar aan het einde van de cursus. Door onduidelijkheid in de communicatie 

vooraf werd één van de doelen van het seminar niet bereikt, namelijk het bereiken van een groot publiek uit de ker-

ken van Kameroen. Daar zijn kansen blijven liggen, die Verre Naasten de volgende keer wel wil pakken. Voor 2018 

gaat Verre Naasten door met het organiseren van Franstalige toerustingen. Veel internationale cursussen zijn Engels 

georiënteerd. De Franse insteek werd buitengewoon gewaardeerd.   

“Ik vroeg hem namens alle Afrikaanse deelnemers om vergeving” 

 

Wat maakte de Internationale Cursus veel los bij de deelnemers! De Kameroense Moussa Bongoyok, rector van 

universiteit IUDI, waar de cursus plaatvond, blikt vol enthousiasme terug en zit alweer vol plannen voor een ver-

volg: “Ik heb gezien hoe effectief deze aanpak is!”   

 

“Wat zou ik weer graag zoiets met jullie organiseren! Ik heb gezien hoe effectief jullie aanpak is, om de deelnemers 

zelf veel aan het werk te zetten. Ik haalde mijn doctoraal in Amerika en volgde best veel internationale seminars, ook 

van mensen van naam. Allemaal interessant, maar via deze cursusvorm kunnen de deelnemers niet op afstand blijven 

en weer overgaan tot de orde van de dag. Je moet echt zelf aan het werk met de materie!”    

Tranen 

Dat de cursus echt de diepte inging, blijkt wel uit een van de verhalen van Moussa. Hij vertelt: “Ik beleefde tijdens de 

cursus een heel emotioneel moment toen een van de deelnemers uit Haïti zijn verhaal voor de groep deed. Het groot-

ste deel van de Haïtiaanse bevolking stamt af van slaven uit Afrika. De achtergrond van slavernij en het feit dat in die 

periode families gescheiden werden, heeft tot op de dag van vandaag negatieve effecten op de maatschappij. Het 

http://www.iudi.org/wp/home/
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was voor slaven verboden in familieverband te leven; mannen, vrouwen en kinderen werden van elkaar gescheiden 

en zo werd de gewone familiestructuur verwoest. Zijn verhaal raakte mij enorm! Ik liep naar hem toe, voor de hele 

groep en zei geëmotioneerd: ‘Dat is ook de zonde van onze voorouders geweest. Onze voorouders hebben ook mee-

gewerkt aan de deportatie en geholpen bij de selectie van de sterkste en beste mensen.’ Ik knielde voor hem neer en 

vroeg namens alle Afrikaanse deelnemers vergeving voor deze zonde uit het verleden. Daarna omhelsden we elkaar. 

Bij hem (en niet alleen bij hem…..) liepen de tranen over de wangen. Een dankbaar moment, het werk van Gods 

Geest!”   

4.5  Uitgelicht – Noodhulp door IRV-kerken in Venezuela   

 

Honger naar voedsel en hunkering naar troost 
 

In 2017 steunde Verre Naasten, samen met de GKv-kerken in Drenthe, de noodhulpactie van de Venezolaanse 

zusterkerk IRV (Iglesia Reformada de Venezuela). Hulp bestond uit medicijnen, etenswaren en geld.  Deze nood-

hulp was dringend omdat het land verder de afgrond inglijdt door het dictatoriale regime van president Maduro. 

Zo is er honger: mensen stropen op straat de vuilniszakken af op zoek naar iets eetbaars. En veel verdriet. Zoals 

bij Joanna Navas uit de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Zij verloor haar man bij een razzia. Nu moet ze met 

haar kinderen zien te overleven in een wijk waar criminele bendes de dienst uitmaken. En Luciano, het zieke 

zoontje van Dilmar en Misael, stierf omdat hij afhankelijk was van een ziekenhuis zonder medische zorg.  

 

De kerkelijke gemeenten van Barquisimeto, Maracay en Valencia zijn met Nederlandse giften startten in 2017 een 

voedselproject voor bewoners van een sloppenwijk. Zij kochten maandrantsoenen met eten, medicijnen voor hulp-

behoevenden en autobanden voor de auto’s van evangelisten. Door medicijngebrek in het land zelf, werden veel me-

dicijnen in Nederland aangeschaft. Deze gingen vervolgens met koffers vol weer richting Venezuela, meegenomen 

door Venezolaanse jongeren die Nederland bezochten tijdens een (overigens geweldige) uitwisselings- jongerenreis 

met de partnerkerken van Drenthe Mission I Verre Naasten.   

 

Onbetaalbaar 

De kerkelijke gemeenten in Venezuela kochten ook voor benzine voor de brommers van evangelisten, zodat zijn in 

omliggende dorpen het evangelie konden brengen. Benzine was onbetaalbaar geworden door de crisis. Dominee 

Hipolito Cordeko legt uit: “Venezolanen lijden letterlijk honger, maar hunkeren ook naar eerlijkheid, liefde en troost.” 

De nood in Venezuela is nog steeds ongekend hoog. Per maand verlaten zo’n 40.ooo mensen Venezuela, om onder-

dak te vinden bij kennissen en familie in buurtlanden. Vanwege de schrijnende situatie continueren we in 2018 de 

steun voor noodhulp.   

 

‘Onze broers en zussen worden dunner en dunner’ 

 
Dominee Carlos Bello, voorganger van de Iglesia Reformada de Venezuela in de plaats Maracay, stuurde tijdens 

de noodhulpactie een noodkreet per brief. De situatie in zijn land was in korte tijd verder verslechterd. Dit is wat 

hij schreef:  

 

“Geweld en wetteloosheid nemen schrikbarend toe sinds president Nicolás Maduro de gekozen volksvertegenwoor-

diging de macht ontnam. Elke dag demonstreren Venezolanen tegen zijn bewind, dat de Grondwet schendt. Wij 

staan op de rand van een dictatuur, waarbij mannen de macht grijpen die geen enkel respect hebben voor waarden 

en normen. Zestig mensen kwamen bij de gewelddadigheden om, maar de mensen die stierven door gebrek aan 
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medische zorg, zijn inmiddels al niet meer te tellen. Nog elke dag wordt onze munteenheid, de bolivar minder waard, 

en het wordt steeds moeilijker onszelf te voeden, laat staan dat we anderen nog kunnen bijstaan. Onze broeders en 

zusters worden dunner en dunner nu ze in leven moeten blijven op een hongerdieet. De gewelddadigheden en de-

monstraties dwingen ons ertoe onze doordeweekse kerkelijke samenkomsten te staken. Ik ben bezorgd over mijn 

familie en de toekomst van de Venezolaanse kerk. Ik weet niet waar deze chaos toe zal leiden, maar ik raak er steeds 

meer van overtuigd dat de toekomst voor Venezuela en de Venezolanen niet goed zal zijn. In elk geval zijn de gebe-

den van onze Nederlandse broeders en zusters voor ons zeer waardevol!’ (Bron: Nederlands Dagblad 12 juni 2017) 

 

4.6  Uitgelicht – Evangelisatie via media door RSC in Zuid-Afrika  

 

‘Living Word’: een online bibliotheek vol preekschetsen  
 

Sinds 2008 ondersteunt Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ‘Living Word’: een online bibliotheek met preek-

schetsen om voorgangers in Afrika en Azië te voorzien van preekmateriaal. Dit project, opgezet door ds. Jopie 

van der Linden vanuit het  Reformational Study Centre (RSC) in Zuid-Afrika, wil preekschetsen ontwikkelen en 

beschikbaar maken voor voorgangers met geen of weinig theologische studie, als voorbereiding voor hun preek 

op zondag.  

 

In 2017 maakte het RSC 45 preekschetsen. Zo'n preekschets begeleidt de voorganger door het proces van het maken 

van zijn preek. De preekschetsen gingen naar 6.100 voorgangers uit 65 landen, waaronder Trinidad en Tobago, Koe-

weit, Libië, Zimbabwe en Pakistan.  

 

Feedback 

In 2017 meldden zich 1.300 nieuwe voorgangers aan op de website, 40 voorgangers stopten met het gebruik ervan. 

Het RSC verzamelt feedback van gebruikers, vooral over de toepassing van de preekschetsen in lokale context en 

cultuur. Ook startte RSC met reflectiegroepen bestaande uit voorgangers van verschillende theologische achtergron-

den en onderwijsniveaus. Hun feedback wordt gebruikt om de preekschetsen te verbeteren. In 2018 ontwikkelt de 

RSC nieuwe gebruiksvriendelijke software en wil men deze in gebruik nemen. Deze software biedt onder andere de 

mogelijkheid voor interactie tussen gebruikers en het RSC.  Ook maakt de RSC in 2018 meer mankracht vrij om de 

feedback op de preekschetsen te verwerken.  

 

“Geen kant en klare preken, maar hulpmiddelen en inspiratie!” 
 

Ds. Jopie van der Linden - een boom van een kerel, 40 jaar oud - is al tien jaar met emeritaat. Een ernstige long-

ziekte maakte het voor hem onmogelijk om nog langer als gemeentepredikant in de VGKSA-gemeente in Jo-

hannesburg, Zuid-Afrika te werken. Al biddend om Gods bedoeling, ontstond bij Jopie het idee om zijn biblio-

theek digitaal ter beschikking te stellen aan collega-voorgangers, die geen eigen studieboeken hebben. 

 

Hij vertelt: “Alleen al in Afrika zijn er duizenden voorgangers die werken in kleine dorpsgemeenten. De meesten heb-

ben daar nauwelijks opleiding voor ontvangen. Toch gaan ze elke zondag op enthousiaste wijze voor in hun gemeen-

ten. Veel van deze voorgangers hebben behoefte aan meer inzicht in het Woord. Aan hulp en ondersteuning bij het 

schrijven van hun preken.” 

 

  

http://www.refstudycentre.com/
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Online vindplaats 

“Zodoende zijn we, na een jaar van voorbereiding, in juli 2008 gestart met een internet-service om voorgangers in 

Afrika en Azië te voorzien van preekmateriaal. Dat werd het Reformational Study Centre (RSC): een online vindplaats 

voor Bijbelgetrouw, praktisch-theologisch materiaal (www.christianstudylibrary.org). Voor diegenen die het woord 

van God willen bestuderen, maar hier geen mogelijkheden voor hebben. Daarnaast werken we aan een database met 

preekvoorbereidingsschetsen. Inmiddels zijn dat er al tientallen, waarmee we lokale voorgangers helpen om een ei-

gen preek te maken. Allemaal met hetzelfde verlangen: het geloof te delen en te vertellen over Jezus’ liefde.” 

 

Geweldige overvloed 

Eén van de ‘gebruikers’ is ds. J. Barber uit Oeganda. Hij reageert: ‘Ik heb prachtige documenten gevonden op uw 

website. Ontzettend bedankt daarvoor. Wat een geweldige overvloed aan informatie. Ik wacht vol spanning het 

nieuwe materiaal over ‘genade’ af. Gods zegen voor jullie werk!’ 
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5. Resultaten 
 

De doelen voor 2017 staan in het jaarplan van Verre Naasten. Daarnaast zijn er afdelingsplannen waarin de afdelings-

hoofden zaken opnemen en wegzetten in tijdschema’s. In dit hoofdstuk een schematisch inzicht in de resultaten van 

de jaarplannen op de hoofdlijnen buitenlandse partners; achterban; organisatie; en financiën.  

 

5.1  Buitenlandse partners 

Buitenlandse partners 

Portfoliobeleid voorbereid (met RSV deelname) zodat het eind 2017, of 1e helft 2018 door LSV 

goedgekeurd kan worden. 

 

Voor invulling van het aspect ‘wederkerigheid’ in GKV-mission, zijn minimaal vier concrete 

voorstellen aangenomen en uitgevoerd, waarbij GKV-mission partners linkt met relevante 

contacten in het netwerk in Nederland. Bijvoorbeeld: lezing/college buitenlandse gast, plaat-

sing artikel in media. 

 

 

Afronden bezinning en besluit genomen over al dan niet lidmaatschap Micah; oppakken oriën-

tatie op mogelijk lidmaatschap World Reformed Fellowship, i.s.m. BBK; Midterm evaluation 

uitgevoerd en besluit genomen over al dan niet voortzetten Affiliation Agreement met TLTi 

 

Concrete invulling afgesproken met betreffende BBK-sectie op maat. (RSV | Verre Naasten of 

alleen met Verre Naasten, afhankelijk partner) m.b.t. werkwijze samen optrekken richting bui-

tenlandse partners. 

 

Bezinning op strategisch beleid t.a.v. Europa en rol GKv mission heeft geresulteerd in notitie 

die op bestuur van Verre Naasten is besproken 

 

Werkgroep update Algemeen beleid GKv-mission (buitenland) met vertegenwoordiging RSV’s 

en Verre Naasten-medewerkers, heeft herbezinning opgepakt en activiteiten uitgevoerd, ter 

voorbereiding van vaststelling vernieuwd Algemeen beleid door LSV in 2018 en plan gemaakt 

om dit proces in 2018 af te ronden. 

 

Minimaal één partner in het buitenland in gezamenlijkheid met GZB en/of CGK en/of NGK (als 

één Nederlandse partner) ondersteund (structurele ondersteuning of oriëntatie daarop). 

 

 

Van de 7 doelstellingen op het gebied van buitenlandse partners haalden we er 5.  

 

Voor de eerste doelstelling, voorbereiden portfoliobeleid, maakten we in 2017 selectiecriteria en deelden we daar-

mee ons partnerbestand in. Dit overzicht (ook wel ‘foto’ genoemd) bespreken we begin 2018 op het MT om daarna 

verdere vervolgstappen te definiëren. Daarmee is de gestelde deadline niet gehaald; halverwege het jaar koos het 

MT, vanwege o.a. andere prioriteiten, bewust voor een wijziging in het proces en uitstel.  

 

Voor de vijfde doelstelling geldt dat er geen notitie is geschreven. Wel aanvaardde het nieuw op te richten regionale 

samenwerkingsverband Groningen Mission Europa als nieuw werkgebied. Deze stap maakt dat wij het bezinnings-

proces niet alleen hoeven en willen doen, maar juist samen met deze gemeenten. Dat zal in 2018 verder vorm kunnen 

krijgen.  
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5.2  Achterban 

Achterban 

RSV’s stimuleren, faciliteren en ondersteunen in/bij het opstellen en uitvoeren van actieplan-

nen communicatie, gebaseerd op de nieuwe voorlichtingsstrategie, met meer op-maat pro-

ducten. Hiervoor de afdeling beter inrichten, SMART doelstellingen op niveau van betrokken-

heid formuleren en urgentie bij RSV’s verder inzichtelijk maken. Doel: bij 5/10 RSV’s aantoon-

bare verbetering. 

 

Pilot: Inrichten en uitvoeren van relatiebeheer kerken o.l.v. relatiebeheerder met 1-3 RSV’s  

Uitvoeren productevaluatie van gebruik van alle corporate communicatiemiddelen (ook RSV), 

inclusief alle offline en online periodieken. Op basis daarvan middelenmix optimaliseren en 

vernieuwen en meer samenhang aanbrengen 

 

Opstellen en uitvoeren online media strategie, inclusief evaluatie gebruik online middelen (ei-

gen website, regiowebsites, inzet social media), zoekmachineoptimalisatie en vergroten van 

inkomsten via online fondsenwerving, waaronder ons platform 

 

In samenwerking met RSV’s: uitvoeren regio-tour met minimaal 5 bijeenkomsten. Totaal be-

reik: minimaal 1.500 mensen en minimale opbrengst € 15.000,- 

 

Uitvoeren (niet)-lezers onderzoek voor Naast  

Uitvoeren pilot gemeente-gemeenterelaties met minimaal 2 RSV’s  

Uitvoeren van reisprogramma’s en identiteitsversterkende activiteiten op scholen en eind 

2017 

 

 

Alhoewel er in 2017 veel werk is verzet, haalden we helaas veel doelstellingen niet (volledig). In de samenwerking met 

de regio’s (de eerste doelstelling) zien we meer planmatig werken en meer initiatief, maar door beperkte capaciteit in 

de regio’s of andere keuzes wordt de voorlichtingsstrategie, zoals we die samen vaststelden, nog niet uitgevoerd. 

Met name het relatiebeheer richting Z&H-commissies is een verbeterpunt. De geplande pilot om hierin meer erva-

ring op te doen, vond geen draagvlak en kleurt daarom rood. Dat laatste geldt in mindere mate ook voor de regio-

tour; een regio toonde belangstelling. Samen met hen bereidden we een dergelijke tour voor, maar de uitvoering 

kwam beter tot z’n recht in 2018. Voor 2017 stonden de nodige evaluaties en onderzoeken gepland; de productevalu-

aties konden we niet allemaal afrondden; door de overgang naar het nieuwe CRM-systeem was data moeilijker toe-

gankelijk en liepen de evaluaties vertraging op. Dit werd verergerd door langdurige ziekte op de afdeling. Om die-

zelfde reden liep ook het lezersonderzoek Naast vertraging op; deze is wel voorbereid, maar kon niet worden uitge-

voerd.  

         

5.3  Organisatie 

Organisatie 

Nieuw CRM-systeem-systeem (donateurs) is geïmplementeerd, toegankelijk voor RSV’s en 

werkt naar tevredenheid (C&F), inclusief optimalisatie customer journey 

 

Nieuw boekhoudsysteem (AFAS) is geïmplementeerd, toegankelijk voor RSV’s en werkt naar 

tevredenheid (personeel Verre Naasten) 

 

Office 365 is geïmplementeerd, toegankelijk voor RSV’s en werkt naar tevredenheid (perso-

neel Verre Naasten en secretarissen RSV’s) 

 

Verhuizing naar nieuw kantoor is gerealiseerd binnen begroting, personeel Verre Naasten is 

tevreden (>7) 

 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 afgerond en door LSV aangenomen  
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Van de 5 doelstellingen haalden we er 2 ruim voldoende en zijn de andere doelstellingen ten dele behaald. De imple-

mentatie van het nieuwe CRM-systeem (1e doelstelling) is gerealiseerd, wel moeten we nog een optimalisatieslag 

maken en is de toegang voor de regionale samenwerkingsverbanden nog niet gereed. Dit geldt ook voor het nieuwe 

boekhoudsysteem en Office 365. Dit staat nu gepland voor 2018.  

 

 

5.4  Financiën  

Financiën 

In 2017 wordt bezonnen en besluit genomen of/hoe fondsenwerving met de RSV’s in de kerken 

vorm krijgt en wordt een plan van aanpak opgesteld voor de follow-up hiervoor voor seizoen 

2017/2018 

 

 

In 2017 is er concreet over dit punt doorgesproken. Dit resulteerde nog niet in een plan van aanpak. Met de RSV-le-

den is nu afgesproken om in 2018 een aantal pilots te draaien, daarvoor ontwikkelen we begin 2018 een plan van aan-

pak.  
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6. Organisatie  
 

6.1  Personeelsbeleid 

Voor het uitvoeren van ons werk zijn we afhankelijk van goed functionerende en gemotiveerde medewerkers die hun 

werk met plezier doen. Daarom willen we hen goede ondersteuning,  waardering en een plezierig en professioneel 

werkklimaat bieden.  

 

In het personeelsbeleidsplan komt nadrukkelijk tot uiting dat Verre Naasten vrijwillige medewerkers inzet. Zo willen 

we meer mensen betrekken bij mission. Deze betrokkenheid kan weer ingezet worden in ‘ambassadeurschap’.  

 

Verre Naasten kent een platte organisatiestructuur. Naast de directie en het directiesecretariaat heeft onze organisa-

tie drie afdelingen: partners en programma’s, communicatie en fondsenwerving en bedrijfsvoering. In 2017 hielden 

we twee personeelsvergaderingen.  

 

Onderstaande tabel is een weergave van de ontwikkeling in het personeelsbestand van Verre Naasten  

(situatie per 31 december): 

 

 Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 

Aantal medewerkers 24 22 22 

Fulltime / parttime 7 / 17 8 / 14 8 / 14 

FTE 18,5 17,03 16,69 

Vrouwelijke medewerkers 15 14 14 

Mannelijke medewerkers 9 8 8 

Gemiddelde leeftijd 44,20 45,22 44,21 

Gemiddeld aantal dienstjaren 8,13 9,61 9,44 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 3,33% 2,76% 1,24% 

  

Veiligheid en welzijn 

In 2017 voerden we een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit. Dit is een inventarisatie van de gevaren binnen 

Verre Naasten over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Dat leidde tot een plan van aanpak 

waarvan we de actiepunten inmiddels al opvolgden.  

 

Vrijwilligersbeleid 

Het mission-werk van de GKv wordt mede mogelijk gemaakt door zo’n negenhonderd vrijwilligers! Op diverse ma-

nieren, op kantoor of in het land, zijn zij betrokken bij onze missie ‘geloof delen wereldwijd’. De meeste vrijwilligers 

zijn actief binnen de Z&H-commissies van plaatselijke kerken. Ook bij de regionale samenwerkingsverbanden, in ons 

bestuur en op kantoor werken veel vrijwilligers, zoals Derike Pruim (41).  

 

“Het voelt alsof ik hier voor God aan het werk ben” 

 

Een oproep in het kerkblad, daar begon het mee voor Derike uit Dalfsen, moeder van vijf kinderen en getrouwd 

met Gert. Nu, vijf jaar later, werkt ze, tot haar eigen verbazing, nog steeds als vrijwilliger bij Verre Naasten, op 

de financiële administratie. “Ik vind het heel bijzonder dat ik door mijn werk hier kan bijdragen aan een hogere 



30 
 

zaak.” 

 

“Na de geboorte van mijn tweede dochter, stopte ik met werken. Tien jaar later begon het weer te kriebelen, zeker 

toen ik de oproep voor deze vrijwilligersfunctie in ons kerkblad zag. De functie die daar beschreven werd, was precies 

het werk dat ik altijd deed. Toch twijfelde ik, zou ik reageren? Ik was er immers al behoorlijk lang uit… Uiteindelijk 

waagde ik de sprong toch en mailde ik. Daarop kreeg ik direct een hele ontspannen reactie terug, heel fijn! 

 

Opleggen 

Verre Naasten kende ik al langer. Ik vind het heel bijzonder om voor zo’n organisatie te werken. Ik ben zelf niet het 

type dat eropuit gaat om mijn geloof te delen, maar zo kan ik toch een bijdrage leveren, een radar zijn. Het werk hier 

is voor een hogere zaak, het voelt alsof ik voor God aan het werk ben. Wat ik ook mooi vind aan het werk van Verre 

Naasten is dat we mensen daar stimuleren dingen zelf op te pakken, en het werk niet voor hen doen. Zo kunnen 

mensen zelf ontdekken wat het betekent kind van God te zijn!  

 

Vrijblijvend 

De sfeer bij Verre Naasten vind ik gezellig. Er is hier veel respect voor elkaar. Ook tel je als vrijwilliger echt mee, je 

wordt overal bij betrokken en goed op de hoogte gehouden. Wat dat betreft is er hier geen onderscheid tussen me-

dewerkers en vrijwilligers. Ik ervaar ook dat ik verantwoordelijkheid heb, ik wil echt van nut zijn voor de financiële 

afdeling. Mijn werk is hier vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Na zoveel jaren voelt het werk inmiddels ook echt als ‘mijn 

ding’. Ik zeg wel eens, ‘voordat ik hier wegga, moet er wel iets héél moois voorbij komen!’”  

 

6.2  Keurmerken 

CBF-Erkend goed doel 

Sinds 1 januari 2002 is Verre Naasten drager van het CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving, Erkend goed doel). 

We hanteren bij de fondsenwerving ook de gedragscode van het CBF. Na de hertoetsing is het keurmerk opnieuw 

toegekend voor een periode van drie jaar, tot 1 juli 2019. In 2016 maakten we met succes de overgang naar de nieuwe 

erkenningsregeling. 

 

ANBI 

Verre Naasten heeft, sinds de invoering ervan in januari 2008, een ANBI-verklaring. Deze verklaring garandeert dat 

de Belastingdienst ons erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel 

donateurs als Verre Naasten.  

 

ISO 9001:2008 

Verre Naasten is sinds juni 2008 ISO:9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmana-

gementsysteem van een organisatie. In de rapportage van de certificerende instelling staat o.a.: “Als positief punt is 

op te merken, dat Verre Naasten op een zeer gedreven manier wordt geleid en dit ook de aanpak van de medewerkers 

kenmerkt; beleid en doelen liggen dicht bij de mensen”.    

 

6.3  Risicomanagement 
Als mission-organisatie die wereldwijd actief is, heeft Verre Naasten te maken met uiteenlopende risico’s. Bijvoor-

beeld financiële risico’s, wet- en regelgeving en risico’s op het vlak van strategische en operationele zaken en reputa-

tie. Omgaan met onzekerheid in een dynamisch complexe omgeving is een rode draad in al onze activiteiten. Daarin 

blijven we steeds zoeken naar mogelijkheden om van onze fouten te leren. Zo beoordelen we de risico’s met direct 

betrokkenen (zowel intern als ook met partners wereldwijd) en schatten we de  financiële gevolgen in van potentiële 
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risico’s voor de onderbouwing van onze financiële reserves. Zo proberen we de kans en impact van potentiële risico’s 

nauwkeuriger vast te stellen. 

Strategische risico’s 

De traditionele wervingsmethoden verschuiven en de ‘meer structurele’ inkomsten van de achterban laten een da-

lende trend zien. Verre Naasten is zich hiervan bewust en in het nieuwe meerjarenbeleidsplan is expliciet aandacht 

voor de demografische opbouw van de achterban van Verre Naasten. Vandaaruit worden kansen en mogelijkheden 

onderzocht om beter aan te sluiten bij het bereiken van de gehele achterban van het GKv-missionwerk. 

Financiële risico’s 

Verre Naasten heeft  financieel beleid om aanwezige risico’s te signaleren en af te dekken. Een helder financieel be-

leid ondersteunt ons als stichting bij het realiseren van de doelstellingen die in het meerjarenbeleidsplan zijn vastge-

legd. Een helder financieel beleid is van groot belang voor: 

 

• Het werken met partners in het buitenland; 

• Een goed lopende interne organisatie; 

• Verantwoording naar de achterban in Nederland. 

 

Gelet op de doelstelling voert Verre Naasten geen actieve beleggingsactiviteiten uit. Een uitzondering hierop vormt 

de belegging in het Oiko Credit Nederland Fonds. Overtollige middelen brengen we bij vaste financiële partners on-

der. Ook dienen de liquide middelen in euro’s aangehouden te worden. Contante vreemde valuta worden alleen aan-

gehouden als deze dienen ter afdekking van valutarisico’s uit hoofde van reeds aangegane verplichtingen (in 

vreemde valuta).  

 

Liquide middelen die tijdelijk niet nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering brengen we gespreid onder bij vier Ne-

derlandse banken. Deze banken vallen allen onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent bescherming tot  

€ 100.000,- per bank bij eventueel faillissement van de bank.  

 

Fraude en anticorruptie 

Verre Naasten heeft een fraude- en anti-corruptiebeleid, om zowel de interne organisatie als de partner te dienen. 

Mocht zich toch fraude voordoen, dan doen we er alles aan doen om de schade voor de organisatie te minimaliseren. 

Daarnaast stellen we de persoon die fraudeerde verantwoordelijk om de volledige schade (financieel en/of materieel) 

te vergoeden.   

 

Veiligheidsrisico’s 

Ons werk wereldwijd brengt onvermijdelijk een aantal risico’s met zich mee. Een operationeel risico als veiligheid 

heeft de hoogste prioriteit en is voor Verre Naasten een integraal onderdeel van de zorgplicht voor haar medewer-

kers. Het veiligheidsbeleid geeft weer hoe Verre Naasten veiligheidsrisico’s wil beheersen. Zo willen we de gevolgen 

van deze risico’s  voor onze eigen organisatie en partnerorganisaties, ons personeel, reputatie en bezittingen beper-

ken. We zijn ons er daarbij van bewust dat we niet alle risico’s kunnen vermijden. Het personeel van Verre Naasten 

realiseert zich dat ook en is gemotiveerd om onzekerheden op een verantwoordelijke manier te accepteren bij de 

uitvoering van hun werk in Gods Koninkrijk en om – zoals in alles – op de Heer te vertrouwen.  

 

Het veiligheidsbeleid beschrijft de organisatorische aanpak van veiligheid en stelt algemene regels voor veiligheids-

beheersing. Zo willen we onze medewerkers informeren om een actieve rol te spelen in het verminderen van risico’s. 

In dit alles zien we veiligheidsbeheersing niet als beperkend, maar als een manier om ons werk en daardoor de 
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voortzetting van projecten mogelijk te maken, onder omstandigheden die zonder veiligheidsbeheersing niet langer 

mogelijk zouden zijn.  

 

Reputatierisico’s 

Imagoschade is een groot risico voor een fondsenwervende organisatie als Verre Naasten. Om dit risico zo klein mo-

gelijk te maken, hebben we o.a. een communicatieprotocol en een crisiscommunicatieplan.  

 

Wet- en regelgeving 

Verre Naasten vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Niet alleen omdat dit een wet-

telijke verplichting is, maar vooral omdat we het belangrijk vinden om de privacy van onze donateurs te waarborgen. 

 

Treasurymanagement  

Verre Naasten heeft treasurybeleid met primair als doel het beheersen van risico’s en secundair het optimaliseren 

van de financieringsbaten.  

 

De na te streven doelstellingen zijn de volgende: 

 

• Beheersen en beperken van financiële risico’s welke invloed hebben op het vermogen en het resultaat; 

• Minimaliseren van kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 

• Optimaliseren van rentebaten. 

 

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

• Een optimale liquiditeitspositie; (op korte en lange termijn) 

• Kosten efficiënt betalingsverkeer;  

• Geen actieve beleggingen; 

• Afdekken van valutarisico’s zodra deze bekend zijn. 
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