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Terugkijkend op 2018 overheerst dankbaarheid. Die dankbaarheid kreeg een speciaal tintje 
door ons 40-jarig bestaan. Veertig jaar mochten we vanuit de kerken betrokken zijn bij 
geloofsgenoten wereldwijd. Dat bracht ons en onze donateurs veel. Met zicht op de
 wereldwijde kerk van Christus, vind je volop redenen om te danken voor groei, voor 
herkenning in het geloof en voor het mogen ondersteunen en samen optrekken. Persoonlijk 
leerde ik veel meer vertrouwen op Gods wonderlijke wegen, dwars door onwillige en ‘rare’ 
mensen heen. Zoals een oude oma in Myanmar. Zij ontmoette een Engelse missionaris 
zonder opleiding. Hij bracht het evangelie in haar dorp met slechts enkele bladzijden uit de 
Bijbel. Drie generaties later is het dorp christelijk! Of Robert uit Oeganda, verslaafd aan de 
drank. God greep hem in zijn nekvel, toen hij kopje onder ging in het Victoriameer. 
Nu is hij evangelist! Wonderlijke wegen; knipoogjes ook, naar ons. Natuurlijk mogen wij 
hedendaagse inzichten en methodieken gebruiken. Daar hebben de partners ‘recht op’. Toch 
zijn bovenstaande verhalen helpend: het verspreiden van de boodschap van Jezus Christus 
hangt niet van ons af. 

In 2018 mochten we, met de kerken in Nederland, zo’n 80 partners in 30 landen 
ondersteunen. Zoiets kan alleen met een betrokken achterban die meeleeft, meebidt en 
meefinanciert. En die is er! We zijn dankbaar voor zoveel contactmomenten waarin mensen 
aangeven dat zij voor ons als organisatie en voor de partners bidden. 

Het afgelopen jaar zijn er met betrekking tot onze partners geen vervelende dingen gebeurd. 
We mochten, met hulp van veel vrijwilligers, ons werk doen. Bezoeken werden afgelegd, 
tevredenheid werd gemeten. Steeds staat de relatie voorop. We zijn niet enkel een
 ‘flappentap’ en dat wordt gewaardeerd. Dat blijkt ook uit een boodschap van een 
Zuid-Afrikaanse partner ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum: “Julle het ons nie net 
(dat betekent: slechts, red.) financieel gehelp nie. Ons is Verre Naasten baie dankbaar vir 
die saamdink. By die maak van ons planne was en is Verre Naasten altyd ‘n goeie klankbord. 
Die verslaggewing wat julle vra, dwing ons om goed na te dink waarmee ons besig is.” 

Vanuit ons hart, met mond en handen hopen we ook in 2019 op te trekken met ons partners, 
om hen te ondersteunen bij ‘geloof delen wereldwijd’. 

Klaas Harink 
Directeur Verre Naasten

I Voorwoord
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II Samenvatting en cijfers 
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Jaarrekening 2018
Klik hier hier voor de volledige jaarrekening van 2018.

http://www.verrenaasten.nl/download/20029
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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 bevrijden, nú en straks. Gedreven door 
Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, als zijn volgelingen, 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 ondersteunen 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 vastgesteld. 
 
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 verkondi-
ging van Gods Evangelie in opdracht van Christus. 

1. Over Verre Naasten
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 1.2 Bestuur

Het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) 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 bestuurder 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 afdelings 
 hoofden; 
- Verantwoording afleggen aan het LSV over beleid en voorstellen voor de benoeming  
 van nieuwe  bestuursleden. 

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 accountant, 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, donateurs, partners en andere belangstellenden. Daarnaast is er jaar-
lijks een (zelf)evaluatie.  

Overzicht bestuursleden en nevenfuncties 
Statutair bestaat ons bestuur uit ten minste zeven, maar bij voorkeur uit negen leden. Op 31 
december 2018 had ons bestuur acht leden en was er één vacature.  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 familierelaties binnen het bestuur. Onze bestuursleden ontvangen geen 
bezoldiging. Ook worden er geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
Bestuursleden ontvangen slechts vergoedingen voor gemaakte onkosten. Deze kosten zijn 
hoofdzakelijk reiskosten, voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen. In 2018 waren 
de netto vergoedingen voor onkosten van bestuursleden in totaal €1.173,98. Een deel van 
deze onkosten is niet uitgekeerd maar door bestuursleden als gift geoormerkt.

https://www.verrenaasten.nl/bestuur
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1.3 Regionale Samenwerkingsverbanden  

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun 
mission-werk wereldwijd. Voor de uitvoering van dit mission-werk, werken GKv-kerken 
regionaal samen in regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s). Vanuit Verre Naasten 
ondersteunen en adviseren we de RSV’s op het gebied van beleidsvorming, projectmanage-
ment- en beoordeling, en communicatie.  

De RSV’s publiceren ook een zelfstandig jaarverslag over 2018. Deze verschijnt in de vorm 
van een regionale editie van het mission-blad Naast, waarin een overzichtskaart van de ver-
schillende programma’s, enkele nieuwsberichten en een financieel overzicht is opgenomen 
(incl. de bijdrage vanuit het Landelijk Samenwerkingsverband | Verre Naasten). Vanaf half 
mei ligt deze jaarverslag-editie in de lid-kerken. Online zijn ze te vinden op 
www.verrenaasten.nl/naast.  

Meer weten over één van de regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s)? Klik op de regio 
hieronder en bezoek hun website! 

1.  Drenthe Mission | Verre Naasten 
2. Groningen Mission | Verre Naasten  
3.  India Mission | Verre Naasten 
4. Indonesië Mission | Verre Naasten 
5.  Kenia Mission | Verre Naasten 
6. Oekraïne Zending 
7. Rijnmond Mission | Verre Naasten 
8. Utrecht Mission | Verre Naasten 
9. West-Afrika Mission | Verre Naasten 
10. Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten
11. Zuid-India Mission | Verre Naasten 

 

http://www.drenthemission.nl
http://www.groningenmission.nl
http://www.indiamission.nl
http://www.indonesiemission.nl
http://www.keniamission.nl
http://www.oekrainezending.nl
http://www.maronline.nl
http://www.utrechtmission.nl
http://www.westafrikamission.nl
http://www.zuidafrikamission.nl
http://www.zuidindiamission.nl
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In al onze activiteiten staat onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ centraal. Om die missie 
te bereiken, werken we samen 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. 

In 2018 ondersteunden we programma’s van 59 kerken en lokale organisaties in 33 landen 
wereldwijd. Dit zijn programma’s waarmee onze partners, in hun directe omgeving, het 
geloof willen 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 investeren 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 mission-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 
‘het geloof te delen’. Gebruikmakend van hun ervaring, kennis en kunde, vanuit het besef 
dat een ieder talenten heeft ontvangen 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!

2. Strategie en beleid
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2.1 SWOT (sterkte-zwakte analyse) Verre Naasten

Bovenstaande SWOT is overgenomen uit ons meerjarenbeleidsplan 2017 – 2021. In mei 2017 werd 
dit meerjarenbeleidsplan behandeld en vastgesteld op het LSV. Na finaal akkoord daarop 
publiceerden we het nieuwe meerjarenbeleidsplan ook op onze website.

Sterktes Zwakte
•We hebben een gevarieerd pakket aan 
buitenlandse partners en type programma’s  
wereldwijd. 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 
gemotiveerde vrijwilligers en betaalde 
medewerkers 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 naamsbe-
kendheid (+90%).
•We hebben een stabiele financiële  positie 
(reserves en inkomstenniveau zijn op peil, 
loyale donateurs). 

• We slagen er onvoldoende in om jongere genera-
ties (onder de 45 jaar) aan ons te verbinden, zowel 
financieel als qua vrijwilligerswerk. 
• De huidige organisatiestructuur en -cultuur van 
het mission-werk heeft een gelaagde 
communictiestructuur zowel richting achterban 
als naar het buitenland; hierdoor is de efficiency en 
eenduidigheid niet optimaal.
• Er is een tekort aan vrijwilligers binnen de regio’s.
• We beschikken over onvoldoende instrumenten 
om de wederkerigheid met buitenlandse partners 
te verzilveren.  
• Er wordt verschil ervaren in ambities en veran-
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 
(onder 45 jaar) aan zingeving, 
geloofsbeleving en spiritualiteit (zowel privé, 
als in studie als werk).  
• Door de digitale ontwikkelingen en betere 
reismogelijkheden zijn er toegenomen 
mogelijk-heden voor communicatie en 
contacten.  
• De vergrijzing heeft als positief effect dat er 
capaciteit vrijkomt (kennis en tijd) en vermo-
gen (giften van de ‘gouden eeuw’ generatie 
en nalatenschappen). 

• De daling van het aantal leden van de GKv in 
combinatie met een onzekere toekomst voor het 
GKv-kerkverband maken ook de toekomst van het 
GKv-mission-werk onzeker. Verder leiden actuele 
discussies binnen het kerkverband (over man/
vrouw en homoseksualiteit) mogelijk tot (verdere) 
splitsingen. Ook zien we bij GKv-ers onder de 45 
jaar een tendens om interkerkelijk bezig te zijn, 
organisaties 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, 
dikwijls ten koste van de aandacht voor mission 
buitenland.  
• 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 
vrijwilligerswerk, maar ook financieel.  
• Enkele hulpverleningsorganisaties profileren zich 
steeds meer als mission-organisaties (kerken 
helpen kerken), waardoor zij meer direct een 
concurrent vormen.

http://www.verrenaasten.nl/mjbp
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2.2 Strategische aandachtsgebieden 

Om te kunnen meten en weten of Verre Naasten als organisatie naar behoren functioneert, 
formuleerden we zes 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 aan 
 gesloten kerkelijke gemeenten) meer betrokken zijn bij mission-buitenland en uit  
 zich dat in meer meeleven, meer meebidden en meer meefinancieren? 
3) Worden de Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV’s) 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 overleggen  
     van het 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 budgetten 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, partnerbezoeken, 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.

2.3 Vooruitblik 2019 

In 2018 continueerden we de lijn die vanaf 2017 is ingezet.  In het meerjarenbeleidsplan voor 
de periode 2017-2021, dat in mei 2017 is aangenomen door het LSV, worden enkele accen-
ten geplaatst. Deze zijn qua uitwerking in 2018 voorbereid en zullen in 2019 verder geïmple-
menteerd worden. 

Buitenland 
Voor 2019 formuleerden we diverse doelstellingen rond de samenwerking met buitenland-
se partners. In 2018 is er een nieuwe versie van ons Algemeen Beleid Mission geformuleerd 
en aangenomen door het LSV. Daarnaast is er een ‘foto’ gemaakt van ons huidige werk: 
een momentopname van ons partnerbestand en projectportfolio, op allerlei deelgebieden 
(omzet, impact, werelddeel, organisatiekracht, etc.). In 2019 willen we de ‘foto’ bespreken 
en nagaan of dit leidt tot aanpassingen van ons portfolio. 
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In samenwerking met Drenthe Mission | Verre Naasten is besloten het programma 
‘Missionaire Wereldwerkers’ (MWG) af te bouwen. Bestaande ‘missionaire wereldwerkers’ 
blijven in het programma (indien de omstandigheden van hen niet wijzigen), maar er zal 
geen nieuwenstroom plaatsvinden. Het MWG-programma bleek, na een aantal jaren op 
deze manier te iwerken, teveel af te wijken van onze manier van werken en leverde geen 
extra betrokkenheid bij het mission-werk op. 

De partners en programma’s in Europa zijn overgedragen aan Groningen Mission | Verre 
Naasten. De officiële oprichting van dir regionaal samenwerkingsverband (RSV) is in 2018 
gerealiseerd, nadat de Groningse kerken het Litindo-project hebben overgedragen aan de 
kerk in Mundijong (Australië). Vanaf januari 2019 zullen de mission-projecten in Europa 
onder verantwoordelijkheid van genoemde RSV 
uitgevoerd worden.  

 Vanuit de mission-samenwerkingsverbanden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken 
(NGK) wordt aansluiting gezocht bij het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV). 
Op bestuursniveau is Verre Naasten met name betrokken bij advisering van hun 
programma’s in Zuid-Afrika (Kwazulu Natal).  

Binnenland 
Vanaf 2018 is er budget gereserveerd voor mission-projecten in Nederland. Werkende weg 
willen we er achter komen of Verre Naasten hierin een rol kan spelen als aanjager, 
verbinder en versterker. We richten ons vooral op die projecten die gericht zijn op ‘buiten-
landers’ in Nederland, maar merken ook dat scheiding tussen autochtoon en allochtoon niet 
altijd werkbaar is. Contacten met het Deputaatschap Ondersteuning (DO) van de GKv bou-
wen we daarbij verder uit en inmiddels hebben we daarvoor gezamenlijk een medewerker in 
dienst. Contacten met het Diaconaal Steunpunt (GKv, NGK) en het PDZ (Platform diaconale 
zaken, van GKv, CGK en NGK), inzake het missionair-diaconaal gemeente zijn, worden in 
2019 uitgebouwd. 

Betrokkenheid 
In 2019 zetten we weer volop in op het genereren van betrokkenheid. Daarbij gaat er veel 
aandacht uit naar de ondersteuning van de verschillende RSV’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 kerksei-
zoen. Ook lanceren we fondsenwervende campagnes, rond Biddag, Dankdag en aan het 
eind van het jaar.  Daarnaast organiseren we, net als andere jaren, speciale evenementen 
voor de doelgroepen kinderen, jongeren en senioren, met als grootste event de 4e editie 
van Missie V.O.N.K. Verder bieden we onze inspiratieplekken aan en faciliteren we bij 
groepsreizen van kerkelijke gemeentes. 

De opdracht om de betrokkenheid bij mission ook naar de toekomst toe te behouden en te 
bevorderen (MJBP 2017-2021) is ter hand genomen. In 2018 bereidden we de lancering voor 
van Lume, als uitwerking van het MJBP en in opdracht van het LSV. Dit is een in 2018 uitge-
werkt tot een nieuw ‘label’ voor christenvrouwen, in de leeftijd van 25-45 jaar. De soft launch 
heeft plaatsgevonden op vrijdag 1 februari 2019, met een bijeenkomst met meer dan 100 
vrouwen die ingezet worden als ambassadeur van Lume. De verdere uitwerking 
(incl. hard launch) zal in 2019 plaatsvinden. 
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Organisatie 
In 2018 is besloten dat we concreet gaan  samenwerken met de Nederlands Gereformeerde 
Kerken (NGK) rond het mission-werk. Door het LSV is besloten dat hiervoor de statuten van 
het LSV en Verre Naasten worden aangepast. I.p.v. verbonden te zijn aan een 
kerkgenootschap (GKv), wordt er gewerkt vanuit een grondslag: ‘de Bijbel zoals die 
nagesproken wordt in de drie formulieren van enigheid’ en het doel ‘mission, ver weg en 
dichtbij’. Onze visie en missie zullen in 2019 hierop aangepast worden.

Financieel  
In 2018 hebben we 839K meer inkomsten mogen ontvangen, dan we hadden begroot, en 
ook 60K meer dan in 2017. In de begroting voor 2019 onttrekken we 584K uit onze reserves, 
vanwege het te verwachten exploitatietekort. Dit is o.a. nodig vanwege de investeringen 
van 325K (boven op ons reguliere werk) voor nieuwe vrouwenlabel Lume (200K) en 
ondersteuning van mission-werk in Nederland (125K). De afgelopen jaren konden we ons  
reguliere werk financieren vanuit de reguliere inkomsten. De extra investeringen voor Lume 
en Mission in Nederland worden gefinancierd vanuit extra incidentiele inkomsten, zoals 
legaten (in 2018: 162K). 
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De betrokkenheid bij het mission-werk vasthouden én vergroten. Dat is steeds de uitdaging 
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. 

Communicatie speelt een sleutelrol in het creëren van betrokkenheid bij mission. Als Verre 
Naasten verstaan wij onder communicatie: “Alle activiteiten die bijdragen aan het realiseren 
van kennis en bewustwording over, en draagvlak voor het mission-werk, waardoor de betrok-
kenheid 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 disciplines hebben immers als insteek de ander in het hart te raken? 
Met als doel: het stimuleren van een reactie (in dit geval: delen van gebed, kennis, tijd, 
aandacht, geld of netwerk).” 

De GKv-kerken en hun leden vormen vanzelfsprekend een belangrijke communicatie-
doelgroep wat betreft het vasthouden en vergroten van de betrokkenheid bij het 
mission-werk. Kerkenraden, diaconieën en predikanten worden veelal rechtstreeks 
benaderd. De kerkleden (als subdoelgroep) worden vooral benaderd via de Z&H-commissies 
(Zending & Hulpverlening, of mission-commissies). Zij fungeren als intermediairs. Andere 
belangrijke communicatiedoelgroepen zijn particuliere donateurs, scholen, partners, media 
en interne doelgroepen, zoals medewerkers en vrijwilligers. 

3.1 Belanghebbenden 

In het verleden is een uitgebreide omgevingsscan uitgevoerd, die leidde tot het vaststellen 
van de volgende belanghebbenden: 

 1) Het GKv-kerkverband (onze achterban) 
 2) Partners en netwerken in het buitenland 
 3) Kerkelijke instellingen
 4) Theologische Universiteit Kampen
 5) Netwerken in Nederland (bijvoorbeeld Prisma en NZR) 
 6) Concullega’s 
 7) Medewerkers (betaald en onbetaald) 

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 fondsenwer-
ving. In de fondsenwerving kiezen we bewust voor het benaderen van verschillende doel-
groepen. Zo willen we inspelen op de kansen die we zien en risico’s spreiden. Bijna 50% van 
onze inkomsten komt via zendingsquota uit kerken, via de regionale 
samenwerkingsverbanden. Het zendingsquotum is een vaste bijdrage per kerklid voor 
mission. Deze vorm van geven biedt voor ons een grote mate van zekerheid, maar 
terzelfdertijd staat het ‘quota-stelsel’ binnen de kerken enigszins onder druk. 

3. Communicatie met 
     belanghebbenden
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Om meer projecten te kunnen uitvoeren en niet alleen afhankelijk te zijn van zendings-
quota, werven we aanvullend bij particuliere donateurs. Om op dit vlak de risico’s zoveel 
mogelijk te beperken, zetten we veel in op steun via structurele bijdragen (machtigingen). 
Andere doelgroepen voor fondsenwerving zijn scholen en fondsen. Waar mogelijk doen we 
een beroep op subsidies - via overheid of andere institutionele donoren - maar gezien onze 
religieuze doelstelling zijn onze mogelijkheden bij veel fondsen beperkt.

3.2 Communicatiemiddelen 

3.2.1 Periodieken  

Naast 
Het blad Naast is een gezamenlijke uitgave van de regionale samenwerkingsverbanden 
(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 2018 verscheen Naast in vier landelijke edities (32 
pagina’s) en twee regionale edities (8 pagina’s). Daarnaast voerde de redactie in 2018 een 
lezers- en een niet-lezersonderzoek uit. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de 
eerste helft van 2019 besproken door de redactie, waarna aanbevelingen zullen worden 
gepresenteerd aan het LSV. 

Verre Naasten Nieuws 
Verre Naasten Nieuws is de campagne-nieuwsbrief van Verre Naasten. Deze direct mailing, 
waarvan de vormgeving per uitgave verschilt, verschijnt zes keer per jaar en wordt per post 
verzonden naar alle actieve donateurs. Dat gebeurde voorheen deels rechtstreeks op de 
deurmat (op het privéadres) en deels collectief, via het postvakje in de kerk (via contactper-
sonen in de kerk). Met deze collectieve verzending zijn we in 2018 gestopt, o.a. vanwege 
de tijdsbelasting van de contactpersonen en de nieuwe AVG-wetgeving rond het wel/niet 
vastleggen van het kerkgenootschap van potentiële donateurs. De gemiddelde oplage ligt 
in 2018 op 15.940 (was 18.544 in 2017). Daarnaast ontvangen zo’n 1.555 mensen de nieuws-
brief digitaal (was 1.700 in 2017). Via deze nieuwsbrief wil Verre Naasten haar achterban 
informeren en inspireren. Daarnaast is het een belangrijk middel voor fondsenwerving. 

Missionair 
Missionair is een speciale nieuwsbrief over de mediaprojecten van Verre Naasten. Per post 
gaat deze nieuwsbrief in een oplage van ongeveer 2.354 naar voormalig Emission-donateurs 
(was 4.888 in 2017). De stichting Emission ging in 2010 op in Verre Naasten. De nieuwsbrief 
(vier pagina’s) verschijnt vier keer per jaar en informeert de achterban over lopende en nieu-
we projecten. Via deze nieuwsbrief werven we giften voor onze mediaprojecten.  
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Spanje-nieuwsbrief 
De Spanje-nieuwsbrief is een speciale uitgave over het mission-werk dat we ondersteunen 
in Spanje. In 2015 droeg de stichting Steun Broederschap Spanje (SBS) dit project over aan 
Verre Naasten, waarna de stichting opgeheven werd. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 
voormalig donateurs van deze stichting (particulieren en kerken), in een gemiddelde oplage 
van 163 stuks (was 317 in 2017). De nieuwsbrief (vier pagina’s) verschijnt twee keer per jaar 
en informeert de betrokkenen over de voortgang van het Spanje-werk en werft fondsen 
hiervoor. Met de oprichting van Groningen Mission | Verre Naasten (september 2018) is het 
mission-werk in Spanje ondergebracht bij de samenwerkende kerken in Groningen. Vanaf 
2019 zal de Spanje-nieuwsbrief daarom niet meer verschijnen. 

Brandstof 
Brandstof is een digitale special voor iedereen die zich wil laten inspireren door 
geloofsgenoten wereldwijd. 537 geïnteresseerden (was  548 in 2017) hebben zich voor deze 
nieuwsbrief aangemeld (461 in 2016). In de nieuwsbrief staan geloofsgetuigenissen en 
gebedspunten. Brandstof verschijnt drie keer per jaar.  

DVN News 
DVN News is een Engelstalige digitale nieuwsbrief die in 2018 twee keer verscheen. De 
nieuwsbrief is bedoeld voor buitenlandse partners van Verre Naasten en heeft ca. 150 ont-
vangers. Doel van de nieuwsbrief is informeren en het delen en uitwisselen van kennis, ook 
tussen partners onderling. 

3.2.2 Website  
Voor Verre Naasten is de website een belangrijk middel om haar achterban te betrekken bij 
en te informeren over haar werk en activiteiten. Naast de website van Verre Naasten 
(www.verrenaasten.nl) zijn er tien regiowebsites, met informatie van/over de RSV’s. De (al-
gemene) website van Verre Naasten heeft gemiddeld ruim 400 bezoekers per week. In 2018 
is de homepage van onze website vernieuwd, waarna in 2019 ook de regionale websites 
geanalyseerd en geüpdatet zullen worden.  

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 gemak-
kelijk interactie met belangstellenden worden gezocht. Het afgelopen jaar steeg het aantal 
likes/volgers van 3.594 (2017) naar 3.817 (2018). Op Twitter heeft Verre Naasten ca. 1.500 
volgers. 

3.2.4 Jaarverslagen en rapportages 
Verre Naasten publiceert elk jaar een jaarverslag, om verantwoording af te leggen over haar 
werk, inkomsten en uitgaven. Deze is beschikbaar op de website van Verre Naasten en kan 
daarnaast in printvorm worden opgevraagd. 
 

http://www.verrenaasten.nl
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3.2.5 Mission-(zon)dagen  
Een belangrijk en succesvol instrument om de achterban te betrekken bij het mission-werk 
zijn zogeheten mission-(zon)dagen. Tijdens zo’n (zon)dag is, wanneer mogelijk, een 
buitenlandse gast (kerkleider) te gast, of een medewerker op verlof. In 2018 waren er 40 
mission-(zon)dagen /-activiteiten (in 2017 waren dat er 56, o.a. vanwege de Buitenlandweek 
tijdens de Generale Synode). Daarnaast organiseerden we in de lokale kerken 40 senioren-
middagen rond het thema ‘Zending, vroeger en nu’.

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 wekelijks een ‘weekmoment’ gehouden. Tijdens het weekmoment is er ruimte en 
tijd voor overdenking en delen, gezamenlijk gebed en het bespreken van actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast is een maandelijks een ‘weekmoment plus’, waarbij één van de 
collega’s een inhoudelijk onderwerp inleidt en bespreekt.  

3.3 Tevredenheid 

3.3.1 Medewerkers- en vrijwilligerstevredenheid 
Elke twee jaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In 2018 heeft zo’n 
onderzoek niet plaatsgevonden. Deze onderzoeken doen we in eigen beheer en het laatste 
onderzoek was in 2017. De algehele tevredenheid onder medewerkers was toen 8,15 (uit 
10).   

We onderzoeken ook jaarlijks de tevredenheid onder onze vrijwilligers. Tijdens het laatste 
onderzoek in 2017 was de algehele tevredenheid onder vrijwilligers 8,4 (uit 10). 

3.3.2 Klachten 
Klachten en reacties van derden zien we als een concrete mogelijkheid om ons beleid te 
verhelderen of aan te scherpen. De klachten die Verre Naasten ontvangt, registreren en 
verwerken we volgens de klachtenprocedure. In 2018 ontvingen we 35 klachten. Dit aantal 
ligt iets boven het aantal klachten in 2017 (toen 27). De meeste klachten werden geuit over 
fondsenwervingsacties. Klachten worden serieus opgepakt en zijn in alle gevallen naar 
tevredenheid afgehandeld. 
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Dankbaar voor 40 jaar geloof delen wereldwijd! 

Verre Naasten vierde in 2018 haar 40-jarig bestaan! Een periode die tot dankbaarheid 
stemt, aldus Verre Naasten-directeur Klaas Harink. “We mogen ervaren dat God mensen 
inzet en levens verandert. Wereldwijd komen mensen tot geloof en wordt het geloof 
gedeeld via lokale kerken en organisaties.” Rond het jubileum organiseerde Verre 
Naasten de actie ’40 dagen dankbaar’, die startte op 7 november; Dankdag. De actie 
grijpt terug op 40 jaar geloof delen wereldwijd. Kerken door heel Nederland gaven 
aandacht aan dit thema tijdens de Dankdag-kerkdienst.

Rond het jubileum zette Verre Naasten een bijzonder project in de schijnwerpers: het 
Sola Gratia KinderHome in Indonesië, het land waar het mission-werk destijds begon. 
Verder was het mogelijk om een taart aan te vragen voor iemand die in 2018 een 
40-jarig jubileum vierde. Ook konden geïnteresseerden een gratis kaartenset aanvragen 
via www.40jaarverrenaasten.nl, onder het motto ‘geef dankbaarheid door’. Op deze site 
verschenen ook 40 dankpunten en verhalen van oud-medewerkers, vrijwilligers, 
mission-kids en andere betrokkenen bij het werk van Verre Naasten. 

En dan was er nog de jubileumdag op zaterdag 15 december 2018. Samen met ruim 400 
genodigden vierde Verre Naasten het 40-jarig bestaan in de Zwolse Buitensociëteit. Daar 
blikte directeur Klaas Harink dankbaar terug en benoemde hij de uitdagingen voor de 
toekomst: “Geloof delen wereldwijd is onze missie, maar we dachten er wel altijd bij: 
buiten Nederland. Dat is niet meer vol te houden nu Nederland één van de meest 
geseculariseerde landen is. Daarom zijn we een pilot gestart met mission binnenland. 
Best spannend, want stel dat dit ten koste gaat van onze broers en zussen in het 
buitenland?”

Harink sprak het verlangen uit naar diepgaande relaties met de partners: ruim 80 
kerkverbanden en organisaties in 30 landen wereldwijd. De toespraak van Klaas werd 
afgewisseld met een overdenking van bestuursvoorzitter dominee Albert Veerman en 
veel samenzang. Daarnaast stonden diverse workshops en een Lagerhuisdebat op het 
programma. 



21

De missie van Verre Naasten, ‘geloof delen wereldwijd’, delen wij met onze partners in aller-
lei landen. We herkennen elkaar in de drive om te willen worden ingeschakeld te voor Gods 
werk, om het Evangelie te delen. Wereldwijd zetten kerken en organisaties hun schouders 
onder dat doel. Met 59 van deze kerken en lokale organisaties in 33 landen mochten we in 
2018 optrekken. We steunden hen met gebed, betrokkenheid, geld en door mee te denken. 
Dat hielp hen om hun activiteiten voort te zetten of uit te breiden. Zo konden ze ook het 
afgelopen jaar in woord en daad het geloof delen in hun directe omgeving. 

Hoe dat er precies uitziet, verschilt per situatie. Ieder project is maatwerk; over de concrete 
invulling ervan zijn we continu in contact met onze partners. Hoe kunnen we mensen berei-
ken en Gods liefde laten merken? Welke insteek past het beste? De ene context vraagt om 
een onderwijs- of landbouwprogramma, de andere om de inzet van een lokale evangelist, 
of een medisch programma.  De mensen ter plekke hebben daar het beste zicht op. Daarom 
maken onze partners de bepalende keuzes. Vervolgens ondersteunen wij deze programma’s 
vanuit Nederland, mits ze passen in onze algemene visie en werkwijze. 

Geregeld contact is noodzakelijk. Er gaan heel wat appjes en e-mails heen en weer; ook 
profiteren we van persoonlijk contact via Skype en telefoon. Zo volgen we hoe het gaat. 
Uiteraard ontbraken de werkbezoeken, waarin je écht persoonlijke ontmoetingen hebt, in 
2018 niet.  

Alle partners rapporteren aan ons over de uitvoering en resultaten van hun programma’s, in 
dit hoofdstuk lichten we vijf partners en hun programma’s uit! 

4.1 Kerkelijk opbouwwerk uitgelicht: 
      Samenwerken belangrijk voor kerken op Kalimantan Barat  

Op Kalimantan Barat (Indonesië) steunt Indonesië Mission | Verre Naasten de 
Gereformeerde Kerken van Indonesië (GGRI). Het gaat om beperkte steun; veel 
activiteiten kunnen namelijk met eigen middelen worden georganiseerd. Denk aan 
jeugdmeetings, zondagschoolwerk, kerkbouw en congressen. Wel wordt steun uit 
Nederland gebruikt om het salaris van ruim tien dominees aan te vullen. Deze 
predikanten hebben vaak bijverdiensten nodig, bijvoorbeeld als boer, om hun gezin te 
kunnen onderhouden. Een extraatje is dus welkom. Ook is er financiële steun voor zo’n 20 
evangelisatieposten en de theologische school op Kalimantan Barat. Ruim 40 studenten 
volgen daar een bacheloropleiding tot godsdienstdocent of dominee.

4. Programma’s wereldwijd
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Overstijgende activiteiten 
Ook het jeugdwerk en de HUGGRI krijgen steun van Indonesië Mission | Verre Naasten. 
HUGGRI is de coördinerende instantie van de GGRI, die de kerken ondersteunt bij 
overstijgende activiteiten. Bijvoorbeeld het onderhouden van externe relaties en het 
organiseren van synodes en een periodiek seminar voor voorgangers en kerkwerkers. De 
Nederlandse steun wordt ingezet voor reiskosten en een vergoeding voor de secretaris van 
de HUGGRI.  

Zelfbewust kerkverband 
De GGRI op Kalimantan Barat is een zelfbewust kerkverband. In plaats van ‘ieder voor zich’, 
is sprake van een grote mate van samenwerking en onderling omzien naar elkaar. Samen 
organiseren de kerken allerlei activiteiten en trainingen. Ook is sprake van groeiende 
aandachtvoor de financiële zelfstandigheid van de kerken. Een door HUGGRI geïnitieerde 
commissie zet in op toenemende bewustwording rond rentmeesterschap, geven en 
omgaan met financiën. In 2018 werd één evangelisatiepost een zelfstandige gemeente.

Focus op jeugdwerk 
Punt van zorg is, dat de huidige secretaris van HUGGRI overbelast is door al zijn kerkelijke 
taken. Hij doet dit kerkenwerk naast een fulltime baan als schooldirecteur en is erg geschikt 
voor deze taak. Tot op heden was het lastig om goede mensen te vinden die hem kunnen 
ondersteunen. Richting de toekomst willen de GGRI focussen op het jeugdwerk en op een 
bloeiende theologieopleiding. Een andere wens is een eigen kerkelijk kantoor, als centraal 
adres en om een archief te kunnen aanleggen.  

Man met rode blouse (rechts) is Gatot 
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'Het is leuk om gasten te ontvangen’ 

Gatot Fransiskus heeft een druk bestaan. In het 
dagelijks leven is hij leraar en schoolhoofd. Daar-
naast is hij secretaris van HUGGRI, de coördineren-
de 
instantie van de Gereformeerde Kerken in Indone-
sië (GGRI). Het kost de nodige offers, erkent Gatot. 
“Het kerkenwerk moet vaak ‘s nachts gebeuren, zo-
dat ik weinig tijd heb voor mijn vrouw en kinderen. 
Gelukkig heb ik een geweldige vrouw, zij doet haar 
deel van de opvoeding heel goed. Soms komt een 
familielid bij ons logeren, om ons te ondersteunen.”  

Soepel verlopen 
Desondanks kan Gatot genieten van zijn werk voor de GGRI. “Ik woon tegenover de 
theologische school. Daardoor ontmoet ik veel mensen: kerkgangers én bezoekers. 
Het is leuk om gasten uit andere landen te ontvangen! Ook over zijn andere taken is hij 
enthousiast. We bedienen als HUGGRI de kerken en de theologieopleiding, om hun 
activiteiten soepel te laten verlopen. Daarnaast zetten we ons in voor goed financieel 
management, van de kerken en het mission-werk dat bij ons, op Kalimantan Barat, 
gebeurt. Een geordend financieel management helpt ons om goede rapportages te 
kunnen opstellen voor de partners die ons steunen.” 

Gaven inzetten 
Een goede relatie met God is belangrijk voor Gatot. “Ik leef van Zijn genade. Mijn 
vrouw en ik bidden veel: voor onze kinderen, het gezin en de kerk. Als christen wil ik 
de Here dienen, daarom kies ik ervoor om actief te zijn in het kerkelijk leven. Ik voel 
het als mijn 
verantwoordelijkheid om mijn gaven binnen de kerk in te zetten”, legt hij uit. “Boven-
dien probeer ik - ook op de school waar ik werk - een goed voorbeeld te geven. Ik wil 
een
 voorbeeld zijn door mijn levensstijl.” 

Zegen van de Heer 
Afhankelijkheid tekent zijn levenshouding. “Ik dank God dat hij me de kracht en het 
inzicht geeft om mijn werk te kunnen doen. Wat dat betreft ervaar ik ook mijn eigen 
beperkingen wel. Daarom ben ik dankbaar dat het in de kerk niet afhangt van mensen. 
Wij mensen doen wat we kunnen, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van de zegen 
van de Heer.” 
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4.2 Evangelisatie door lokale kerken uitgelicht:
        evangelisatie door IPB-kerken in Rio Grande do Sul

In het zuiden van Brazilië ligt de staat Rio Grande do Sul. Een gebied dat bekend staat om 
zijn grote boerderijen en pampa’s: uitgebreide graslanden waar vele koeien de ruimte heb-
ben om vrijuit te grazen. De gaucho’s (cowboys) hebben er grote invloed op de cultuur. Het 
rooms-katholicisme is er aanwezig, gemixt met Afrikaanse en westerse mystieke 
stromingen.  

Kerkplanting
In de grotere steden in dit gebied, sticht de Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) nieuwe 
gemeenten. In de afgelopen jaren is een aantal van deze gemeenten op eigen benen komen 
te staan. Drenthe Mission I Verre Naasten voorziet in ongeveer een derde van de kosten van 
zo’n 12 kerkplantingsprojecten. Daarnaast dragen de Braziliaanse kerkleden zelf veel bij. 
Kerkgebouwen worden gebouwd met hulp van de IPB, zonder buitenlandse ondersteuning.  

Leren over God 
In 2018 zijn geen gemeenten verzelfstandigd. Wél is er een nieuwe gemeente gestart in 
Bagé. In deze stad komt een groepje jonge mensen samen om meer te leren over God. De 
gemeente van Canoas  - op zo’n vier uur rijden vanaf Bagé - zorgt dat er elke zondag iemand 
aanwezig is die deze gemeente kan ondersteunen. 

Toerustingsprogramma 
Onder de kerkplanters is veel 
verloop. In 2018 startten we daarom 
met Mission Alive: een 
toerustingsprogramma waarin 
kerkwerkers samen leren om meer 
met elkaar en met God op te 
trekken. De deelnemers merken dat 
er hierdoor, in de teams die 
meedoen, een verandering in de 
sfeer is ontstaan. Vanuit Drenthe 
Mission | Verre Naasten zal dit 
programma nog drie keer worden 
aangeboden. De verwachting is, dat 
de trainingen daarna door 
Brazilianen zelf gegeven kunnen 
worden. Al met al zijn we dankbaar 
voor de ontwikkelingen in Rio 
Grande do Sul, waar het aantal 
volgelingen van Jezus ieder jaar 
groeit!

Team Passo Fundo: Devyson, Juliana en twee kerkleden
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‘Gods liefde is niet afhankelijk van jouw verdiensten’ 

“Zélf werken aan een beter leven, door veel geld aan de kerk te geven en door zelf 
veel ‘goede daden’ te doen. Dat omschrijft zo’n beetje de spirituele manier van 
leven hier in Passo Fundo. Er zijn hier allerlei verschillende stromingen; ze komen 
allemaal op hetzelfde neer: ‘ik’. Wanneer ik geld geef, ontvang ik de zegen van God. 
Wanneer ik op precies de juiste manier een offer breng, dan krijg ik wat ik verlang. 
Ik wil voor mijzelf een plekje reserveren op de berg die uitzicht geeft op de hemelse 
werkelijkheid.”

Verdiensten 
Deyvson Alves (43) is kerkplanter in Passo Fundo, een deelstaat van Rio Grande do 
Sul in Brazilië. Hij is getrouwd met Juliana. Deyvson komt het denkbeeld dat je het 
zélf moet verdienen bij God veel tegen. “Ook in de kerk hebben mensen daar soms 
last van.  Ik heb een vrouw begeleid die tien jaar lang geloofde in reïncarnatie. Na 
drie jaar persoonlijk discipelschap, gaf ze haar hart aan Jezus. Ze sprak een gebed 
uit: ‘Heer, zegen ons volgens onze verdiensten...’ Het zit diep geworteld in de men-
sen: zélf doen.” 

Koninkrijksleven 
Het is Deyvsons missie om mensen te laten zien dat je bij God niets hoeft 
verdienen. “De Bijbel spreekt wel van een beloning, maar de glorie van God 
openbaart zich juist door de wedergeboorte. Dát is de beloning! Hoe bijzonder is 
het, dat God ons bij onze eigen naam roept. En dat we door zijn genade nu al 
mogen proeven aan het Koninkrijksleven hier op aarde. Vrede, vreugde en steeds 
meer afwezigheid van zonde. Met uitzicht op het eeuwige leven!”

Jezus volgen 
Met dankbaarheid stelt hij vast dat deze 
boodschap landt. “Hier in Passo Fundo 
begint het steeds meer door te dringen:  
je hoeft en kan Gods liefde of welvaart 
niet zelf verdienen. Het draait niet om het 
geven van tienden aan de kerk, of veel geld 
in de collectezak te stoppen. Of om op 
de juiste manier, plek en tijd een offer te 
brengen, zoals het spiritisme leert. Je mag 
simpelweg Jezus volgen. Wat een opluch-
ting, wat een vrijheid! Ik zie mensen echt 
veranderen en opbloeien!” 
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Preventie 
Naast medische zorg bieden 
medewerkers van 
Nakekela ook praktische 
hulp. Ze delen 
bijvoorbeeld medicijnen uit, 
stimuleren goede 
medicijninname en geven 
mentale/pastorale 
ondersteuning. Ook zetten 
ze zich in voor preventie en 
bewustwording rond hiv/
aids op scholen, in kerken bij 
de politie en bij maatschap-
pelijke organisaties. Veel 
mensen die de training
volgden, geven aan dat hun 
beeld van hiv, tuberculose, 

tienerzwangerschappen en drugs veranderd is. Hierdoor verzorgen ze vaker zieke familie-
leden of buren. Naast deze trainingen gaf Nakekela 43 mensen counseling: een specifiek 
traject gericht op omgaan en aanvaarding van een hiv-besmetting en leven vanuit Bijbelse 
waarden.  

Financiële basis 
Nakekela werkt actief aan een groeiend netwerk van samenwerkingspartners in Zuid-Afrika 
(overheden, kerken, organisaties), om betere resultaten (impact) te halen en een sterkere 
financiële basis op te bouwen. Met succes benaderde de kliniek een fonds van de lokale 
overheid. Met dit geld kunnen hiv-testen worden uitgevoerd en hiv-/aidspatiënten  worden 
begeleid. Ook met de lokale Sociale Dienst werkt de kliniek goed samen. Bij situaties waarin 
patiënten vanwege hun ziekte niet kunnen werken, lukt het regelmatig om een 
invaliditeitsuitkering aan te vragen. Zo hebben patiënten toch wat inkomsten. 

Krachtige getuigen 
Het team van Nakekela besteedt veel tijd aan Bijbeloverdenkingen, zingen en bidden. Dit 
helpt de teamleden om krachtige getuigen van Jezus’ liefde te zijn. Ook ex-patiënten spelen 
een belangrijke rol binnen de kliniek. Zij ondersteunen de patiënten in de kliniek en bieden 
hen inspiratie en hoop op een betere toekomst. Ook stimuleren zij de patiënten om open te 
zijn over hun ziekte. Zo kunnen zij change agents worden in hun dorpsgemeenschappen en 
kerken: ambassadeurs om een mentale verandering teweeg te brengen.

4.3  Diaconale projecten uitgelicht:
        Nakekela-kliniek wil aidspatiënten én hun omgeving ondersteunen 

Het Nakekela Christian Care Center is een verzorgingskliniek voor aidspatiënten in de 
regio KwaMhlanga, ten noordoosten van Pretoria. Nakekela biedt jaarlijks opvang aan 
zo’n 150 ernstig zieke patiënten, waarvan een deel ook aan tuberculose lijdt en vaak te 
zwak is om thuis verzorgd te worden. In de kliniek vinden de patiënten liefdevolle zorg, 
rust en horen ze het evangelie. Voor patiënten die sterk genoeg zijn, is er de mogelijkheid 
tot thuiszorg. In 2018 verzorgde Nakekela 148 patiënten in de kliniek. 65 sterkten aan en 
mochten naar huis, 22 patiënten werden overgebracht naar een ziekenhuis voor specialis-
tische zorg. 63 patiënten overleden helaas. 

Contance (rechts) samen met Dorcas (links)
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 ‘Iedere patiënt die overlijdt zorgt voor pijn’  

De 60-jarige Constance Molefe is verzorgster in het 
Nakekela Christian Community Centre, een kliniek 
voor hiv- en aidspatiënten. Wat ze er meemaakt went 
nooit, vertelt ze. “Als hulpverlener zie ik veel mensen 
die ernstig ziek zijn. Vaak zijn het jonge mensen, dat 
doet mij als oudere veel  pijn. Regelmatig sterven er 
mensen in mijn handen, die thuis jonge kinderen 
hebben. Er is dan plots niemand meer die voor ze 
zorgt. Iedere patiënt die overlijdt, zorgt voor pijn. 
Tijdens de opname en de verzorging worden we 
familie.” Gelukkig maakt Constance het 
tegenovergestelde ook mee: “In herstel van mensen 
heb ik de genade van God gezien.'

Hulp bieden 
“Verpleegster worden, was altijd mijn droom”, vertelt ze. “Maar omdat we weinig geld 
hadden in mijn familie, besloot ik mij in te zetten voor een lokale organisatie die hulp 
biedt aan mensen in nood. Daar werd ik verzorger. Ik had het ‘geluk’ dat ik de nodige 
trainingen over hiv en aids kon volgen, terwijl ik veel verschillende patiënten thuis\ 
verzorgde, in hun eigen omgeving. Na tien jaar als vrijwillig verzorgster, kreeg ik in 
2007 een parttime aanstelling als verzorger bij Nakekela. In 2010 kon ik fulltime aan de 
slag bij Nakekela.” 

Trainingen 
Intussen geeft Constance ook trainingen aan hiv-/aidspatiënten en hun sociale 
netwerk. “Die trainingen vind ik erg leuk. Ik denk dat ze bij Nakekela mijn talent op dit 
gebied gezien hebben. Door mijn werk ben ik een bekend persoon in mijn gemeen-
schap geworden. Mensen noemen mij een verpleegster, maar ook een 
maatschappelijk werker, of een leraar. Ik heb daar geen probleem mee; ik probeer 
vooral een rolmodel voor anderen te zijn.” 

Hekserij 
Ondanks het belangrijke werk dat Nakekela doet, ervaart Constance ook 
tegenwerking. “Ik zie veel mensen met hiv/aids die hun ziekte ontkennen. Zij geloven 
in hekserij en weigeren daarom de behandeling door een arts, maar ook de diensten 
die Nakekela aanbiedt”, legt ze uit. “Het gevolg is dat ze sterven aan hun ziekte.” Haar 
streven als verzorgster en trainer is, iedere dag weer: onvoorwaardelijk van mensen 
houden. “Ik zie elke dag een betrouwbare God. Zijn liefde helpt mij om goede dingen 
voor anderen te doen, ongeacht hun situatie of wie ze zijn.” 
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4.4 Training uitgelicht: 
         training kerkleiders door praktijkcentrum IUDI in Kameroen 

In Kameroen ondersteunt Utrecht Mission | Verre Naasten het Institut Universitaire de 
Développement International (IUDI). IUDI is een brede christelijke universiteit met 
vestigingen in Yaoundé en Mokolo, die naast een theologische afdeling ook andere 
disciplines in huis heeft. Naast een universiteit wil IUDI ook een beweging zijn die de 
theorie met de praktijk verbindt. Daarom heeft ze een praktijkcentrum. In 2018 volgden 
121 mensen, vanuit het praktijkcentrum, een training voor leiders in de kerk (94 mannen 
en 27 vrouwen). Tijdens de training leerden zij om hun kennis en kunde toe te passen in de 
dagelijkse praktijk. Met de 121 deelnemers is het doel bereikt om in 2 jaar minimaal 120 
kerkleiders te trainen.  

De trainingen vonden plaats op verschillende plekken in Kameroen. Zo werden twee 
trainingen georganiseerd in het uiterste noorden van Kameroen, een gebied waar de 
extremistische groep Boko Haram veel invloed heeft. In de hoofdstad Yaoundé is, vanuit de 
deelnemers aan de training, spontaan het initiatief ontstaan om jongeren te helpen bij het 
halen van een middelbaar diploma in de theologie. Dit diploma geeft hen toegang tot lokale 
universiteiten. Momenteel zijn er vier jongeren ingeschreven. 

Soms sluiten de cursussen onvoldoende aan op wat de cursisten nodig hebben. Mensen 
met een lage opleiding hebben meer behoefte aan een praktische uitwerking, om zo het 
geleerde daadwerkelijk om te zetten in daden. En andere deelnemers beschikken juist over 
de kwaliteiten om zelf weer nieuwe mensen te trainen. Voor deze mensen zou gerichtere 
begeleiding goed zijn, om hen te helpen zelf de training te geven.  

Een mooi voorbeeld van de doorwerking van de training is dat een van de deelnemende 
kerkleiders tijdens de training het initiatief nam om een echtpaar te bezoeken dat al 18 
maanden gescheiden leefde. Door Gods genade heeft het echtpaar zich met elkaar ver-
zoend! Ze leven nu weer samen.  

Voor 2019 wil IUDI de lessen uit 2018 doorvoeren in de trainingen. IUDI beschikt over een 
uitgebreid netwerk van evangelische kerken in Kameroen. Dit netwerk gaat IUDI gebruiken 
om kerkleiders uit deze kerken te interesseren voor leiderschapstrainingen. Ook gaan ze aan 
de slag met het ontwikkelen van cursussen, gericht op lager geschoolde mensen. 
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 “Ik wist niet hoe ik positieve woorden moest gebruiken” 

Wereldwijd hebben kerken behoefte aan sterke leiders. Daarom bestaan er 
verschillende leiderschapscursussen voor leiders in de kerk. Jean-Claude 
Mushimiyimana (48) uit Kameroen is coördinator van het praktijkcentrum van IUDI. 
Ter voorbereiding op dit werk volgde hij de Timothy Leadership Training (TLT). Al 
aarzelde hij eerst. “Ik vroeg me af of ik tijdens de training dingen zou leren die ik níét 
al had geleerd in mijn theologieopleiding.” Dat bleek gelukkig het geval: “Ik ontdekte 
bijvoorbeeld hoe je transparant communiceert en hoe je conflicten op een volwas-
sen manier oplost. Je kunt anderen niet helpen, wanneer je niet eerst interesse in 
hen toont en naar hen luistert”, vertelt hij. Om op dit punt te komen, was een blik in 
de spiegel nodig, biecht hij op. “TLT gaf mij het besef dat ik in mijn manier van doen 
regelmatig tekort schoot. Zonder het te beseffen, deed ik andere mensen pijn. Ik wist 
niet hoe ik positieve \woorden moest gebruiken in conflictsituaties, bijvoorbeeld in 
mijn gezin. Door TLT kreeg ik zicht op de obstakels die ik kan tegenkomen in mijn 
gezin, de kerk en mijn leefomgeving en hoe ik daarmee om kan gaan.” Nu adviseert 
Jean-Claude mensen en families bij ruzies. “Ik ga bij hen langs en samen gaan we op 
zoek naar oplossingen.” 

Jean-Claude Mushimiyimana
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4.5 Noodhulp uitgelicht: 
       EHA biedt noodhulp na overstromingen in Kerala (India)   

Eind juli 2018 werd de Indiase deelstaat Kerala getroffen door hevige moessonregens. De 
gevolgen waren dramatisch: 498 mensen overleden door de overstromingen en meer dan 
800.000 mensen moesten wegvluchten. De enorme regenval vernielde huizen, akkers, 
wegen en bruggen. De Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van 
christelijke ziekenhuizen in India, kwam direct in actie. Dankzij financiële steun van onder 
andere Verre Naasten konden zij maar liefst 1.065 getroffen gezinnen helpen met een 
eerste noodhulppakket en goede nazorg.   

De gevluchte gezinnen konden terecht in tentenkampen van de overheid. 
Ziekenhuisorganisatie EHA onderzocht samen met een lokale hulporganisatie en de lokale 
overheid waar en hoe zij het beste konden helpen. Ze besloten om zich te concentreren op 
veraf gelegen dorpen waar relatief veel arme mensen wonen. Juist die dorpen werden niet 
bereikt met andere hulpacties. 

Welzijn 
Bovendien hielp de training hem om zijn activiteiten binnen en buiten de kerk 
planmatiger aan te pakken. “En ik leerde dat God de kerk financiële middelen 
toevertrouwt, die wij moeten beheren en delen met mensen in nood”, vertelt hij. 
Daardoor raakte hij begaan met het geestelijke en economische welzijn van de
 mensen in zijn omgeving. “Intussen stimuleer ik jongeren in de kerk en in mijn buurt 
om liever kleine klusjes te doen, dan werkeloos thuis te zitten. Achterover leunen en 
wachten op een wonder helpt je niet”, is zijn stelling. “Mijn buren moedig ik 
bijvoorbeeld aan om kippen te gaan houden.” 

Lamp 
Niet in de laatste plaats gaf TLT Jean-Claudes geestelijk leven een flinke boost. “Ik 
maak nu dagelijks ruimte voor meditatie en gebed, om meer van God te ontdekken, 
want Gods Woord is een lamp voor onze voeten”, legt hij uit. Het is de sleutel tot het 
hebben van een goede relatie met God en een stimulans om zichtbaar te zijn in de 
samenleving, meent hij. “De Here Jezus zegt in Mattheüs 5 dat een stad op een berg 
niet verborgen kan blijven en dat we een lamp niet onder een schaal zetten, maar juist 
op een standaard. Dan kan hij schijnen voor iedereen in het huis.” Hij constateert: 
“Om effectief te zijn in je bediening, moet je een lamp zijn die het leven van anderen 
verlicht.” 
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 'Als eerste boden we direct noodhulp'

 Zo vertelt Shem Raomai, manager op het gebied van noodhulp bij rampen van EHA. 
“De overstroming had hele dorpen verwoest, waaronder ook veel waterputten. Dat 
leidde tot een gebrek aan schoon water. Daardoor was er gevaar voor een uitbraak van 
besmettelijke ziekten, overgebracht door ongedierte zoals ratten.” Via EHA en hun 
lokale partner kregen ruim 4.400 mensen schoon drinkwater. Ook ontvingen 1.065 ge-
troffen gezinnen hulppakketten met daarin artikelen als desinfecterend middel, zeep, 
handdoeken, tentdoek en keukengerei.

Volledig verwoest
Naast deze eerste noodhulp is EHA van betekenis geweest bij de wederopbouw. Mensen
konden toen het water gezakt was weer terug naar hun huizen, maar daar was in veel
gevallen weinig van over… Shem Raomai: “Ruim 20.000 huizen raakten volledig verwoest
door wateroverlast. Meer dan 300.000 boeren in het hele gebied waren getroffen door de
ramp. Hun oogst helemaal verwoest, hun land onbruikbaar. Dat betekent geen inkomen;
geen enkele manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze enorme klap en
onzekerheid voor de toekomst bracht een aantal boeren ertoe zich van het leven te
beroven.”

Opbouw
EHA hielp de slachtoffers om waterputten, huizen en landbouwgrond te herstellen en bood
psychosociale nazorg. Ook hielp EHA 65 families op weg met nieuwe manieren om te
voorzien in hun levensonderhoud. Zoals het opzetten van een pluimveebedrijf of een
vissenkwekerij. Ze leverden ook naaimachines (+ naailessen) en machines om touwen te
knopen. Deze nieuwe vaardigheden en andere inkomstenbronnen maken de mensen
economisch minder kwetsbaar bij een volgende ramp. India Mission | Verre Naasten, de
GZB, het CGK-deputaatschap Diaconaat en diverse lokale GKv-kerken brachten met elkaar
40.000 euro op voor het werk van EHA.
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 ‘Hulpverlener ben je 24 uur per dag’ 

“Mijn naam is Roshin A Sam, ik ben een oud-medewerker van EHA. Toen ik hoorde 
over de extreme overstromingen wilde ik graag helpen. Ik ben op het vliegtuig naar 
Kerala gestapt (die de volgende dag na nieuwe overstromingen werd afgesloten) en 
sloot mij aan bij een team van EHA. Na die tweede vloedgolf begon de ellende pas 
echt. Mensen moesten vluchten en waren echt alles kwijt. Ik werd aangesteld als 
coördinator over het verdelen van de noodhulpgoederen, omdat ik veel contacten had 
in Kerala. Ik heb mijn best gedaan om de distributie van de spullen zo goed mogelijk te 
organiseren.  

Helpverlener zijn doet ontzettend veel met je persoonlijke leven. Het is geen 9 tot 5 
baan, je bent bijna 24 uur per dag aan het werk. Daardoor was ik in die periode veel 
van huis, wat zwaar was voor mijn gezin. We hebben allemaal onze offers gebracht, 
maar het maakte ons ook gelukkig dat we op deze manier iets van Christus’ liefde 
konden laten zien. 
  
Het leven is niet eenvoudig, daarvan heb ik al een hoop gezien in mijn werk bij EHA. 
Net zoals een munt twee kanten heeft, kent het leven goede en slechte tijden. Maar 
God is altijd met me, te allen tijde. Mijn relatie met God is goed, niet omdat ik zelf zo 
hard werk, maar omdat Hij mij helpt op Hem te vertrouwen.  

De ramp in Kerala was voor mij de eerste keer dat ik samenwerkte met een team 
tijdens een noodhulpactie. Ik heb in korte tijd veel geleerd hoe je noodhulp effectief 
kunt inzetten en managen.  De christelijke benadering raakte mijn leven en dat van 
het hele team, zowel christenen als niet-christenen in ons team. Ik ben nu nog steeds 
werkzaam bij EHA, maar nu met meer ervaring en meer verantwoordelijkheden. Daar-
voor dank ik God. Ik hoop dat er nog veel mensen hulp krijgen dankzij het werk van 
EHA.” 
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De doelen voor 2018 staan in het jaarplan van Verre Naasten. Daarnaast zijn er 
afdelingsplannen waarin de afdelingshoofden 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. De 
(verkeerslicht-)kleuren geven aan in welke mate de betreffende doelstelling is behaald in 
2018. 

5.1 Buitenlandse partners 

5. Resultaten 

Toelichting
Het Algemeen Beleid Mission is in 2018 herzien en goedgekeurd. Ook de ‘foto’ van ons 
partnerbestand is gemaakt. In 2019 wordt deze ‘foto’ besproken met vertegenwoordigers 
van de RSV’s.  

Doelstellingen P3
Algemeen beleid mission herzien, bespreken en vaststellen, inclusief 
portfoliooverzicht partnerbestand (foto). Op basis daarvan: 3-4 stra-
tegische keuzes maken voor totaalpakket partners en programma’s 
GKv-mission (contouren portfoliobeleid). 2019-2020:  implementatie, 
2021: evaluatie.

Opzetten onderzoeksproject (Engelstalig) rond het thema integral 
mission (Bijbelse verdieping en praktijk) om als GKv-mission onze 
visie te kunnen formuleren: ‘wat verstaan we onder integral mission’. 
Dit doen we in samenwerking met externe partners in Nederland en 
buitenlandse partner(s). 2019: product opleveren (ook in Ned.) en 
publieke presentatie resultaten.
In het kader van capaciteitsopbouw: inventariseren van de inzet en 
mogelijkheden van partners en individuen uit het zuiden die een rol 
spelen in de (uitvoering van) capaciteitsopbouw in het zuiden (van 
daar naar daar). Op basis van deze inventarisatie  onze strategie 
verder ontwikkelen inzake het uitfaseren van onze rol als uitvoerder 
en het verder stimuleren van een ‘zuid-zuid inzet’.
Overdracht van de bestaande partners in Europa aan Groningen Missi-
on. Daarnaast  inventariseren wat er in ons netwerk gebeurt aan 
mission-werk binnen Europa, om daarna te komen tot strategisch 
beleid van GKv-mission voor Europa
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5.3 Achterban

Doelstelling P3
Opstellen corporate communicatiebeleid; aanscherpen positionering en 
opstellen merkwaarden, met daarbinnen bijzondere aandacht voor 
storytelling en de plek van mission binnenland in onze communicatie-
boodschap. E.e.a. ook verinnerlijken binnen de organisatie.
Vanuit een visie van donateursgerichte fondsenwerving en werken aan 
donateurs-relaties- en loyaliteit: inrichten van de customer journey binnen 
Engage en ontwikkelen van de bijbehorende materialen. Dit inbedden in de 
organisatie. 

Bij het schrijven van het Algemeen Beleid Mission bleek er een gedeelde visie te zijn op 
Integral Mission. Er kon verwezen worden naar bestaande documenten. Met partners uit 
India is e.e.a. doorgesproken. Er loopt voldoende aan onderzoek en bezinning op dit 
thema. M.b.t. dit thema is ook aangesloten bij het Deputaatschap Ondersteuning (DO) en 
PDZ (Platform diaconale zaken, van GKv, CGK en NGK). In het najaar van 2019 zijn we 
betrokken bij een conferentie rond Integral Mission, waarbij ook buitenl
andervaringen worden hierin meegenomen. 

De inventarisatie van de mogelijke inzet en mogelijkheden van partners en individuen uit 
het zuiden (van daar naar daar) is uitgevoerd. Er zijn kansen om capaciteiten in te zetten. 
Onze rol daarin zou daarin kunnen zijn dat we partijen linken en de behoeften scherp krijgen 
bij de partners. Dit zal altijd maatwerk zijn, dus zullen we daar bij nader inzien overall 
\strategie voor ontwikkelen. 

5.2 Mission binnenland 

Doelstellingen P3
Ervaringen opdoen met mission-binnenland projecten met als doel om te 
komen tot kaders. Tevens inbedden in bestaande organisatieprocedures 
en -processen, communicatie en ondsenwerving.

Binnen ons actuele portfolio onderzoeken hoe mission binnenland en 
mission buitenland elkaar kunnen versterken.

Toelichting
Mission binnenland heeft in 2018 steeds meer een volwaardige plek gekregen binnen onze 
organisatie. Diverse projecten worden ondersteund. Samenwerking met het Deputaatschap 
Ondersteuning (DO) is hier in 2018 handen en voeten aan gegeven. Met het Deputaatschap 
Diaconale Zaken wordt gesproken over samenwerking. Wat betreft communicatie: in 2019 
gaan we dit langzaam invlechten in ons bestaande werk, zodat in 2020 ‘mission binnenland’ 
ook in communicatie en fondsenwerving een volledige plek krijgt.   

 



35

Doelstelling P3
Lobbyen bij RSV’s voor een relatiebeheerder Z&H-commissies/ 
mission-ambassadeurs + ondersteunen / faciliteren van een 
kleinschalige pilot met regio’s rond relatiebeheer Z&H-commissies / missi-
on-ambassadeurs.
Vieren van 40-jarig jubileum Verre Naasten met als doel: vieren 
dankbaarheid, onderstrepen relevantie, vergroten betrokkenheid, 
verstevigen en waarderen van relatie met achterban, fondsenwerving. In-
steek: 40 dagen dankbaar met centrale start op Dankdag en slotevent voor 
‘inner circle plus’ op jubileumdatum 15 december.
Verbeteren van onze online prestaties op niveau van vindbaarheid, bezoe-
kers/ volgers, inkomsten, content-strategie voor social media en website(s).
Ervaringen opdoen in de gezamenlijke werving en verantwoording rond
noodhulp (kerken voor kerken) met GZB, CGK, NGK en Gereformeerde
Gemeenten.

Toelichting: 
Het proces om te komen tot een vernieuwing van ons corporate communicatiebeleid is in 
periode 3 (najaar 2018) opgestart en zal in 2019 afgerond worden. 

Door vertraging bij de implementatie van ons nieuwe CRM-pakket Engage liep het inrichten 
van een geschikte costumer journey vertraging op. Vanwege zwangerschapsverlof van de 
projecteigenaar binnen communicatie en fondsenwerking is besloten dit door te schuiven 
naar 2019. In 2018 zijn diverse sessies tussen bedrijfsvoering en communicatie en 
fondsenwerving geweest om al incidentele slagen te maken en het gebruik van Engage te 
optimaliseren. 

Op de najaar-LSV-vergadering is door de afdeling communicatie en fondsenwerving een 
presentatie en discussie georganiseerd rond betrokkenheid en (gezamenlijke) fondsenwer-
ving. Met Utrecht Mission | Verre Naasten een project opgestart voor Amersfoortse kerken. 
Indonesië Mission | Verre Naasten heeft een nieuw communicatiebeleid vastgesteld met 
aandacht voor de betrokkenheid van de lokale kerken. In 2019 wordt dit vervolgd.

Samen met de GZB en het CGK-deputaatschap Diaconaat is een huisstijl en een website 
ontwikkeld voor het gezamenlijke noodhulpinitiatief Kerkenhelpenkerken.nl. In 2018 is er 
geen gezamenlijke noodhulpactie geweest.
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5.4 Organisatie

Doelstelling P3
Reguliere bedrijfsvoering met bijzondere aandacht voor anticiperen op de 
nieuwe wet Algemene Verordening Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en ISO-audit
Optimaliseren van het gebruik van AFAS, Engage en Office 365 en 
borgen van voldoende kennis en vaardigheden hierover binnen de 
organisatie.    
Inventariseren van de mogelijkheden en onderzoeken van de behoeftes 
voor mogelijke implementatie van  AFAS, Engage en Office 365 bij RSV’s.
Proactief anticiperen op mogelijke eenwording met NGK: hiertoe met alle 
relevante partijen in overleg over buitenlandse contacten en 
mission.
Oprichten projectgroep wederkerigheid:  inventariseren bestaande 
projecten en deze beschrijven in projectplan(nen). Daarnaast stimuleren van 
innovatie binnen bestaand en nieuw label en uitventen van de 
resultaten.  

Toelichting: 
Geen afwijkingen/bijzonderheden. 

5.5 Financiën

Doelstelling P3
Initiëren van een bezinning op toekomstbestendigheid van bijdrage uit 
kerken (quota) en contouren neerzetten voor plan van aanpak.

Toelichting
Geen afwijkingen/bijzonderheden. 

5.6 Nieuw label

Doelstelling P3
Inrichten van de organisatie op de komst van het nieuwe label.  
Introductie van het nieuwe label, met tenminste 2 concrete activiteiten die 
invulling geven aan het label.

Vaststellen van de consequenties van implementatie nieuwe label voor  het 
portfoliobeleid (‘vrouwenprojecten’)

Toelichting
In 2018 is het nieuwe label ontwikkeld, bedoeld voor christenvrouwen in de leeftijd van 25-
45 jaar. De lancering van Lume (www.ikbenlume.nl) vindt plaats in 2019. 

http://www.ikbenlume.nl
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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 directie-
secretariaat heeft onze organisatie drie afdelingen: partners en programma’s, 
communicatie en fondsenwerving en bedrijfsvoering. In 2018 hielden we twee 
personeelsvergaderingen.  

Onderstaande tabel is een weergave van de ontwikkeling in het personeelsbestand van 
Verre Naasten  (situatie per 31 december): 

Werkelijk 
2016

Werkelijk 
2017

Werkelijk 
2018

Aantal medewerkers 22 22 23
Fulltime / partime 8 /14 8 /14 5 /18
FTE 17,03 16,69 17,66
Vrouwelijke medewerkers 14 14 15
Mannelijke medewerkers 8 8 8
Gemiddelde leeftijd 45,22 44,21 44,93
Gemiddeld aantal dienstjaren 9,61 9,44 9,79
Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 2,76% 1,24% 0,89%
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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 manieren, 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 Jan (76) en Diny (74) Wieske.  

“In gedachten terug op Papoea ...”  

Jan en Diny kijken met plezier terug op de tijd die achter hen ligt. Via Verre Naasten 
gaan zij, als gepensioneerden, van 2006 tot 2010 naar Papoea . Ze zijn één van de 
laatste reguliere zendingswerkers. Tot 2013 komen Jan en Diny  regelmatig terug op 
Papoea om cursussen te geven. Nu geven ze voorlichting voor Verre Naasten op de 
seniorbijeenkomsten.

“Jan: “Mensen verwachten romantische verhalen wanneer je vertelt over 
zending. Maar ons begin was moeizaam.  Er was crisis in de samenwerking tussen de 
Nederlanders en de Papoea’s.” Het advies wat Jan en Diny meekregen was om met 
een afwachtende houding naar Papoea te gaan. Hun  leeftijd speelde daarin een 
positieve rol. Vanuit hun cultuur is er een automatisch respect voor ouderen. 
Zodoende konden ze veel gemakkelijker de problemen die er waren, helpen oplossen. 
Jan en Diny vonden het dan ook  zeer positief dat ze door de Papoea’s gevraagd 
werden om langer te blijven. Nog 9 keer gingen ze samen voor korte tijd terug om 
cursussen te geven.  
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Veranderingen 
Jan en Diny vertellen over hun eigen ervaringen op de seniorbijeenkomsten. Diny: 
”We doen met ontzettend veel plezier ons werk als voorlichters en vinden het heel fijn 
als er weer een beroep op ons gedaan wordt. Als we naar een bijeenkomst gaan is het 
net alsof we  gisteren van Papoea terug kwamen. Ik ben me er wel van bewust dat er 
ondertussen veel veranderd is. Maar de tijd op Papoea gaat trager dan hier in 
Nederland. Veel materiaal is hetzelfde gebleven en is daardoor nog redelijk actueel.  
Wel is de samenwerking tussen Papoea en Nederland erg veranderd. We dicteren niet 
meer en doen veel in de ondersteuning van projecten. Het is goed om dit met de 
mensen in Nederland te delen.” 

‘Uitstervend ras’ 
Jan en Diny merken dat de uitzendende kerken vandaag de dag minder betrokken bij 
zending zijn dan vroeger. Het is wat afstandelijker geworden. Op de seniorbijeenkom-
sten voelen ze veel enthousiasme maar missen daarbij wel eens de betrokkenheid van 
jongeren. Want van de jeugd moeten we het hebben. Ondanks dat  genieten Jan en 
Diny van hun werk als voorlichters, ook al zijn ze  volgens Jan een ‘uitstervend ras.’ Af 
en toe denken ze met heimwee terug aan de mooie tijd op Papoea. Hier in Nederland 
genieten Jan en Diny volop van de kinderen en kleinkinderen. En dat hopen ze nog 
heel lang te doen!”
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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 9001:2015 
Verre Naasten is sinds juni 2008 ISO:9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die eisen 
stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem 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. Bijvoorbeeld financiële risico’s, wet- en regelgeving en risico’s op het 
vlak van strategische en operationele zaken en reputatie. 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 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 dalende 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-mission-werk.   
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Financiële risico’s 
Verre Naasten heeft  financieel beleid om aanwezige risico’s te signaleren en af te dekken. 
Een helder financieel beleid ondersteunt ons als stichting bij het realiseren van de doelstel-
lingen die in het meerjarenbeleidsplan zijn vastgelegd. 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 onder. Ook dienen de liquide middelen in 
euro’s aangehouden te worden. Contante vreemde valuta worden alleen aangehouden 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 Nederlandse 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 medewerkers. 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 beperken. 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 veiligheidsbeheersing. 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 
voortzetting van projecten mogelijk te maken, onder omstandigheden die zonder 
veiligheidsbeheersing niet langer mogelijk zouden zijn.  
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Reputatierisico’s 
Imagoschade is een groot risico voor een fondsenwervende organisatie als Verre Naasten. 
Om dit risico zo klein mogelijk 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 wettelijke 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 secun-
dair 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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Verantwoordingsverklaring van het 
bestuur van Verre Naasten 
Het bestuur van Verre Naasten onderschrijft volgens Statuten en Directiestatuut de 
volgende uitgangspunten: scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en 
uitvoeren; optimale besteding van de middelen en optimale relaties met 
belanghebbenden.

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Verre Naasten is een stichting, opgericht op 31 december 2001, rechtsopvolger van  de
vereniging De Verre Naasten (opgericht december 1978). De stichting is statutair gevestigd 
te Zwolle. Het mission-werk binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waaronder 
Verre Naasten, valt onder verantwoordelijkheid van het LSV. Het bestuur van Verre 
Naasten, heeft een toezichthoudende taakt.o.v. Verre Naasten, de verantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse leiding en uitvoering ligt bij de directeur van Verre Naasten. De directeur 
rapporteert hierover, conform de vastgestelde planning en control cyclus, aan het bestuur.

Optimale besteding van de middelen
Het meerjarenbeleidsplan 2017 –2021 is  ontwikkeld en door het LSV vastgesteldop 20mei 
2017. Het meerjarenbeleidsplan verwoordt  het plan van aanpak van Verre Naasten. Of de 
ontvangen middelen optimaal besteed worden, wordt door Verre Naasten scherp 
gemonitord engeëvalueerd. Hiervoor zijn diverse monitorings-en evaluatie-instrumenten 
beschikbaar zoals het Management Informatie Systeem (MIS), periodieke rapportages, 
financiële overzichten en projectevaluaties. Deze maken onderdeel uit van de planning 
en control cyclus. Besteding van de middelen wordt continu getoetst aan de daaraan ten 
grondslag liggende afspraken (begrotingen, contracten, partnerovereenkomsten). 
Aanvragen van partners worden via een uitgebreid systeem van toetsing beoordeeld; van 
planning en uitvoering tot evaluatie. 

Optimale relaties met belanghebbenden
Verre Naasten hecht grote waarde aan goede relaties met haar achterban en partners. 
Interactieve en transparante communicatie is daarbij van cruciaal belang. Communicatie 
vindt plaats via persoonlijk of telefonisch contact. Daarnaast maakt Verre Naasten gebruik 
van diverse offline en online kanalen. Binnen de kaders van de ISO-kwaliteitssystematiek 
wordt er binnen Verre Naasten sterk gedacht in termen van klanten en leveranciers.
Klanttevredenheid en klachtenprocedures zijn belangrijke onderwerpen in de 
jaarplannen. De verantwoordingsverklaring is op 4 april 2019vastgesteld door het bestuur 
van Verre Naasten.
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