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Als je De Dikke Van Dale erop naslaat, lees je 
bij ‘ambassadeur’ dat zo iemand de hoogste 
diplomatieke vertegenwoordiger is. Of 
‘gezant’, om een ander woord te gebruiken. 
Dat is in de context van het mission-werk 
natuurlijk een prachtig woord, want gezant 
en zending hebben dezelfde oorsprong. Je 
bent gezonden, omdat je iets te vertellen 
hebt. Zo gebruikt Paulus ook het woord 
gezant in zijn brief aan de Efeziërs: 

Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden 
gegeven worden wanneer ik spreek, 
zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk 
geheim van het evangelie bekend mag 
maken, waarvoor ik gezant ben, ook in de 
gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, 
zoals mijn plicht is. (Ef. 6:19-20, NBV21)

Gezant voor het evangelie, dat is wat 
deze eerste zendeling drijft. Zelfs in de 
gevangenis, want het evangelie moet de 
wereld in, in woorden én daden. Datzelfde 
verlangen is ook de stuwende kracht achter 
het mission-werk. We dromen ervan dat 
wereldwijd zoveel mogelijk mensen in Jezus 
Christus als Verlosser geloven en Hem gaan 
volgen. 

Op de eerste rij
Het is prachtig om dat van dichtbij mee 
te mogen maken, om te zien hoe God Zijn 
kerk wereldwijd bouwt, dichtbij en ver 
weg. En het mooie is dat je daarbij als 
mission-ambassadeur op de eerste rij zit. 
Uit de eerste hand hoor je inspirerende en 
bemoedigende verhalen, kom je in contact 
met broers en zussen uit allerlei culturen 
en kun je daarvan uitdelen in je eigen 
gemeente.

Dit handboek is daarbij niet bedoeld als 
trainingsmodule of uitgeschreven recept 
voor mission-ambassadeurs. Want jij bent 
jij en jij doet de dingen op jouw manier, 
passend bij jouw kerk. Maar we willen jou 
daar wel graag bij helpen. Met kant-en-klare 
materialen, met inspiratie-momenten, met 
onderling contact in de regio en met dit 
handboek. We hopen dat je ‘m er af en toe 
bij pakt voor wat achtergrondinformatie, 
handige tips of een stukje inspiratie. 

Arjan Woertink
hoofd Communicatie & Fondsenwerving, 
Verre Naasten

Voorwoord

Een vitale kerk is missionair  |  5
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De ander ontmoeten, 
is ook jezelf beter 
leren kennen

Waarom zou je meedoen?

Vol vuur
Als we mensen vragen waarom ze 
enthousiast zijn over mission-werk, waarom 
het geen energie kost, maar juist energie 
oplevert, dan krijgen we steevast als 
antwoord dat ze zich verbonden voelen 
met de kerk of mission-partner waarmee ze 
contact hebben. Ze hebben één of meerdere 
mensen ontmoet en een persoonlijke relatie 
opgebouwd. Ze hebben samen uit de Bijbel 
gelezen, gebeden en elkaar verteld over wat 
God in hun leven en door hen heen heeft 
gedaan. Door met elkaar te delen, verandert 
je perspectief. 

Je kijkt opeens door de bril van de 
ander met een andere taal, cultuur en 
levensomstandigheden naar de Bijbel, je 
eigen geloof en je leven. Het is verrijkend en 

inspirerend. Het maakt dat je je persoonlijk 
betrokken voelt op elkaar en vol vuur de 
verhalen over het mission-werk deelt met 
jouw gemeente.

Prachtig! Je wilt je als mission-ambassadeur inzetten om mission-werk onder 

de aandacht te brengen in jouw gemeente. Dat is een mooie en dankbare taak! 

Mission zie we als een onmisbaar onderdeel van vitaal kerk-zijn. We hebben 

elkaar in binnen- en buitenland nodig om meer van God te ontdekken en Zijn 

liefde bekend te maken, in woorden én daden. 

Het kan soms wel zoeken zijn hoe je jouw gemeente betrekt bij het mission-

werk. Daarom kun je meedoen aan een mission-ambassadeursprogramma. 

Dit programma is bedoeld om jou te inspireren, te bemoedigen en verhalen te 

ontvangen die je kunt doorgeven. 

Je kijkt opeens door de bril van de 

ander met een andere taal, cultuur 

en levensomstandigheden, naar de

 Bijbel, je eigen geloof en je leven. 

Het is verrijkend en inspirerend.

Ambassadeurs-
programma in
jouw regio
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We doen het samen
Het mission-ambassadeursprogramma is er ook om je te bemoedigen. 
Want: soms is het best lastig. Hoe kun je je eigen gemeente stimuleren om 
regelmatig en actief betrokken te zijn bij mission-werk? Wie weet krijg je het 
gevoel: ‘daar zien ze me weer aankomen’ of denk je ‘er is geen beweging in 
te krijgen’. Wij snappen jou! Het mooie is dat je ook mission-ambassadeurs 
ontmoet van andere kerken. Zij hebben dezelfde vragen en twijfels. Tijdens 
het programma denken we op een positieve constructieve manier met elkaar 
mee. Tegelijk voorzien we je van kant-en-klare materialen om in te zetten in 
jouw gemeente.

Wat houdt het programma in?
Het programma is zowel inhoudelijk als praktisch ingestoken. Per regionaal 
samenwerkingsverband (RSV) kan de samenstelling van het programma 
verschillen, maar in principe werken we met:

Inspiratie-momenten (avonden) 
 Dit zijn online of fysieke avonden waarbij we elkaar ontmoeten, als mission-
ambassadeurs van verschillende kerken en iemand van de RSV. Tijdens de 
avond vertellen we jou inspirerende verhalen over het mission-werk waar 
jouw RSV bij betrokken is en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Tijdens 
de avond denken we met elkaar mee over hoe je je jouw kerk kunt betrekken 
bij het mission-werk. We hopen dat je na afloop enthousiast bent over wat er 
gebeurt in Gods wereldwijde kerk en deze verhalen verder verspreidt in jouw 
gemeente.

Contact met christenen uit andere culturen
We geloven dat wanneer je christenen uit andere culturen persoonlijk leert 
kennen, je meer verbinding ervaart met het mission-werk. We helpen jou en 
je gemeente dan ook graag om die verbinding tot stand te brengen. Natuurlijk 
is het prachtig om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Dat zou misschien 
kunnen wanneer er de optie is om te reizen, maar gelukkig kun je ook via 
digitale wegen contact met elkaar maken en elkaar echt leren kennen. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk om via een videovergadering met elkaar in gesprek 
te gaan of WhatsApp-contact met elkaar te hebben.

WhatsApp-groep (of andere online tool)
 Mogelijk heeft jouw RSV ook een WhatsApp-groep waaraan je kunt 
deelnemen en waarin alleen beheerders berichten kunnen plaatsen, dit om 
een stortvloed aan berichten te voorkomen. Het mooie van zo’n groep is dat 
we onderling korte lijntjes hebben. We zijn veel beter in staat om op een snelle 
en eenvoudige manier actuele informatie met je te delen. Dat kan zowel over 
het mission-werk in het buitenland gaan als over praktische ondersteuning, 
bijvoorbeeld een nieuw collectefilmpje.

E-mailnieuwsbrief
 Een aantal RSV’s versturen een paar keer per jaar een e-mailnieuwsbrief, 
misschien doet jouw RSV dat ook. In zo’n e-mailnieuwsbrief staat actuele 
informatie over het mission-werk waar jouw RSV bij is betrokken, maar ook 
praktische tools en kant-en-klare materialen die je kunt delen met jouw 
gemeente. 

 Last but not least, we willen jou als mission-ambassadeur leren kennen 
en persoonlijk met je meedenken; samen sparren over mogelijkheden om 
mission-werk binnen jouw gemeente aandacht te geven. Daarom is er voor 
elke mission-ambassadeur een contactpersoon (relatiebeheerder). Deze 
contactpersoon zal van tijd tot tijd contact met je opnemen om te vragen hoe 
het gaat. Maar ook andersom is deze contactpersoon te benaderen bij vragen 
of opmerkingen. We zien ernaar uit om met elkaar op te trekken!

We geloven dat wanneer je christenen uit andere culturen 

persoonlijk leert kennen, je meer verbinding ervaart met het 

mission-werk. 
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Geloof delen 
wereldwijd

We erkennen dat mission-werk plaatsvindt in een breder spectrum aan actoren en onderhouden 
contacten met hen waar dit relevant is. 

Een aantal voorbeelden: andere missionaire organisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, internationale netwerken, kerkelijke leiders etc. 

Niet-christenen weten wie 
Jezus Christus is 

Wereld-
wijd geloven 

mensen in Jezus 
Christus als Verlosser en 

gaan Hem volgen

in hun eigen omgeving, 
in woorden en daden

Partner-kerken
 delen het geloof

Inspiratie
Bemoediging

Bemoediging

Gebed
Advies

Gebed

kerkleden 

Lorem ipsum

Donateurs FondsenScholen 

Support-kerken
verbinden zich aan 

wereldwijd mission-werk

Verre Naasten ondersteunt 
(samenwerkende) 

support-kerken bij hun 
wereldwijde mission-werk en 

stimuleert betrokkenheid

Samenwerkingsorganisaties 

Partner-kerken

Support-kerken

Basis mission-werk wereldwijd

Inspiratie

Advies
Geld

Al een paar keer heb je het woord ‘mission’ voorbij horen komen. 

Wat bedoelen we daar nou precies mee? En wat is ‘geloof delen 

wereldwijd’? Daarover lees je in dit hoofdstuk, waarbij het plaatje 

van de fontein hiernaast goed uitbeeldt wat we willen vertellen. 

Mij is alle macht gegeven in de hemel 

en op de aarde. Ga dus op weg en maak 

alle volken tot mijn leerlingen, door hen 

te dopen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 

dat ze zich moeten houden aan alles wat 

ik jullie opgedragen heb. Ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld. (Mat. 28: 18-20)

Ga dus op weg
Als het gaat over mission, dan wordt 
vaak het klassieke zendingsbevel 
aangehaald: 

Jezus zet ons - vlak voor Zijn 
Hemelvaart en tien dagen voor 
Pinksteren - in beweging: ga op weg. 
Belangrijk is daarbij het woordje dus: 
ga dus op weg. Want daarvoor zegt 
Hij: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde’. Dat betekent 
dat we op weg kunnen gaan omdát 

God alle macht heeft. En tegelijk, 
omdát Hij erbij is, sluit Hij zo af: ‘Ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld’.

Verlangen 
Mission is je laten inschakelen bij 
Gods missie: je mag je instrument 
weten in Zijn hand. Want het cadeau 
van genade en liefde wil je toch niet 
voor jezelf houden, maar delen met 
anderen? Zo mogen we - gedreven 
door Jezus’ opdracht en ons 
verlangen het geloof te delen - Gods 
koninkrijk bekendmaken, in woorden 
én daden. Zodat steeds meer 
mensen op de wereld ontdekken dat 
Jezus Christus hun Verlosser is en 
Hem gaan volgen. 

Droom
Je ziet dit verlangen bovenaan het 
plaatje hiernaast (onze Theory of 
Change, veranderingsfilosofie): 
deze fontein beeldt uit hoe we het 
mission-werk zien. Dat begint met 
onze droom, helemaal bovenaan de 
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wederkerig ‘geven-en-nemen’, waarvoor 
we in ons ambassadeursprogramma ook 
volop aandacht hebben. Want we zijn er van 
overtuigd dat die inspirerende verhalen en 
het gezamenlijk gebed de betrokkenheid bij 
het mission-werk versterken. 

Wat we bij de basis van het mission-
werk ook als belangrijke onderligger 
zagen (samen), geldt ook voor support-
kerken: om mission goed, effectief en 
efficiënt te kunnen doen, werken lokale 
support-kerken vaak samen in regionale 
samenwerkingsverbanden van kerken 
(RSV’s). Over die organisatie van het 
mission-werk lees je meer in hoofdstuk 8. 
Ook lees je daar meer over de rol van Verre 
Naasten in het geheel.

Partner-kerken
Het gebed, advies, bemoediging, geld en 
inspiratie dat de partner-kerken van de 

support-kerken ontvangen, helpt hen om 
in de eigen omgeving het geloof te delen. 
Partner-kerken doen dat op hun eigen 
manier, in hun eigen taal en passend binnen 
hun eigen cultuur en gewoonten. Mission 
gebeurt zowel in woorden, als in daden. 
Eerder maakten we daar meer onderscheid 
in: zending (woorden) en hulpverlening 
(daden/diaconaat/barmhartigheidswerk). 

Binnen mission zijn beide belangrijk: 
twee kanten van dezelfde medaille. Het 
hart van mission is het bekend worden 
van het bevrijdende Evangelie van Jezus 
Christus. Daarvoor zijn woorden, verhalen, 
getuigenissen en verkondiging onmisbaar. 
Tegelijk beklemtoont de Bijbel dat Gods 
evangelie zichtbaar wordt door concrete 
daden van liefde, barmhartigheid en 
rechtvaardigheid. Mission is voor ons 
dan ook integral mission, waarbij we 
verschillende thema’s onderscheiden: 
kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, 
diaconaat, educatie en noodhulp. In 
hoofdstuk 7 lees je veel meer over de inhoud 
en achtergronden van het mission-werk. 

Samen
Samen - als partner- en support-kerken 
- mogen we zo de verbondenheid in het 
geloof vieren en dat samen kerk-zijn beleven 
door elkaar te inspireren, te bemoedigen, 
aan te sporen en te ondersteunen in het 
delen van het geloof. Daarbij verlangen 
we samen dat wereldwijd zoveel mogelijk 
mensen geloven in Jezus Christus als 
Verlosser en Hem gaan volgen. Mission is je 
ingeschakeld weten in dat verlangen. Het is 
je laten inschakelen bij Gods missie. Dus… 
doe je mee?

fontein: wereldwijd geloven mensen in Jezus Christus als Verlosser en gaan 
Hem volgen. Om die droom werkelijkheid te laten worden, is het nodig dat 
niet-christenen weten wie Jezus Christus is. Dat zie je direct onder de droom 
staan. Verder zie je aan onze fontein dat we partner- en support-kerken 
onmisbaar vinden voor het mission-werk.

Basis mission-werk wereldwijd: samen
Laten we de fontein van onderaf doorlopen. Aan de basis van het mission-
werk staan verschillende betrokkenen (kerkleden, donateurs, scholen, 
samenwerkingsorganisaties, fondsen), waarbij je ziet dat individuele 
christenen elkaar opzoeken in lokale gemeenten of geloofsgemeenschappen. 
We zien ‘samen’ dan ook als een belangrijke onderligger voor het mission-
werk: God kiest geen individuen, God kiest een volk. Dat begint al in het 
paradijs (het is niet goed dat de mens alleen is) en dat patroon zet Hij voort. 
Hij kiest voor een gezin (Noach), een volk (Abraham) of een groep (twaalf 
discipelen). Dus ‘samen’ is belangrijk in Gods verhaal met deze wereld. Dat 
geldt ook voor het mission-werk: dat gebeurt in verbinding met anderen, 
samen met elkaar.

Support-kerken
Verder maken we - binnen het mission-werk 
- verschil tussen support-kerken en partner-
kerken. Let op: daarmee bedoelen we niet 
kerken in Nederland (support-kerken) en 
kerken in het buitenland (partner-kerken), 
maar wel de verschillende rollen die kerken 
kunnen hebben binnen het mission-werk. 
Zowel support- als partner-kerken werken 
vanuit hetzelfde verlangen en zijn daarin 
gelijkwaardig aan elkaar. Wel hebben beide 
‘kerken’ verschillende rollen in het mission-
werk. 

Zoals je ziet, geven support-kerken - gedragen 
vanuit de basis - gebed, advies, bemoediging, 
geld en inspiratie door aan partner-kerken. 
Andersom zie je dat de support-kerken 
gebed, advies, bemoediging en inspiratie 
terugontvangen vanuit partner-kerken en 
hun mission-werk. Het is dus een soort van 
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Wat zijn nu de taken van een mission-ambassadeur? Of anders 

gezegd: hoe ga je aan de slag om je gemeente te betrekken bij het 

mission-werk? Want wat is het mooi als je gemeente betrokken is 

bij het mission-werk en tot zegen is voor broers en zussen in het 

buitenland. Maar ook andersom (!) zegen mag ontvangen.

Gezicht van het mission-werk
Om het mission-werk op regelmatige basis onder de aandacht te brengen, 
hebben we in elke gemeente een enthousiaste mission-ambassadeur nodig. 
Iemand met hart voor mission-werk die kansen benut om verhalen te delen. 

Als mission-ambassadeur ben in je in jouw gemeente als ware het gezicht 
voor het mission-werk. Je bent het ‘scharnierpunt’ in de relatie 

tussen jouw gemeente en het mission-werk, ver weg en dichtbij. 
Dat betekent niet dat een mission-ambassadeur alle taken zelf 
hoeft uit te voeren. Werk vanuit je talenten! En probeer bij taken 
waarbij je je minder comfortabel voelt, gemeenteleden in te 
zetten die op dat vlak talenten hebben.

Een mission-ambassadeur is iemand met hart voor mission die 
kansen benut om verhalen te delen.

Gemeente betrekken bij mission-werk
Je gemeente betrekken bij mission-werk, dat is een ruim begrip. Wat houdt dat 
eigenlijk in? Wanneer is een kerk nu actief betrokken bij mission-werk, daar zal 
ieder een andere voorstelling bij hebben. In het algemeen denken we aan:

Bewustmaken en motiveren
 Als mission-ambassadeur zorg je ervoor dat jouw gemeente op de hoogte is 
van het mission-werk waar jullie als gemeente bij betroken zijn. Je spoort je 
gemeenteleden aan tot wereldwijde betrokkenheid en missionair bewustzijn. 
Dat begint bij de basis. Aan welke landen en mission-partners ben je als RSV 
en kerkelijke gemeente verbonden? Hoe zijn we georganiseerd? Wat is het 

verschil tussen de RSV en Verre Naasten? (meer informatie hierover vind je 
in hoofdstuk 8). Het is ook goed om dit verhaal van tijd tot tijd te herhalen. 
We merken regelmatig dat voor gemeenteleden niet helder is hoe we de 
organisatie van het mission-werk vanuit Nederland georganiseerd hebben.

Vanuit die basis kun je vertellen over het mission-werk van de partner(s) 
waar je bij betrokken bent. Wat hoopt die partner in het komende jaar te 
bereiken? En hoe gaan ze daaraan werken? Vervolgens houd je je gemeente 
op de hoogte van de vorderingen. Dat maakt dat ze worden meegenomen 
in het proces. Ook is het belangrijk dat je gemeente christenen uit andere 
culturen gaat leren kennen en herkennen. Vertel hun persoonlijke verhaal of 
deel een filmpje in de kerk waarin zij zelf hun verhaal vertellen. Dit maakt dat 
gemeenteleden kunnen meeleven en op een dieper niveau gemotiveerd raken 
om mee te leven, te bidden en het werk met giften te ondersteunen. Wil je 
een update ontvangen over het mission-werk? Schroom dan niet om contact 
op te nemen met jouw RSV-contactpersoon (relatiebeheerder)!

 Naast het inzoomen op het mission-werk van jouw RSV is het mooi om af en toe 
uit te zoomen om zo een blik te krijgen op het wereldwijde mission-werk. Dat 
kan bijvoorbeeld tijdens Biddag, Pinksteren en Dankdag, waarbij er materialen 
voor kerken beschikbaar zijn vanuit Verre Naasten.

Wil je een update 
ontvangen over het 

mission-werk? Schroom dan niet om contact op te nemen met jouw RSV-
contactpersoon!

Wat doe je als 
mission-ambassadeur?
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Doe mee aan het mission-
ambassadeursprogramma 
(je leest er meer over in hoofdstuk 2)

Activeren
 Naast het betrekken van je gemeenteleden probeer je hen ook aan te zetten 
om actief mee te leven, bijvoorbeeld door voor (buitenlandse) christenen te 
bidden, met elkaar te praten over het mission-werk en door het mission-werk 
met giften te ondersteunen.

Het mission-werk gaat op een andere manier voor mensen leven wanneer ze 
worden uitgedaagd om daar samen over na te denken, bijvoorbeeld tijdens 
een thema-avond of bij een bijbelstudiegroep. Wat kunnen we bijvoorbeeld 
van onze ‘verre naasten’ leren? Kortom, het is de taak van een mission-
ambassadeur om niet alleen verhalen over te brengen, maar ook aan te 
zetten tot actie. Dat kan op inhoud, maar ook door letterlijk de handen 
uit de mouwen te steken om zo het mission-werk mogelijk te maken. Veel 
mensen willen niet alleen een gift geven, maar graag iets doen. Er zijn allerlei 
activiteiten mogelijk waarbij je gemeente aan de slag gaat. Daarover lees je 
meer in hoofdstuk 6.

Welke vaardigheden heb je nodig?
Een mission-ambassadeur is iemand met een proactieve houding, je ziet 
kansen om mission-werk onder de aandacht te brengen. Je hebt goede 
contacten binnen je gemeente en weet welke personen je moet aanspreken. 
Je weet de juiste kanalen te benutten om gemeenteleden te inspireren en 
benutten. Je hebt praktische kennis van social media of weet andere mensen 
te vinden die een bericht kunnen plaatsen.

Betrek verschillende groepen in jouw kerk
 Er zijn allerlei manieren waarop je jouw gemeente kunt betrekken bij 
het mission-werk. Daarbij hoef je je niet altijd op de hele gemeente te 
concentreren, maar kun je ook verschillende groepen in de gemeente 
onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan:

• de predikant en kerkenraad die je kunt stimuleren om deel te nemen 
aan een mission-activiteit. 

• een Bijbelstudiegroep die voor het komende seizoen zoekt naar een 
methode.

• het kinderwerk waarvoor allerlei materialen beschikbaar.
• jonge vrouwen die je attendeert op een leuke, opbouwende activiteit 

van Lume, de vrouwenbeweging waar Verre Naasten bij betrokken is.
• jongeren die bij catechisatie nadenken over mission of breng hen in 

contact met mensen van de partner-kerk
• gezinnen die je kunt aanmoedigen om gastgezin te zijn wanneer er 

gasten komen uit de partner-kerk.
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Om het mission-werk dichterbij te brengen in jouw gemeente, is het 

belangrijk om regelmatig informatie te delen in jouw gemeente. Op 

die manier kun je gemeenteleden stimuleren om mee te leven en 

mee te bidden. En zo onder te indruk te laten komen van wat God 

wereldwijd doet. Om je mission-verhaal te delen, heb je verschillende 

communicatiekanalen en -middelen die je kunt gebruiken. In 

dit hoofdstuk zetten we ze voor je op een rijtje, plus handige 

communicatie-tips.

Mission-magazine Naast
Op zoek naar inspiratie en bemoediging? Ontdek mission-magazine Naast: 
boordevol nieuws en inspirerende en bemoedigende verhalen van christenen 
wereldwijd. Ontdek hoe zij hun geloof beleven en delen en raak onder de 
indruk van Gods kerk wereldwijd! Het blad Naast verschijnt vier keer per 
jaar, in drie landelijke edities (omstreeks oktober, januari en juni) en een 
regionale jaarverslag-editie (april). De redactie van Naast wordt gevormd door 
redacteuren van alle RSV’s samen. Een nieuwe editie van Naast krijgt elke kerk 
automatisch toegestuurd, voorafgegaan door een kort persbericht voor in het 
kerkblad en een aankondiging voor op de beamer. Het aantal exemplaren dat 
je ontvangt, is afhankelijk van het aantal adressen in jouw gemeente. 

Communicatiekanalen 
en - tips

Gebruik de nieuwe Naast als kans om aandacht te vragen voor het mission-

werk. Deel ze bijvoorbeeld uit voor aanvang van de dienst, in de hal van de 

kerk. Of vraag dat aan het welkomstcomité. Dit is sowieso de oplossing als 

jullie geen postvakjes (meer) hebben. Wat ook kan: lees zelf Naast alvast 

door en vertel vlak voor het gebed welk verhaal je heeft geraakt. Maak 

gemeenteleden nieuwsgierig met je leestip! Vervolgens kan er tijdens die 

dienst ook gedankt en gebeden worden voor het mission-werk.

En nu wij!
Sinds een tijdje staat de rubriek ‘En nu 
wij!’ in Naast. Daarin vind je concrete 
inspiratie en tips om zelf - op basis van 
het thema van de betreffende Naast - zelf 
aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met je 
Bijbelstudiegroep. Of de hele gemeente. 
Naast is trouwens ook online terug te lezen 
op www.verrenaasten.nl/naast.

RSV-nieuwsbrief
Bijna alle RSV’s versturen regelmatig een 
nieuwsbrief via de mail, met daarin het 
laatste nieuws over het mission-werk in 
hun gebied. Je vindt daarin informatie over 
activiteiten en dank- en gebedspunten. 
Oftewel een prachtige informatiebron die 
je helpt om het mission-werk dicht(er)bij te 
brengen in jouw kerk! 

Zorg dat je de RSV-nieuwsbrief 
rechtstreeks in je mailbox ontvangt. Meld 
je aan door een mailtje te sturen aan  
info@verrenaasten.nl. Tip: omdat de 
nieuwbrief digitaal is, kun je ‘m makkelijk 
doorsturen aan je predikant en/of 
gemeenteleden.

Informatie uit deze nieuwsbrieven kun 
je eenvoudig delen met gemeenteleden, 
bijvoorbeeld door het te plaatsen in het 
kerkblad, de kerk-app (zoals Scipio), de 
website of Facebook-pagina van de kerk. 

De dank- en gebedspunten kun je delen 
met je predikant met het verzoek deze 
mee te nemen in het gebed tijdens de 
kerkdienst op zondag. Op die manier kun je 
daadwerkelijk meeleven en meebidden met 
broers en zussen wereldwijd.

Website
Naast de nieuwsbrief, is ook op de website 
van je RSV veel informatie beschikbaar. 
Op de website van Verre Naasten is 
een overzicht te vinden van alle RSV-
informatie. zie www.verrenaasten.nl/
samenwerkende-kerken-in-nederland, 
daar vind je de links naar de ‘websites’ 
informatie van de verschillende RSV’s. 
Sowieso is elke RSV bereikbaar via een 
eigen (logische) websitenaam, zoals www.
utrechtmission.nl. Daarop zijn, naast allerlei 
nieuwsberichten, ook collectepresentaties 
en/of update-filmpjes over de mission-
projecten te vinden. Superhandig om te 
gebruiken tijdens een mission-collecte of 
om door te sturen aan de diaconie.

Zorg dat de RSV-website en de website 
van Verre Naasten ook te vinden is bij de 
links op de website van jouw gemeente. 
En plaats ‘s een verhaal of persoonlijk 
getuigenis van een buitenlandse broer of 
zus van de RSV-website door op de kerk-
website. 
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Liken en delen
Een handige manier, zonder veel extra 
werk voor jou als mission-ambassadeur, 
is het liken en delen van berichten gepost 
zijn door bijvoorbeeld je RSV of door 
Verre Naasten. Dit kunnen berichten zijn 
met korte verhalen van broers en zussen 
wereldwijd of waarin je aandacht vraagt 
voor bepaalde activiteiten. Ook komen er 
regelmatig mooie foto’s en filmpjes voorbij 
op de verschillende socials. Je kunt ze liken 
(dan zien jouw vrienden/volgers ze ook), 
maar delen kan natuurlijk ook! Dat kan op 
je eigen tijdlijn, maar bijvoorbeeld ook op 
die van jullie kerk-pagina. Of in de (privé) 
groep van gemeenteleden. En via WhatsApp 
is een mooi of indrukwekkend bericht of 
getuigenis zomaar gedeeld! 

Om zelf deze berichten te kunnen zien, is 
het natuurlijk wel handig om het account 
van je RSV en dat van Verre Naasten te 
volgen op social media. Verre Naasten vind 
je trouwens ook op Twitter.

Socials van je kerk
Misschien is je eigen kerk ook actief op 
social media. Gebruik dan deze mogelijkheid 
en stuur bestaande berichten door aan 
de paginabeheerder van je kerk. Of maak 
zelf korte berichtjes aan de hand van de 
informatie in bijvoorbeeld de nieuwsbrief 
van jouw RSV.

Beamerberichten
In praktisch elke kerk wordt tijdens de 
zondagse eredienst de beamer gebruikt. 
Maak daar handig gebruik van! Bijvoorbeeld 
om aandacht te vragen voor het mission-
magazine Naast of laat een presentatie zien 
tijdens een mission-collecte of een (update)
filmpje over een mission-project van jouw 
RSV.  Deze zijn te vinden op de website van 
je RSV, maar natuurlijk ook op te vragen bij je 
RSV-relatiebeheerder.  

Persoonlijk toelichting
Vuur wordt aangestoken door vuur. Ben 
je zelf geraakt door een verhaal over een 
mission-project of heb je de mogelijkheid 
gehad om een mission-project te bezoeken? 
Deel dan jouw enthousiasme door daarover 
te vertellen. Trek de stoute schoenen aan en 
vraag om bijvoorbeeld tijdens de mission-
collecte in de dienst kort iets te mogen 
vertellen over wat jou zo geraakt heeft. Of 
deel je persoonlijke verhaal als het mission-
magazine Naast weer in de postvakjes ligt. 

Social media
Social media, zoals Facebook, Instagram en Snapchat, zijn een belangrijk en groeiend 
communicatiekanaal. Maar liefst 99 procent van de jongeren zit dagelijks op hun mobiele 
telefoon, waarvan sociale media een belangrijk onderdeel is! Reden te meer om als mission-
ambassadeur juist via sociale media, zoals Facebook en Instagram mission-berichten te 
delen.

Als je het zelf niet ziet zitten 

om iets te vertellen, vraag dan 

iemand -waarvan je weet dat hij 

of zij geraakt is door het mission-

werk wereldwijd- te vertellen 

over zijn of haar passie. 

99 procent van de 
Nederlandse jongeren zit 
dagelijks op zijn of haar 
mobiele telefoon. 
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Regelmatig contact met gemeenteleden 
We praten de hele dag, sturen mails en appjes, posten op social media. 
Het gaat ons makkelijk af. Hoe zit het met jou, als mission-ambassadeur? 
Communiceer je dan net zo soepel? 

Schrijven of spreken voor een grote groep, binnen of buiten de gemeente, is 
vaak lastig. Toch is het belangrijk om de mensen te bereiken waarmee je aan 
de slag wilt. Of het er nu om gaat dat je gemeenteleden wilt stimuleren om 
voor een buitenlandse gemeente te bidden of om mensen te werven voor het 
organiseren van een activiteit. 

Mission-communicatieplan
Het maken van een mission-communicatieplan is een mooie voorzet. Daarin 
zet je voor elke maand een onderwerp centraal dat je aandacht wilt geven. 
Op die manier kun je gaandeweg een jaar het mission-werk voor het voetlicht 
brengen. De ene keer kun je het mondeling doen, de andere keer schriftelijk. 
Wil je dat je boodschap goed blijft hangen en aanzet tot actie, kies dan voor 
verschillende manieren van communicatie.
Voor het maken van zo’n plan, hebben we hieronder wat tips onder 
elkaar gezet. Bespreek je plan ook ’s tijdens een bijeenkomst met andere 
mission-ambassadeurs. Wellicht hebben ze goede tips of kunnen jullie wel 
samenwerken!

Wees je bewust van het doel van de communicatie 
 Misschien een open deur, maar het is een goed startpunt. Waarom wil je als 
mission-ambassadeur communiceren? Het is een middel om zichtbaar te zijn. 
Als mensen niet weten waar de mission-collecte voor bestemd is, zullen ze 
wellicht minder geven. Als je als gemeentelid niet weet met welke problemen 
partner-kerken geconfronteerd worden, kun je niet meeleven en meebidden.

Bepaal wie, wat en hoe 
 We krijgen dagelijks al veel informatie te verwerken. Heel wat is niet voor ons 
van belang. Wees daarom selectief en communiceer gericht. Bijvoorbeeld: 
welke groep gemeenteleden nodig je uit voor een senioren-mission-middag? 
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Wat ziet jouw gemeente van jouw plannen 

als mission-ambassadeur?

Laat je inspireren en
inspireer anderen.
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En wie voor een sportief evenement? We kunnen op heel veel manieren 
communiceren. Maar welk middel is effectief voor de boodschap die je hebt? 
Soms is bellen handig als je ook wilt overleggen. Hebben mensen tijd nodig om 
over je verzoek na te denken, dan kan een e-mail beter zijn. 

Gebruik de taal en communicatiemiddelen van je doelgroep 
 Heb je jongeren nodig? Tien tegen één dat ze een groepsapp hebben. Op 
een e-mail zul je vrijwel geen respons krijgen. Probeer je boodschap kort en 
bondig te formuleren. Maak de lezer nieuwsgierig, dat zet aan tot actie. Voor 
lange teksten heeft niemand tijd. Een aansprekend plaatje erbij helpt zeker. 

Breng je boodschap uitnodigend en met enthousiasme 
 Als je laat merken dat je naast mensen staat, zullen ze makkelijker je 
boodschap lezen. Het is de toon die de muziek maakt. Met een enthousiast 
bericht heb je grote kans dat mensen warm lopen en enthousiast worden.

Breng het nieuws levendig en aansprekend 
Maak verhalen persoonlijk en breng ze dichtbij. Wat geeft een beter beeld: 
‘Bid voor het werk van de middelbare school in Indonesië’ of: ‘Bid voor ibu Emi 
op Papoea (Indonesië), zij is hoofd van de middelbare school SMTK en heeft 
gezondheidsproblemen. Bid om kracht en herstel voor haar, zodat het werk op 
de SMTK door kan gaan.’? Plaats er - als dat kan - een toepasselijke foto bij. Of 
informeer of er ergens een filmpje beschikbaar is.

Maak een paar pitches 
 Voor velen heeft mission nog steeds een stoffig beeld van inheemse stammen 
met grasrokjes. Dat beeld veranderen begint bij jou! Daarom deze laatste tip: 
Heb een helder verhaal! Zorg er voor dat je in drie zinnen kunt uitleggen: 

• wat mission is (geloof delen wereldwijd)
• waarom mission belangrijk is (2 op de 3 mensen wereldwijd…) 
• wat de rol van jou als mission-ambassadeur is

 Gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden. Prettig voor jou en je 
gesprekspartner als je dit snel en soepel kunt uitleggen. Tip: google eens 
op het maken van een pitch en oefen jouw pitch eens met iemand erbij. 
Bijvoorbeeld samen met de mission-ambassadeurs in jouw regio.

Om gemeenteleden te enthousiasmeren en het werk van mission 

dichterbij te brengen zijn er verschillende mogelijkheden. Van 

simpelweg het houden van een collecte tot aan het organiseren van 

een mission-activiteit in de kerk en/of op school, het kan allemaal. 

Laat je inspireren door de vele mogelijkheden. 

Maak een jaarplan
Aan het begin van het nieuwe seizoen 
is het handig om een jaarplan op 
te stellen.  Door gemeenteleden 
regelmatig te informeren, inspireren en 
enthousiasmeren, bouw je aan blijvende 
betrokkenheid bij het mission-werk. 
Daarvoor hoef je niet elk kwartaal een 
groot evenement te organiseren. Maar 
regelmatig aandacht vragen voor de 
wereldwijde kerk is wél belangrijk. En een 
jaarplan kan je daarbij helpen, want door 
bepaalde activiteiten of taken bewust 
in te plannen krijg je overzicht en focus. 
Denk daarom na over een planning voor 
elk kerkseizoen en probeer minimaal drie 
of vier maal per jaar binnen je gemeente 
aandacht te vragen voor mission.  Om 
je te helpen sturen we je aan het begin 
van elk kerkelijk seizoen een startfolder 
met daarin een overzicht van diverse 
activiteiten vanuit Verre Naasten en allerlei 
handige tips om het mission-werk onder 
de aandacht te brengen.

En nu aan 
de slag!
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ondersteunen. Als gemeente kun je 
een specifiek project uitkiezen om dit 
bijvoorbeeld voor een periode van twee jaar 
te gaan steunen. Maar langer kan natuurlijk 
ook. Regelmatig ontvangen jullie dan een 
update over het project en afhankelijk van 
de taal en communicatiemogelijkheden is 
veelal ook rechtstreeks contact mogelijk. 
Op die manier haal je het mission-werk 
ècht dichterbij!  Laat je voorlichten over de 
mogelijkheden binnen jouw RSV en neem 
contact op met je RSV-contactpersoon. De 
mogelijkheden zijn per RSV verschillend.

Organiseer een mission-
dienst (Ontmoetingsdienst)
Ieder jaar houden tientallen kerken in 
Nederland een mission-zondag. Een speciale 
kerkdienst – of vaak een hele zondag 
– om samen de verbondenheid met de 
wereldwijde kerk te beleven en te vieren. 
Tijdens zo’n mission-zondag is er ruimte om 
getuigenissen te delen van broers en zussen 
uit andere landen. Via digitale middelen 
is er wellicht ook live contact mogelijk. 
Ook tijdens de preek en het gebed kan 
ruimschoots aandacht besteed worden aan 
de wereldwijde kerk. En voor de collecte zijn 
volop aansprekende projecten te bedenken. 
De praktijk leert dat veel kerkleden erg 
enthousiast reageren op een mission-
zondag. Maar… hoe organiseer je nou zelf 
zo’n mission-zondag?

Wij helpen graag!
Vaak hebben wij gastpredikanten 
beschikbaar, soms zelfs uit het buitenland! 
En als dat laatste niet het geval is, dan zijn 
er in Nederland verschillende predikanten 
met mission-ervaring die graag komen 

preken. Wij ondersteunen graag met 
liturgie-suggesties, PowerPointpresentaties, 
artikelen voor jullie kerkblad, nieuwsbrief 
of internet/intranet en – mits beschikbaar 
– mooie mission-video’s. Ook voor 
het kinderwerk zijn mooie materialen 
beschikbaar, denk aan creatieve 
knutselwerkjes en kleurplaten. Aan deze 
ondersteuning zijn geen kosten verbonden, 
wel vragen wij jullie kerk om een collecte te 
houden voor één van onze missionprojecten.

Afstemmen en regelen
Houd rekening met de volgende zaken die je 
moet afstemmen of regelen:

1. Overleg tijdig met de dienstdoende 
predikant om de inhoud van de 
dienst af te stemmen.

2. Overleg met de diaconie over de 
bestemming van de collecte.

3. Overleg eventueel met het 
kinderwerk over hun wensen, 

Vraag mission-collectes aan bij de diakenen
Als mission-ambassadeur is het handig om een direct lijntje te hebben met de 
diakenen in jouw gemeente. Op die manier kun je makkelijk een begeleidende 
presentatie bij een collecte doorzetten naar de diaconie of juist concrete 
collectes voor het mission-werk onder de aandacht brengen en aanvragen.

Collecterooster
Zorg ervoor dat het mission-werk op het collecterooster van je kerk staat. 
Elk jaar stellen de diakenen een collecterooster voor het komende jaar op. 
Veelal wordt dit rooster in november vastgesteld voor het jaar daarop. Het 
is dus slim om ergens in september of oktober je diaken te vragen naar het 
komende collecterooster en gelijk het mission-werk onder de aandacht te 
brengen. Uiteraard is het ook mogelijk om te collecteren voor een concreet 
project. Wij kunnen dan maatwerk materialen aanleveren, zoals een 
PowerPointpresentatie en kerkbladartikel. Trek hiervoor aan de bel bij de 
communicatie-contactpersonen van jouw RSV.

Bid- of Dankdag
Elk jaar rond Biddag en Dankdag organiseert Verre Naasten, namens het 
Landelijk Samenwerkingsverband Mission, een campagne met een concreet 
collectedoel voor één van onze mission-projecten en speciale actiematerialen. 
Denk aan een kerkbladartikel, PowerPoint-collectepresentatie, filmpje met 
Schriftlezing door een buitenlandse broer of zus, maar ook een leespreek 
met liturgie en een kinderwerkje voor de kinderclub. De materialen worden 
minimaal drie weken van tevoren via e-mail of per post verstuurd. Help mee 
om dit onder de aandacht te brengen bij je diaconie en gemeente.

Lever regelmatig gebedspunten aan (voorbede)
Gebed is het belangrijkste dat kerken en kerkleden wereldwijd elkaar kunnen 
geven. Dat horen we vaak van onze partners over de hele wereld. Zo ook van 
de Zuid-Afrikaanse evangelist George Mnisi. Hij zegt: “Natuurlijk hebben we 
ook de verantwoordelijkheid om elkaar met materiële zaken te helpen. Maar 
het meest belangrijke dat we voor elkaar kunnen doen, is bidden!” 
In de nieuwsbrief van jouw RSV of in het blad Naast staan regelmatig concrete 
gebedspunten voor het mission-werk. Deel deze gebedspunten met jouw 
predikant en vraag of hij voor het mission-werk wil bidden tijdens de dienst. 

Sponsor/adopteer een mission-project
Als gemeente een eigen mission-project adopteren? Het kan! Jouw RSV 
is werkzaam in een bepaald gebied waarbij zij verschillende projecten 
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behoeften en de mogelijkheid om kindermaterialen over mission te 
gebruiken.

4. Informeer de gemeente twee weken voorafgaand aan de dienst over 
het thema en het collectedoel. Verre Naasten kan ondersteunen 
bij het kiezen van een geschikt collectedoel/-project en kan 
ondersteunende materialen aanleveren.

5. Deel tijdens de dienst verhalen van mensen uit het buitenland. 
Natuurlijk het liefst door buitenlandse gasten zelf, maar dat kan ook 
heel goed door iemand uit de gemeente die vanuit het hart betrokken 
is bij het werk. Hoe persoonlijker, hoe beter. Aan andere tip: vraag een 
predikant of contactpersoon van een buitenlandse partnerkerk om je 
een video met een boodschap of wens toe te sturen.

Werk samen met de basisschool: Mission Maatjes
Door samen te werken met de basisschool, creëer je een mooie kans om 
de kinderen én hun ouders met het wereldwijde mission-werk te laten 
kennismaken. En om in actie te komen voor het goede doel!

Verre Naasten heeft samen met een aantal leerkrachten en 
pabo-studenten een pakket ontwikkeld met materialen 

voor de basisschool: Mission Maatjes. Daarbij neemt 
Dalmar uit Oeganda de onderbouw, Imra uit India de 
middenbouw en Sonny uit Indonesië de bovenbouw 
mee om het geloof te delen. Het hele traject duurt 5 
weken en wordt afgesloten met een mooie financiële 
actie. Daarvoor is kant-en-klaar (les)materiaal 
beschikbaar dat gebruikt kan worden om (in de klas) 

‘op mission’ te gaan. Met elkaar leren de kinderen de 
leefwereld van kinderen uit Oeganda, India en Indonesië 

kennen, maar ook hoe God in deze landen werkt. Hoe 
mooi is het om te ontdekken dat we allemaal kinderen van 

dezelfde Vader zijn! Meer weten of materialen ontvangen? Neem 
dan contact op met je RSV-contactpersoon.
 

Zet activiteiten/producten door binnen jouw kerk
Als mission-ambassadeur vorm je het ‘scharnierpunt’ in de relatie tussen jouw 
gemeente en het wereldwijde mission-werk. Daarbij weet je de juiste kanalen 
te benutten om gemeenteleden te inspireren en te informeren. De éne keer 
zal dat bijvoorbeeld de predikant zijn (bij het aanleveren van punten voor 
het gebed) en een andere keer zal dat de kinderwerker zijn in je gemeente, 

voor het aanleveren van een kinderwerkje voor de kinderclub. Vanuit Verre 
Naasten en vanuit jouw RSV leveren we kant-en-klare materialen en acties, 
die jij door kunt zetten in je eigen gemeente. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook 
denken aan Missie VONK, het nachtelijk sponsor-avontuur van Verre Naasten 
of inspirerend Bijbelstudiemateriaal voor de kring of Bijbelclub in jouw kerk.

Ga op reis 
Wil jij met leden uit jouw gemeente het mission-werk van dichtbij zien en 
geloof delen wereldwijd zélf ervaren? Of zijn jullie nieuwsgierig naar jullie 
verre naaste? Bezoek samen met jouw kerk een mission-project in het 
buitenland. Reizigers geven aan dat het indrukwekkend is en een unieke 
ervaring oplevert! Door het bezoeken van een project leer je zoveel over 
christenen in een andere cultuur, dat het een les voor het leven blijkt te zijn. 
De liefde die mensen uitstralen ondanks de moeilijke omstandigheden waarin 
ze zitten, de blijdschap die zij uitstralen in het geloof en hun gastvrijheid 
maken dat wij Westerse mensen soms beschaamd staan en beseffen dat 
wij ook zoveel van hèn mogen ontvangen. We leren dankbaar te zijn voor 
dingen die zo gewoon lijken. Verre Naasten biedt de nodige ondersteuning 
bij het organiseren van een eigen reis naar één van de mission-projecten 
of -gebieden, met advies en praktische begeleiding. Een unieke kans om 
samen te ervaren hoe het is om wereldwijd het geloof te delen én een unieke 
levenservaring op te doen!

...de blijdschap die zij uitstralen in het geloof en hun gastvrijheid maken 

dat wij Westerse mensen soms beschaamd staan en beseffen dat wij ook 

zoveel van hèn mogen ontvangen!
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Lume
Is jouw gemeente een relatief jonge gemeente met veel vrouwen tussen de 20 
en 45 jaar? Attendeer hen dan op de vrouwenbeweging Lume, gestart door 
Verre Naasten! Lume is namelijk speciaal voor vrouwen in deze leeftijdsgroep 
opgericht. Een beweging van Licht. Met vrouwen over de hele wereld. Samen 
verbonden met het verlangen om het geloof te delen, wereldwijd. Lume wil 
christelijke vrouwen inspireren en praktisch helpen in het delen van het geloof, 
in woorden én daden.  

Online platform
Via het online platform www.wijzijnlume.nl en Insta- en Facebookpagina 
deelt Lume inspiratie en bemoediging van Lume-vrouwen én brengen ze 
vrouwen met elkaar in contact. Regelmatig worden inspirerende activiteiten 
georganiseerd. Of maak kennis met de Lightswitchavonden.

Lightswitchavond
Met een kant-en-klare box van Lume wordt het je heel makkelijk gemaakt om 
een gezellige en inspirerende avond te organiseren voor vrouwen uit je kerk. 
Ook heel geschikt voor kleine groepjes.
Elke box staat garant voor gezelligheid, diepgang en wereldwijde inspiratie, in 
de stijl van Lume. Check welke box het beste bij jou past! Er zijn drie varianten; 
voor een actieve, culinaire of gezellige avond! Bij elke box ontvang je een 
praktische handleiding, tips en tools om jouw avond tot een succes te maken! 
Het enige wat jij hoeft te doen? Een datum prikken en een locatie regelen!
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In dit hoofdstuk vind je meer achtergrondinformatie over mission. 

Wat lees je erover in de Bijbel? En wat  kenmerkt het mission-

werk dat we ondersteunen? Welke themagebieden zijn er? In dit 

inhoudelijke hoofdstuk gaan we meer de diepte in.

Mission = Gods missie 
In hoofdstuk 3 heb je al kort wat kunnen lezen over ‘geloof delen wereldwijd’. 
Daarbij startten we met het zendingsbevel (uit Matteüs 28), waarin we lezen 
dat Jezus ons op pad stuurt: we mogen meedoen aan de grote missie van God. 
Onder mission verstaan we: in woorden en daden Gods liefde bekendmaken 
aan anderen en zo meewerken aan de komst van Zijn koninkrijk op aarde.

De Bijbel vertelt het verhaal van Gods missie: God zelf is heel de geschiedenis 
door aan het werk om mensen bij Hem terug te brengen en op die manier 
ook Zijn schepping te herstellen. Hij wil ‘dat alle mensen worden gered en de 
waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar 
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus’ (1 Tim. 2: 4-5). 

Het hart van deze missie wordt dus gevormd door de geboorte van Jezus 
Christus: God zélf komt op aarde, wordt echt mens en deelt in ons bestaan. 
Jezus vestigt daarmee Gods koninkrijk op aarde, verzoent onze zonden en 
schuld door Zijn dood én bevrijdt ons - door Zijn opstanding - van de macht 
van dood en zonde.

En dat prachtige, genadige cadeau willen we niet voor onszelf houden. We 
willen het delen met anderen. Of dat nodig is? Twee of de drie mensen 
wereldwijd kent Jezus niet als Verlosser. En dat raakt ons!

Wat is mission?

Het Evangelie de wereld in, dat is ons verlangen! 

Vijf kenmerken van het mission-werk
Je herkent het mission-werk aan vijf verschillende aspecten: we delen het 
geloof wereldwijd, met de plaatselijke kerk als eerstverantwoordelijke, in 
samenwerking met partner-kerken uit de gereformeerde familie, in (regionale) 
samenwerkingsverbanden en met partnerschap als uitgangspunt. 

We werken:
• wereldwijd, ver weg én dichtbij, 
• met plaatselijke support-kerken als eerstverantwoordelijken,
• samen met partner-kerken uit de gereformeerde familie,
• in (regionale) samenwerkingsverbanden van lokale kerken,
• met partnerschap als uitgangspunt  
• Wereldwijd, ver weg én dichtbij

Wereldwijd, óók in Nederland 
We zien het als onze taak om het geloof wereldwijd te delen: dat laat iets 
zien van Gods grote werk en draagt bij aan Zijn eer. Zo ondersteunen we het 
mission-werk van 70 verschillende partners in 30 landen. Dat heeft al oude 
papieren: vanaf het begin van de christelijke kerk zie je dat de verkondiging 
van het evangelie over culturele, sociale, taal- en nationale grenzen ging. Wij 
zien het zo: een vitale kerk heeft aandacht voor de eigen omgeving, maar 
weet zich tegelijkertijd verbonden met Gods wereldwijde kerk. Dat is niet of/
of, maar en/en. Ver weg en dichtbij moeten niet tegen elkaar ‘uitgespeeld’ 
worden. 

Met ‘wereldwijd’ bedoelen we ook: inclusief Nederland. We kiezen er in 
Nederland voor om partner-kerken te ondersteunen die het evangelie 
delen binnen andere culturen, zoals onder migranten, vluchtelingen en 
internationale studenten.

Plaatselijke kerk als eerstverantwoordelijke
We geloven dat plaatselijke kerken allereerst verantwoordelijk zijn voor het 
mission-werk. Want juist in de plaatselijke gemeente wordt Christus’ heil 
ontvangen, gevierd en gedeeld. En van daaruit mag je het evangelie delen 
naar buiten toe.   

Gereformeerde familie
We werken in de traditie van de Reformatie, en dat kleurt ons. We zijn geraakt 
door Gods genade en daarvan willen we delen. Met dankbaarheid ontvangen 
we het vele goede dat God gaf in de weg die Hij al eeuwenlang met de kerken 
gaat. Dat betekent onder andere:  
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Wij mogen aansluiten waar 
God allang begonnen is.

1. We werken vooral samen met partners uit de gereformeerde 
(reformed) of presbyteriaanse traditie; 

2. Bij onze manier van werken mag je een gereformeerde inbreng 
verwachten. Dat geldt voor materialen, manieren van doen, kerkelijke 
organisatie/structuur en nadenken over geloven en mission. 

 Organisatie
  Om mission goed, effectief en efficiënt te kunnen doen, werken de 

Nederlandse support-kerken doorgaans samen in regionale verbanden. 
In hoofdstuk 8 lees je daar meer over. 

 Partnerschap
  In heel veel landen op de wereld is in de loop der tijden een christelijke 

kerk ontstaan. Dit heeft grote betekenis voor ons werk. Want we 
respecteren lokale kerken als eerstverantwoordelijken. Dus het mission-
werk ter plekke moet gebeuren in samenwerking met deze kerken. 
Dit heeft een praktische reden: mensen ter plaatse kennen als geen 
ander de context. Maar het heeft ook een principiële reden: wij mogen 
niet voorbijgaan aan het werk van Gods Geest wereldwijd. Wij mogen 
aansluiten bij waar God allang begonnen is. Partnerschap is voor ons 
dan ook de belangrijkste manier om mission te doen. 

  We onderscheiden drie groepen met wie we een partnerrelatie 
onderhouden: 
1. Kerkverbanden: georganiseerde groepen geloofsgemeenschappen 

(lokale kerken of netwerken/fellowships van kerken), vaak regionaal 
of landelijk georganiseerd. We willen hen als geheel versterken bij hun 
mission-werk, en ook aanpak en afwegingen daarbij - bijvoorbeeld 
als het gaat om de verdeling van de financiële middelen – overlaten 
aan henzelf. We kiezen ervoor niet slechts één lokale gemeente of 
voorganger te ondersteunen (bv. omdat deze ‘toevallig’ een relatie 
heeft met iemand uit onze achterban).  

2. Christelijke organisaties: niet-gouvernementele organisaties 
(ngo’s) die al dan niet formeel verbonden zijn met één of meer 
kerkverbanden. We vinden het daarbij belangrijk dat mission (geloof 
delen) een aantoonbaar onderdeel is van hun visie/missie en dat 
je dit kunt merken in de uitvoering. Verder zoeken deze christelijke 
organisaties samenwerking met lokale kerken. Deze partner-
organisaties hebben een grote focus op hulp-activiteiten (diaconaat) 
en spelen daarmee een belangrijke rol in het verspreiden van het 

Evangelie.
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afhankelijk van Hem weten, waarbij 
we steeds blijven zoeken naar Gods 
wil in dat alles. Daarin zijn we - vanuit 
Gods Woord - aanspreekbaar op ons 
doen en laten. Omdat we op God 
afgestemd willen blijven, heeft gebed 
een belangrijke plaats in het mission-
werk. We bidden en danken met én 
voor elkaar!

Als goede partners
Het wereldwijde mission-werk doen 
we samen met partner-kerken en 
-organisaties. We proberen daarbij 
goede partners voor hen te zijn. Dat 
betekent allereerst dat we betrouwbaar 
zijn en ons aan onze afspraken houden. 

Daarbij zijn we ons steeds bewust 
van de risico’s van ongelijkheid in de 
samenwerking met partners. Arm of 
rijk, wit of  zwart, hoog- of laagopgeleid: 
in interculturele, wereldwijde contacten 
kunnen we ons zomaar beter of meer 
ontwikkeld voelen dan die ander. 
Daar willen we steeds voor waken: 
uitgangspunt is dat we respect hebben 
voor onze partners. We stimuleren 
daarom ook dat onze partners zich 
eigenaar weten van hun mission-werk.

In de samenwerking met partners is 
onze inzet/steun steeds aanvullend: we 

nemen niet de boel 
over, maar sluiten 
aan bij wat partners 
zelf kunnen doen. We 
waarderen hun - van God 
gekregen - capaciteiten en willen juist 
die versterken. 

Ook zijn we - als goede partners - 
bereid van onze partners te leren. 
Daarom evalueren we regelmatig onze 
samenwerking. We zijn ons ervan 
bewust dat onze eigen manier van 
kijken beperkt is en staan open voor 
andere manieren van kijken en doen. 
Tegelijk merken we ook elke keer weer 
hoe inspirerend en bemoedigend het is 
om open te staan voor de inzichten en 
ervaringen van de ander.

Als verantwoordelijke beheerders
Binnen het mission-werk realiseren 
we ons dat de middelen waarmee 
we werken (dan moet je denken aan 
menskracht, materiaal en financiën) 
geen vanzelfsprekendheid zijn, maar 
ons zijn toevertrouwd. De gevers 
(support-kerken en donateurs) 
schenken ons hun vertrouwen. Daarom 
gaan we daar op een verantwoorde 
manier mee om.

3. Theologische instituten: Bijbelscholen 
en theologische opleidingsinstituten, 
verbonden aan één of meer 
kerkverbanden. Met het opleiden en 
toerusten van predikanten, voorgangers 
en evangelisten spelen deze instituten 
indirect een belangrijke rol in mission. 
Deze (toekomstige) leiders laten iets van 
Christus zien, wijzen op de kracht van 
genade en gaan de gemeente voor in een 
heilig leven. 

Het werken vanuit dergelijke partnerschappen betekent ook dat steun 
aan individuele personen minder goed in ons pakket past. Ook zijn we 
terughoudend in het uitzenden van mensen. Uitzending van Nederlandse 
werkers moet duidelijk bijdragen aan het sterker worden van de partner. 

Drie kernwaarden bij de uitvoering mission-werk 
Binnen de uitvoering van het mission-werk kun je drie verschillende 
kernwaarden ontdekken. Die zeggen iets over hoe we willen werken: in 
afhankelijkheid van God; als goede partners; en als verantwoordelijke 
beheerders van wat ons is toevertrouwd. 

We werken:
1. afhankelijk van God
2. als goede partners
3. als verantwoordelijke beheerders

Afhankelijk van God
Bij mission laten we ons inschakelen bij Gods missie. Dat is aan de ene kant 
een verantwoordelijkheid: we mogen op weg gaan, in Jezus’ spoor. Aan de 
andere kant is én blijft het mission-werk Gods werk. Dat brengt rust en 
ontspanning in het mission-werk: het is Uw kerk! In alles mogen we ons 

‘Verkondig het 

evangelie, desnoods 

met woorden.’

Franciscus van Assisi

Op een avond kon Paus Johannes XXIII niet slapen. Hij lag wakker en dacht na over zijn 

grote verantwoordelijkheden: bisschoppen benoemen, wereldproblemen, het concilie... 

Toen kreeg hij een ingeving. Hij keek naar het  kruisbeeld aan de muur en zei: ‘Heer, het is 

Uw kerk - en nu ga ik slapen.’ 

in interculturele, 

contacten kunnen we

 ons zomaar beter of 

meer ontwikkeld voelen 

dan die ander
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3. Diaconaat
We werken wereldwijd met partners in allerlei verschillende omstandigheden. 
Zo leven sommigen in landen waar de overheid arme en verdrukte mensen 
slechts een zeer beperkte en ontoegankelijke sociale zekerheid biedt. De kerk 
wil niet wegkijken en er wordt in nood ook naar de kerk gekeken voor hulp. 
Maar ook waar dat niet het geval is, gaat er een krachtig getuigenis van uit, 
wanneer de kerkgemeenschap en gelovigen oog hebben voor kwetsbaren en 
de nood van hun medemensen en daarvoor daadwerkelijk in actie komen. De 
primaire focus van diaconaatwerk is het delen van het Evangelie door er te 
zijn en op te komen voor de kwetsbaren of de mensen in nood.
Werken aan sociale, politieke en economische ontwikkeling vereist 
deskundigheid op het specifieke vlak van het project, evenals een zekere, 
structurele organisatie voor de uitvoering. Vandaar dat georganiseerde 
activiteiten op het gebied van diaconaat, vaak door christelijke organisaties (in 
samenwerking met kerken) worden gedaan. 

4. Educatie
Capaciteitsopbouw (bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/
organisaties) is voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeren we 
vooral in mensen (door educatie, training en opleiding). Zo willen we ervoor 
zorgen dat – in afhankelijkheid van onze Heer - het bereik, het effect en de 
duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is. 

Dat betekent dat we effectief en efficiënt willen werken en samen met de 
partners steeds weer nadenken over hoe we de dingen doen. We handelen 
aantoonbaar integer en transparant en zijn bijvoorbeeld CBF-gecertificeerd 
(Erkend Goed Doel). 

Vijf soorten misison-programma’s
Partners kunnen bij ons terecht voor ondersteuning (in mankracht, materialen 
of financiële middelen) op vijf verschillende themagebieden. 

1. Kerkelijk opbouwwerk
Hiermee bedoelen we het investeren in het functioneren van een plaatselijke 
kerk, met als doel de gemeente zo op te bouwen dat ze steeds meer gaat 
stralen als Christus’ volmaakte bruid. En zo het geloof deelt, in woorden en 
daden. Kerkelijk opbouwwerk richt zich vaak op overkoepelende structuren 
die ten dienste staan van de lokale gemeenten.

2. Evangelisatie
Evangelisatie is allereerst een taak van iedere gelovige (het geloof leven), en 
gebeurt ‘gewoon’, als natuurlijk onderdeel van gemeente-zijn en christen-
zijn. Bij onze steun aan evangelisatie-activiteiten van een partner-kerk gaat 
het om een gepland proces. Het opbouwen en onderhouden van relaties 
speelt een grote rol bij evangelisatie, dus gaat het hier bijna altijd om lange-
termijn-trajecten. Bij kerkplantingsprojecten is daarbij het einddoel dat er een 
plaatselijke geloofsgemeenschap ontstaat.  

Ook ondersteunen we projecten waar media - denk aan bv. radio, TV, film, 
sites, blogs, social media, apps, boeken, magazines - ingezet worden als 
onderdeel van evangelisatie-activiteiten of een kerkplantingsproject. Want 
via media kun je grote groepen mensen bereiken. Daarnaast is het waardevol 
om met mensen in de moedertaal te kunnen communiceren. Partners kunnen 
ondersteuning aanvragen om evangelisatie- en/of toerustingsmateriaal te 
vertalen in lokale (stam)talen. 

De Indiase kasteloze wordt aangeraakt.

De Afrikaanse vrouw wordt anders behandeld.

De Braziliaan wordt minder macho.

‘Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world’

Nelson Mandela
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5. Noodhulp
Wanneer mensen lijden en hun leven in gevaar is, kunnen en willen we niet 
wegkijken, maar meeleven. Vanuit het mission-werk nemen we vooral deze 
laatste rol op ons. Want het is niet altijd wenselijk of nodig om ook noodhulp 
te bieden. Als RSV’s en Verre Naasten - en ook onze partner-kerken - 
beschikken we niet over de expertise en middelen, terwijl andere christelijke 
organisaties gespecialiseerd zijn in het bieden van noodhulp. 

 Alleen in bepaalde gevallen zullen we bij een natuurramp financiële steun 
geven, zoals bij een noodsituatie in het gebied waar een partner-kerk 
werkzaam is of op een concreet steunverzoek van de lokale partner. Dit wordt 
dan door de betreffende RSV opgepakt. Daarbij worden de support-kerken uit 
de regio ook opgeroepen tot gebed. 

 Landelijk komen we in actie als er sprake is van grotere noodsituaties 
die onze partners direct treft en waarvoor ook in de Nederlandse media 
aandacht is. In dat geval maken we gebruik van het Nederlandse platform 
www.kerkenhelpenkerken.nl. Dit is een samenwerking van GZB, het CGK-
deputaatschap Diaconaat en Verre Naasten. 
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Lokale kerken Lokale kerken

Regionale 
samenwerkingsverband

(RSV)

Regionale 
samenwerkingsverband

(RSV)

Landelijk 
samenwerkingsverband

(LSV)
Verre Naasten

Gastleden

Lokale kerken Lokale kerken Lokale kerken

Organisatiestructuur

Organisatie van 
het mission-werk

Zoals je al eerder hebt kunnen lezen, willen we het mission-werk 

goed en efficiënt uitvoeren. Daarvoor werken Nederlandse kerken in 

regionaal verband samen, is er een Landelijk Samenwerkingsverband 

Mission en ondersteunt Verre Naasten al dat het werk. Hoe we dat 

allemaal georganiseerd hebben, lees je in dit hoofdstuk. 

Plaatselijke support-kerk is 
eerstverantwoordelijke
Zoals je in hoofdstuk 7 al hebt gelezen (vijf kenmerken van het mission-werk), 
geloven we dat plaatselijke kerken allereerst verantwoordelijk zijn voor het 
mission-werk. Uiteraard is er ook een missionaire roeping voor elke individuele 
gelovige en voor kerkverbanden. Maar juist in de plaatselijke gemeente wordt 
Gods genade ontvangen, gevierd en gedeeld. En van daaruit mogen christenen - 
samen - dat goede nieuws delen naar buiten toe, dichtbij en ver weg. 

Dat uitgangspunt zie je ook terug in ons organogram hieronder. Daar zie je dat 
lokale support-kerken aan de basis staan van de organisatiestructuur. 

Regionaal samenwerkingsverband (RSV)
Om het mission-werk goed, effectief en efficiënt te kunnen doen, werken 
de meeste lokale kerken samen in regionale verbanden. Immers, alleen ga 
je misschien wel sneller, maar samen kom je verder! Het regionale verband 
waarvan lokale kerken lid zijn, betreffen vaak provincies of meerdere 
provincies. We noemen dit Regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s), zoals 
West-Afrika Mission | Verre Naasten, Drenthe Mission | Verre Naasten of India 
Mission | Verre Naasten. 

Het bestuur van zo’n RSV coördineert, bestuurt en financiert het mission-
werk in bepaalde gebieden in de wereld, zoals in Indonesië of Zuid-Afrika. Dat 
gebeurt in samenspel met Verre Naasten. Daarnaast werkt het bestuur - of 
een communicatieteam/werkgroep namens het bestuur - aan betrokkenheid 
van de Nederlandse support-kerken bij het wereldwijde mission-werk. Het 
bestuur doet haar taken namens de aangesloten Nederlandse support-kerken. 
Zo werkt bv. het RSV-bestuur van Indonesië Mission | Verre Naasten voor de 
kerken in Overijssel en de Noordoostpolder en de het bestuur van Zuid-Afrika 
Mission | Verre Naasten namens de kerken in Groningen en Fryslân. 

Momenteel kennen we 12 verschillende Regionale Samenwerkingsverbanden: 

1. Drenthe Mission | Verre Naasten (DM, 24 kerken uit (deel) Groningen 
en Drenthe, mission-werk in Zuid-Amerika, Caribisch gebied en 
Gesloten Gebieden) 

2. Groningen Mission | Verre Naasten (GM, 8 kerken in/rond stad 
Groningen, mission-werk in Europa)

3. India Mission | Verre Naasten (IAM, 31 kerken uit (deel) Zuid-Holland, 
Brabant, Limburg en Zeeland, mission-werk in India)  

4. Indonesië Mission | Verre Naasten (IOM, 43 kerken uit Overijssel en 
Noordoostpolder, mission-werk in Indonesië)

5. Kenia Mission | Verre Naasten (KM, GKv Zwolle-Zuid, mission-werk in 
Kenia)

6. Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN, 35 
kerken, mission-werk in Zuid-Afrika) 

7. Oekraïne Zending (OZ, 24 kerken uit Gelderland en Flevoland, 
mission-werk in Oekraïne) 

8. Rijnmond Mission | Verre Naasten (RM, 17 kerken uit (deel) Zuid-
Holland, mission-werk in Rijnmond-regio)

9. Utrecht Mission | Verre Naasten (UM, 29 kerken uit Utrecht, mission-
werk in Centraal Afrika) 
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Ook het Landelijk Samenwerkingsverband kent een bestuur. Deze LSV-
bestuursleden (ook vrijwilligers) worden benoemd door de leden van het 
landelijk verband, dus door de Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV’s), 
en hebben geen taak/rol binnen één van de RSV’s. Dit LSV-bestuur vormt 
tegelijk het bestuur van Verre Naasten.  

Verre Naasten
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland 
ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in buiten- én binnenland. 
Dat doet Verre Naasten door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen 
(samenwerkende) support-kerken in Nederland en verwante partner-kerken 
in het buitenland. Daarvan is het doel: samen kerk-zijn vieren én beleven, en 
ook elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend 
maken van Gods wereldwijde reddingsplan.

Verre Naasten heeft als doelstellingen: 

1. Bijdragen aan het mission-werk (geloof delen wereldwijd): we 
ondersteunen kerken in Nederland (meestal georganiseerd in een RSV) 
bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd, ver weg en dichtbij;

2. Uitvoeren van het beleid dat door het Landelijk Samenwerkingsverband 
Mission (LSV) en haar leden (RSV’s) is vastgesteld. We voeren daarbij 
ook verschillende bovenregionale taken.  

IAM

IOM

OZUM

WAM KM

ZAM

DM

GM

ZIM

RM

10.  West-Afrika Mission | Verre 
Naasten (WAM, 32 kerken uit 
Noord- en (deel) Zuid-Holland, 
mission-werk in West-Afrika)

11.  Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten 
(ZAM, 41 kerken uit (deel) Groningen 
en Fryslân, mission-werk in Zuid-
Afrika)

12.  Zuid-India Mission | Verre 
Naasten (ZIM, 3 kerken uit Ede en 
Wageningen, mission-werk in India)

Het bestuur van een Regionaal 
Samenwerkingsverband bestaat uit 
een aantal bestuursleden (vrijwilligers) 
uit de betrokken support-kerken, 
en wordt geadviseerd vanuit Verre 
Naasten. De bestuursleden - elk met 
een specifieke kennis/kunde - worden 
verkozen en/of benoemd tijdens een 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Het 

bestuur belegt minimaal één keer per jaar zo’n ALV om verantwoording af 
te leggen aan haar leden (de support-kerken), zoals over de uitvoering van 
de mission-projecten en -programma’s, de besteding van de financiën en de 
betrokkenheid van de support-kerken. Ook wordt jaarlijks het quotumbedrag 
(= bijdrage per gemeentelid van een support-kerk) vastgesteld. Over de 
financiële kant van de zaak lees je verderop meer.

Landelijk Samenwerkingsverband Mission
Samen vormen de twaalf Regionale Samenwerkingsverband het Landelijk 
Samenwerkingsverband Mission (LSV). We merken dat dit landelijk 
verband de samenwerking en afstemming tussen de RSV’s bevordert en 
zo eenduidigheid en efficiëntie van het mission-werk versterkt. Daartoe 
ontmoeten vertegenwoordigers van de RSV-bestuurders elkaar min. 
twee keer per jaar voor overleg, afstemming en vaststelling van beleid, 
jaarverslagen en -plannen. Rond beleidsvorming en -ontwikkeling is de 
samenwerking en afstemming intensiever, waarbij werkgroepen met 
RSV-vertegenwoordigers beleidsvoorstellen voorbereiden, bv. bij een 
meerjarenbeleidsplan, portfoliomanagement of ambassadeursbeleid. 
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Dat doen we door: 
1. Ondersteunen van partner-kerken en -organisaties in binnen- en 

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.

Op het kantoor van Verre Naasten in Zwolle werken zo’n 20 (parttime) 
medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: Partners & Programma’s, 
Communicatie & Fondsenwerving en Bedrijfsvoering. Verder werkt ook de 
vrouwenbeweging Lume vanuit Zwolle. 

Elke RSV maakt met Verre Naasten afspraken hoe de ondersteuning vorm 
krijgt. 

Hoe zit het met de financiën?
Als het gaat om financiën, zijn er binnen het mission-werk - net als thuis - 
twee geldstromen: wat komt er binnen en wat gaat er uit? Voor een gezond 
huishoudboekje is het van belang dat die twee in balans zijn. Dat betekent 
sowieso niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Bij het mission-werk vinden 
we het daarnaast ook belangrijk dat we niet mínder uitgegeven dan dat er 
binnenkomt. Dus ‘sparen voor later’ doen we eigenlijk niet, mits wat beperkte 
reserves voor onverwachte tegenvallers. Want het geld dat ons wordt 
toevertrouwd, wordt niet gegeven om op de bank te zetten. 

In het geheel aan mission-werk zijn er twee inkomende geldstromen te 
onderscheiden. Dat zijn: 

1. Quota (vaste bijdragen van de support-kerken) 
2. Vrije giften (fondsenwerving door Verre Naasten)

Quota
Als eerste zijn er quota, als inkomsten 
voor het mission-werk. Want met het 
lidmaatschap van jouw kerk van een 
regionaal samenwerkingsverband, doet jouw 
kerk ook de toezegging om een vastgesteld 
quotum voor mission af te dragen. Dat wil 
zeggen, een vast bedrag per kerklid voor 
mission, dat jaarlijks wordt afgedragen 
aan de RSV-penningmeester. Elk jaar 
stelt het RSV-bestuur het quotum vast en 
communiceert ze dit bedrag per lid naar de 
support-kerken die lid zijn van de RSV. Deze 
bijdrage is specifiek bedoeld om het mission-
werk van jullie RSV mogelijk te maken. 

Binnen veel kerken is dit bedrag opgenomen 
in de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). 
Plaatselijk is dit verschillend geregeld. In 
de richtlijn voor de hoogte van de VVB is dan een jaarlijks bedrag voor de 
quota opgenomen. In de meeste gevallen is de penningmeester/boekhouder 
verantwoordelijk voor het innen van deze quota en voor het overmaken 
van de jaarlijkse quota aan de RSV. In een aantal gemeenten heeft ook de 
Z&H-commissie Z&H (mission-commissie) een taak bij het binnenhalen van de 
quota. 

Vrije giften
De tweede inkomstenstroom voor het geheel aan mission-werk zijn zgn. ‘vrije 
giften’, afkomstig van particulieren, kerken, scholen, bedrijven en fondsen. 
Deze giften worden door Verre Naasten geworven met allerlei acties en 
campagnes, waarbij we bijvoorbeeld donateurs vragen om een extra gift of 
diakenen om een extra collecte op bv. Bid- of Dankdag te organiseren. Ook 
organiseren we bijvoorbeeld financiële acties op scholen of zoiets als Missie 
VONK. Daarnaast dienen we projectaanvragen in bij verschillende fondsen en 
bijvoorbeeld EO Metterdaad om geld in te zamelen voor het mission-werk. 
Ook krijgen we jaarlijks verschillende nalatenschappen binnen. 

Samen vormen deze beide inkomstenstromen - waarbij het één niet zonder 
het ander kan - het uitgangspunt om onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ 
mogelijk te maken. 

Want het geld dat ons wordt 
toevertrouwd, wordt niet gegeven 
om op de bank te zetten. 




