Rapport
deputaten
Evangelie en Moslims

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Meppel 2017
Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met
het deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de
uitzonderingen bij de wet gesteld.
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Taakstelling

De taak van het deputaatschap Evangelie & Moslims (verder E&M) is bijdragen aan de Stichting
Evangelie & Moslims door participatie in het bestuur van E&M, zorg voor de financiële afdracht
van de GKv aan E&M en zorg voor communicatie van E&M binnen de GKv.
De taak van E&M is om christenen en christelijke gemeenschappen te stimuleren en
ondersteunen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus
voor hen wil zijn en hen gastvrij uit te nodigen samen Jezus te volgen. E&M biedt christenen met
een moslimachtergrond een netwerk dat hen ondersteunt om samen met een christelijke
gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.
Stichting E&M is in 1978 opgericht. Momenteel participeren in de stichting: de GZB
(Gereformeerde Zendingsbond), de IZB (vereniging voor zending in Nederland), de Christelijke
Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt). De grondslag van de stichting is ‘de Bijbel als het Woord van God, zoals dat
beleden wordt in de reformatorische belijdenisgeschriften’.
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Besluiten GS Ede 2014- 2015

b. de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen
door middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan Evangelie & Moslims
afgedragen zal worden; indien de opbrengst van de collecten beneden het vastgestelde
bedrag blijft, het resterende bedrag uit de algemene kas van de generale synode aan te
vullen, voor zover dit niet kan worden gedekt uit de overschotten van voorgaande twee
jaren. Overschotten worden als bestemmingsreserve Evangelie & Moslims beheerd door de
deputaten F&B en na verrekening jaarlijks aan Evangelie & Moslims beschikbaar gesteld;
In 2015 heeft de jaarlijkse collecte naar tevredenheid plaatsgevonden; de uitvoering gebeurt
door de administrateur van het Praktijkcentrum. Het overschot van 2015 is aan E&M
uitgekeerd. De meeropbrengst uit collecten over 2015 bedroeg € 12.237. Dit is iets lager dan het
voorgaande jaar, maar in lijn met een meerjarig gemiddelde. Het weerspiegelt een grote
betrokkenheid bij het werk van E&M in de kerken en geeft vertrouwen dat ook in de toekomst
er geen middelen nodig zijn uit de generale kas om tekorten aan te vullen.
c. Evangelie & Moslims te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synodeperiode ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten Evangelie & Moslims zo mogelijk
te besteden aan een project binnen de Gereformeerde Kerken.
De overschotten van de periode 2011-2014 en 2015 zijn door E&M besteed aan hun werk in de
kerken. In 2012 is dat onder meer geweest de aanstelling van ds. Marten de Vries (GKv
predikant, toen ook werkzaam voor Missionaire Arbeid Rijnmond) voor 0,2 fte. Na 2012 zijn de
overschotten gebruikt voor inzet van personeel, die hun werk deels binnen de GKv uitoefenen.
In 2015 is Samer Younan (GKv evangelist, eerder ook werkzaam bij ICF-Oase Amersfoort)
aangenomen. Vrijwel alle cursussen die E&M in het land verzorgt zijn sterk verbonden met
plaatselijke kerken van de GKv. Niet alleen is E&M vanaf de oprichting betrokken geweest bij
kerkplantingen die ook moslims op het oog hebben, maar op dit moment is E&M ook in gesprek
met meerdere kerken van de GKv over nieuwe initiatieven voor missionaire
gemeenschapsvorming met het oog op moslims.
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Verslag van werkzaamheden

Deputaten
E&M kent een stichtingsbestuur met twee afgevaardigden uit elk van de vijf participanten en
twee onafhankelijke bestuursleden (voorzitter en penningmeester). Het bestuur komt vier keer
per jaar bijeen, samen met de directie en tevens is er een regelmatige ontmoeting met de
medewerkers. Als GKv-deputaten E&M maken ondergetekenden deel uit van het bestuur.
Medewerkers E&M
De stichting heeft najaar 2016 in totaal 9 medewerkers in dienst, van wie de meesten een
deeltijdaanstelling hebben. In totaal gaat het per eind 2016 om 4,6 fte. Drs. C.W. Rentier is
aangesteld tot directeur. Meerdere medewerkers hebben een moslimachtergrond, zijn
afkomstig uit het Midden-Oosten of hebben daar meerdere jaren gewoond. De medewerkers
zetten zich in voor de toerusting aan gemeenten door middel van publiciteit en voorlichting,
begeleiding van moslimwerkers en het pastoraat onder christenen met een moslimachtergrond
(MBB’s). Elk van de medewerkers heeft hierbij een eigen specialisme mede naar gelang van de
talen die worden beheerst: Turks of Arabisch. Verder is er speciaal aandacht voor vrouwen en
jongeren.
Door middel van halfjaarlijkse rapportages leggen de medewerkers aan het bestuur
verantwoording af van hun werkzaamheden. Deze rapporten geven ook een indruk van de
contacten die er zijn geweest tussen de werkers en de Gereformeerde Kerken.
Werkzaamheden
E&M helpt christenen en kerken te ontdekken welke gave en opgave het evangelie van Jezus
Christus vandaag betekent. Dat doet ze door eigen website, nieuwsbrief, publicaties en
cursussen. Daarnaast biedt E&M input aan kerken (gemeenteavonden, cursussen) en christelijke
media (artikelen en interviews).
In de periode 2014-2016 ging het om jaarlijks acht cursussen (interkerkelijk, maar relatief veel
op initiatief van een plaatselijke GKv) en vele tientallen gemeenteavonden. Het infobulletin
wordt verspreid in een oplage van circa 7000 stuks en wordt naar alle Gereformeerde Kerken
verzonden. Veel voorgangers en gemeenteleden nemen telefonisch en per email contact op met
E&M met vragen van uiteenlopende aard. De oorlog in het Midden Oosten, de komst van veel
asielzoekers en de spanning onder moslims zijn oorzaken waarom de plaatselijke kerken steeds
intensiever met moslims en de islam te maken hebben. Daarbij wordt de ondersteuning en
begeleiding gevraagd.
E&M bemoedigt en ondersteunt christenen en kerken die daadwerkelijk eropuit gaan om het
evangelie te verkondigen aan moslims. Dat doet ze door het aanbod van methoden en
werkmaterialen voor doelgroepen (kinderen, jongeren en vrouwen) en begeleiding van
missionair actieve kerken en gemeenteleden, speciaal aan die kerken in regio’s waar veel
moslims wonen.
In de periode 2014-2016 is er in samenwerking met Gave een nieuw tienerwerkpakket
ontwikkeld met 25 lessen voor missionaire clubs met migranten en asielzoekerstieners. Samen
met Het Kruispunt te Rotterdam (onderdeel van de Missionaire Arbeid Rijnmond van de GKv)
wordt er gewerkt aan een nieuwe methodiek voor storytelling. Met verschillende kerken van de
GKv is E&M bezig met het opzetten van missionaire gemeenschapsvorming met het oog op
moslims.
E&M wil christenen met moslimachtergrond verbinden met een christelijke gemeente en met
elkaar. Dat doet ze door in samenwerking met plaatselijke kerken pastorale ondersteuning te
bieden en door samenkomsten, conferenties en trainingen te organiseren voor de doelgroepen.
Daarbij worden christenen met moslimachtergrond ondersteund om zelf ook missionair te zijn.
In de periode 2014-2016 zagen we een significante toename van het aantal moslims in ons land
dat tot geloof kwam en gedoopt werd. Met name was dit te zien onder Afghaanse, Irakese en
Syrische asielzoekers, maar ook bij andere etnische groepen zagen we toenemende openheid en
mensen die tot geloof kwamen. Vanwege de grote toestroom van Syrische asielzoekers is E&M
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in 2015 begonnen met een training voor Arabischtaligen om zelf als evangelist in samenwerking
met een plaatselijke kerk actief te zijn.
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Nieuwe opdracht

Natuurlijk stellen we ons als deputaten de vraag of we als GKv E&M moeten blijven
ondersteunen. Ons antwoord is daarop een onbekommerd ‘ja’. We zien hoeveel expertise er bij
E&M aanwezig is, juist ook expertise op moeizaam te bereiken groepen (Turken en
Marokkanen). Daarin is E&M uniek, in de onderscheiden doelgroepen die ze heeft gekozen, haar
kundigheid wat betreft islam en christenen met moslimachtergrond, en haar volharding.
In 2015 nam Herman Takken afscheid, na 34 jaar in dienst van E&M te zijn geweest. Hij
memoreerde dat het werken onder moslims jarenlang voelde als ploegen op de rotsen. Maar hij
vertelde ook met dankbaarheid hoe hij de laatste jaren zag dat er oogst kwam, openheid en
steeds meer mensen die gedoopt werden. Juist op een moment dat er openheid is onder
moslims, is het belangrijk dat de GKv een Stichting als E&M in stand houdt die het evangelie van
genade onder moslims bekend maakt ons blijft appelleren en aanmoedigen en ons de juiste
training kan geven. Wij zijn er als deputaten van overtuigd dat het ook in 2017-2020 van groot
belang is om als kerken te blijven participeren in E&M.
Plannen deputaten
Als deputaten willen we graag blijven participeren in E&M. We stellen voor om de banden met
het Praktijkcentrum aan te halen door een jaarlijks overleg van deputaten met één of meer
vertegenwoordigers van het Praktijkcentrum, en wellicht ook één of meer vertegenwoordigers
van E&M. Op die manier hopen we dat E&M direct verbonden blijft aan processen binnen de
GKv en plaatselijke GKv kerken.
Plannen E&M
Drie kernbegrippen ontdekken, eropuit gaan en verbinden geven weer hoe E&M haar missie
de komende jaren wil vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. E&M helpt christelijke
gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun
Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap waarom God van hen vraagt om het
evangelie te delen met anderen. E&M bemoedigt gemeenteleden vervolgens om eropuit te gaan
om moslims te ontmoeten. Daar helpen zij hen bij met mensen en materialen. Als moslims
volgelingen van Jezus worden, verbindt E&M hen met een plaatselijke kerk. Daar ontdekken ze
met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te
vertellen wie Hij is.
Een van de zaken waar E&M de komende jaren extra in gaat investeren is het benutten van de
kansen op het gebied van missionaire gemeenschapsvorming. Op dit moment willen veel
missionair actieve gemeenteleden juist in dit soort pioniersplekken investeren. Ook is er juist
voor dit soort nieuwe initiatieven steun en geld beschikbaar. E&M gaat hiervoor actief in
gesprek met kerken in plaatsen waar zij kansen ziet om moslims op deze manier te bereiken.
Daarbij blijft een goede band met de bestaande kerken in deze plaatsen voor E&M heel
belangrijk.
Daarnaast wil E&M in goede samenwerking met andere missionaire organisaties ervoor zorgen
dat iedere etnische groep van de migranten met moslimachtergrond optimaal bereikt wordt met
het evangelie. Vooral nu de openheid voor het evangelie lijkt toe te nemen.
Voor deze extra inzet zoekt E&M naast de toezeggingen van de vijf participanten extra middelen
via eigen fondsenwerving.

5

5

Financiën

We stellen voor de jaarlijkse toezegging gelijk te houden aan de afgelopen jaren. Dat betekent
geen inflatiecorrectie en geen bezuiniging. We vertrouwen erop dat de plaatselijke kerken het
werk ruimhartig zullen blijven steunen zodat er geen aanvulling nodig is vanuit de generale kas.
De opbrengsten uit de collecten zullen jaarlijks aan E&M uitgekeerd blijven worden en staan,
ook als er sprake blijft van een hogere opbrengst dan de jaarlijkse minimale toezegging, vrij tot
hun beschikking om te besteden aan de doelstelling.
In precieze aantallen gaat het dan om € 46.000 per jaar, op te halen middels een jaarlijkse
collecte in de plaatselijke gemeenten.

Bijlagen
1 Opdracht Generale Synode Ede 2014 - 2015
Besluit 1:
deputaten evangelie en moslims decharge te verlenen.
Besluit 2:
a.
als Gereformeerde Kerken in Nederland te blijven participeren in de Stichting Evangelie
& Moslims (E&M) en daartoe twee deputaten (met secundi) te benoemen, die namens de
kerken zitting hebben in het bestuur van E&M;
b.
deputaten op te dragen hun werkzaamheden op dezelfde wijze als in het verleden voort
te zetten, in goede samenwerking met het Praktijkcentrum.
Besluit 3:
a.
de bijdrage voor E&M voor de jaren 2015–2017 vast te stellen op € 46.000,-- per jaar; en
minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2018;
b.
de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen
door middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan E&M afgedragen zal
worde; indien de opbrengst van de collecten beneden het vastgestelde bedrag blijft, het
resterende bedrag uit de algemene kas van de generale synode aan te vullen, voor zover
dit niet kan worden gedekt uit de overschotten van voorgaande twee jaren. Overschotten
worden als bestemmingsreserve E&M beheerd door de deputaten F&B en na verrekening
jaarlijks aan E&M beschikbaar gesteld;
c.
E&M te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode ontvangen
wordt, in goed overleg met deputaten E&M zo mogelijk te besteden aan een project
binnen de Gereformeerde Kerken.
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Voorstel nieuwe opdracht

Besluit 1:
a.
als Gereformeerde Kerken in Nederland te blijven participeren in de stichting Evangelie &
Moslims (E&M) en daartoe twee belijdende leden van de Gereformeerde Kerken te
benoemen met hun secundi, die namens de kerken zitting hebben in het bestuur van
E&M;
b.
deze afgevaardigden op te dragen hun werkzaamheden op dezelfde wijze als in het
verleden voort te zetten, in goede samenwerking met het Praktijkcentrum.
Besluit 2:
a.
de minimale bijdrage voor E&M voor de jaren 2018 – 2020 vast te stellen op € 46.000 per
jaar; en minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2021;
b.
de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen
door middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan E&M afgedragen zal
worden, ook indien de opbrengst het genoemde bedrag overtreft; indien de opbrengst
van de collecten beneden het vastgestelde bedrag blijft, het resterende bedrag uit de
algemene kas van de generale synode aan te vullen, waarbij, gerekend over de periode tot
aan de volgende synode, eventuele tekorten en overschotten met elkaar verrekend zullen
worden;
c.
E&M te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode ontvangen
wordt, in goed overleg met deputaten E&M te besteden.
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Samenstelling deputaatschap en rooster van aftreden

drs. Janneke Burger-Niemeijer
ds. Paul Waterval

Kampen
Harderwijk

2020
2024

Separaat doen we een voorstel voor (her)benoeming deputaten primi en secundi.
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Jaarrapportages

Op de website: http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/jaarrapporten-2014-2017/ is
het jaarrapport E&M 2015 te lezen.

