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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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Korte omschrijving/missie

Deputaten ZHT, hebben via de uitvoerende organisatie (Verre Naasten) de volgende missie
en visie:
Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt. Onze missie is: ‘Geloof delen wereldwijd’.
Onze 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, in woord en daad, Gods liefde
bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus
bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.
Onze 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 kerkzijn vieren en beleven en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het
bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.
Onze aanpak:
Geloof delen wereldwijd, samen met en namens de GKv, is onze missie. Om dat te bereiken,
werken we samen met lokale kerken in het buitenland die daar volop mee bezig zijn en het
geloof delen, in woord en daad.
Inmiddels ondersteunt de GKv programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim
dertig landen wereldwijd, in samenwerking met Verre Naasten. Dit zijn programma’s
waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof willen delen, in woord en daad!
Het gaat daarbij om zes ‘soorten’ programma’s:
 Kerkelijk opbouwwerk
 Evangelisatie door lokale kerken
 Diaconale projecten
 Training
 Noodhulp
 Evangelisatie via media
Ps. Betrokkenheid van de achterban (meeleven en meebidden) is geen ‘echt’ programma,
maar wel heel nadrukkelijk een doelstelling.
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!
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Verslag van werkzaamheden

Vanuit opdracht vanuit GS te Ede (2014)
Vernieuwde structuur
De GS te Ede keurde de voorstellen van deputaten ZHT goed om een Landelijk
Samenwerkingsverband (LSV) op te richten. Hieraan is invulling gegeven: op 13 september
2014 werden de statuten van het Landelijk SamenwerkingsVerband goedgekeurd.
Per 1 januari 2017 zijn alle (11) voormalige Zendende Instanties (nu Regionale
SamenwerkingsVerbanden) lid van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV), met Verre
Naasten als ondersteunende organisatie. Klik hier voor een specificatie:. Daarnaast zijn er
gastleden (3). Dit zijn organisaties die dezelfde visie en missie hebben én grotendeels
geworteld zijn binnen de GKv. Voor een overzicht, klik hier.
Met het deputaatschap BBK wordt samengewerkt in het stimuleren van de betrokkenheid
van de achterban (via het blad Naast), daarnaast is er afstemming met de Regionale
Samenwerkingsverbanden over partners in het buitenland (in geval van dubbelingen). Dit
laatste wordt geïmplementeerd in 2017.
De voormalige Zendende Instanties (nu Regionale SamenwerkingsVerbanden) kozen voor
een nieuwe, directere inbedding in de GKv-kerken. Mandaat en opdracht komen nu
rechtstreeks van lokale kerken die lid zijn van de betreffende RSV (9 van de 11) en dus niet
meer via een classis/meerdere classes of een Particuliere Synode. Bij 2 van de 11 is dit nog in
proces. Vijf tot tien lokale GKv-kerken in Nederland zijn niet aangesloten bij een RSV (andere
keuzes, financiële argumenten, etc.).
Eind 2016 was er een evaluatie onder de RSV’s. Daarin werd gepeild hoe tevreden zij zijn
over de nieuwe structuur. 80% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. 2 RSV’s (20%) zijn minder
tevreden vanwege zorgpunten. Het gaat daarbij om de mate waarin de RSV geheel
zelfstandig besluiten kan nemen (bij sommige besluiten is nu instemming van het LSV nodig)
en de mate waarin zaken decentraal (RSV) of centraal (met ondersteuning van Verre
Naasten) worden uitgevoerd. Met beide RSV’s is een goed gesprek gevoerd door deputaten
ZHT en zijn er concrete afspraken gemaakt voor vervolg(gesprekken).
Sinds de GS te Ede (2014) worden deputaten ZHT, nu bestuursleden van het LSV/Verre
Naasten, geselecteerd door een selectiecommissie met daarin ook twee vertegenwoordigers
vanuit de RSV’s. Sinds de GS in Ede (2014) zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd op
een algemene vergadering van het LSV. Voor een overzicht van de bestuursleden, klik hier.
Samenvattend: De nieuwe structuur voor het mission-werk van de GKv is gerealiseerd. De
samenwerking tussen de verschillende leden en gastleden van het LSV en Verre Naasten
voldoet. Per RSV worden nu specifieke werkafspraken opgesteld over de samenwerking met
Verre Naasten. Daarin wordt vastgelegd op welke terreinen Verre Naasten een adviserende
en/of uitvoerende rol vervult. Bovenregionale taken zijn door het LSV belegd bij Verre
Naasten.
In 2016/2017 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 opgesteld voor mission
vanuit de GKv. Met name de veranderende achterban en de ontwikkelingen in ons
kerkverband vragen nieuwe strategische keuzes om ook jongere generaties (onder de 45
jaar) te verbinden aan onze prachtige missie.
Quota
Vanaf 2016 worden de landelijke mission-quota (circa 3 euro per ziel), niet meer landelijk,
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maar via de RSV’s (regionaal) geïnd. Het lijkt erop dat deze overgang soepel verloopt en dat
er (bijna) geen beroep gedaan hoeft te worden op afgesproken garantieregeling.
Werkzaamheden
Werkzaamheden van het deputaatschap ZHT, uitgevoerd door Verre Naasten, worden elk
trimester aan de hand van periodeverslagen besproken binnen het deputaatschap/bestuur.
Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt. De jaarverslagen geven een goed beeld van de
voortgang van ons werk (wereldwijd).
De jaarverslagen, inclusief de jaarrekeningen, staan online:

2014

2015

2016 (wordt nagestuurd)
Het deputaatschap is blij en dankbaar dat de financiële betrokkenheid van de achterban op
peil bleef. Hierdoor konden we de ondersteuning aan onze partners wereldwijd continueren
en ons blijven inzetten voor onze missie ‘geloof delen wereldwijd’.
Controles en keurmerken
Voor een verantwoorde uitvoering van haar werk en besteding van de ontvangen gelden,
stelt Verre Naasten hoge eisen aan zichzelf. De organisatie heeft het vernieuwde CBFkeurmerk, voldoet aan het ISO-9001 keurmerk en heeft een ANBI-status. Daarnaast zijn de
financiële jaarrekeningen voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en worden
de jaarverslagen jaarlijks positief beoordeeld door PWC (Transparantprijs). Zowel de
jaarrekeningen als de jaarverslagen zijn goedgekeurd door deputaten/bestuur ZHT en
vastgesteld op de algemene vergadering van het LSV.
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Nieuwe Opdracht

Het mission-werk vanuit de GKv wordt uitgevoerd met opdracht en mandaat vanuit de
plaatselijke kerken. Het deputaatschap ZHT is daarin volledig geïncorporeerd en heeft een
coördinerende rol. Vanaf de GS-Meppel (2017) is er vanuit de GS geen deputaatschap ZHT
meer. Dat besluit is al genomen op de GS-Ede (2014), na een voorstel van deputaten ZHT
hierover. Deze wijziging in structuur was een bewuste keuze: we streven continu naar een
goede uitvoering van het werk in het buitenland en meer betrokkenheid van de achterban bij
onze missie ‘geloof delen wereldwijd’. In een veranderde context vraagt dat om een andere
organisatiestructuur waarin het samenspel tussen de voormalige Zendende Instanties en
Verre Naasten meer tot z’n recht komt.
Het vertrek van ‘de tafel van de GS’ heeft natuurlijk ook nadelen. Samenhang met andere
deputaatschappen (o.a. BBK, TUK en Diaconaat) is ons veel waard. We hopen dat het GKvmission-werk ook ‘centraal’ niet vergeten wordt. De samenhang en samenwerking blijven we
zelf actief opzoeken, maar we hopen dat dit ook gestimuleerd wordt vanuit de GS. Een
deputaatschap AO zou dit mogelijk expliciet mee kunnen krijgen in haar opdracht van de GS.
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Bijlagen
Bijlage 1 Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
Besluit 1:
deputaten voor zending, hulpverlening en training decharge te verlenen.
Besluit 2:
opnieuw deputaten voor zending, hulpverlening en training te benoemen.
Besluit 3:
a.
de kerken aan te sporen, met het oog op verspreiding van het Evangelie, samen te
werken met kerken en christenen in het buitenland via Regionale
SamenwerkingsVerbanden en het Landelijk SamenwerkingsVerband;
b.
deputaten (in samenwerking met de Regionale SamenwerkingsVerbanden en het
Landelijk SamenwerkingsVerband) op te dragen zoveel als mogelijk de kerken te
motiveren tot vasthoudende liefde voor de naaste (binnen én) buiten de context van
de Nederlandse taal en cultuur met het oog op de versterking van het draagvlak voor
dit mooie werk.
Besluit 4:
a.
dankbaarheid uit te spreken voor wat in samenwerking met de Zendende Instanties is
bereikt in het werken aan eenheid van opvatting, consistentie van beleid en een
eenvoudige, adequate structuur;
b.
in te stemmen met het beleid zoals verwoord in de nota 'Algemeen Beleid Mission';
c.
met waardering kennis te nemen van het Organisatieplan;
d.
deputaten op te dragen mee te werken aan de geplande herstructurering.
Besluit 5:
a.
niet te voldoen aan het verzoek van de kerk te Leiden om expliciet te motiveren
waarom de nieuwe structuur een verbetering is;
b.
niet te voldoen aan het verzoek van de kerk te Kampen-Noord om de term ´mission´ te
veranderen.
Gronden:
1.
de winst van de nieuwe structuur blijkt uit het rapport;
2.
de term ´mission´ is een adequate eigentijdse aanduiding voor het werk van zending,
hulpverlening en training zoals we dat tot op heden kennen. De term ´zending´ zou
een gedeeltelijke reductie van het werk suggereren, de term ´evangelisatie´ is
geografisch te beperkt.
Besluit 6:
a.
ermee in te stemmen dat deputaten het bestuur van het instituut voor zending,
hulpverlening en training “De Verre Naasten” blijven vormen tot het moment dat de
verantwoordelijkheid voor het instituut wordt overgedragen aan het Landelijk
SamenwerkingsVerband, zoals beschreven in ‘Samenwerken in Mission’;
b.
deputaten op te dragen tot die tijd het instituut voor zending, hulpverlening en
training “De Verre Naasten” te besturen binnen de kaders van het door de generale
synode goedgekeurde beleid.
Besluit 7:
deputaten ZHT op te dragen het lidmaatschap van de Nederlandse ZendingsRaad (NZR) te
continueren.
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Besluit 8:
a.
ermee in te stemmen dat deputaten in samenwerking en overleg met de Zendende
Instanties komen tot stapsgewijze afbouw van het landelijk quotum, zodanig dat er
met ingang van (uiterlijk) 2018 binnen de Gereformeerde Kerken voor dit doel enkel
quota worden geheven via de Zendende Instanties;
b.
deputaten voor de periode 2015–2017 een garantstelling te verlenen voor inkomsten
uit quota van € 340.000 per jaar (in totaal € 1.020.000).
Besluit 9:
deputaten voor de periode 2015–2017, met het oog op het proces van herstructurering, een
tegemoetkoming te verlenen van 3 x € 50.000 (in totaal € 150.000).

Bijlage 2: Voorstel nieuwe opdracht
Besluit 1:
deputaten voor zending, hulpverlening en training decharge te verlenen.
Besluit 2:
deputaatschap voor zending, hulpverlening en training op te heffen, daarom wordt er ook
geen nieuw budget gevraagd.
Besluit 3:
dankbaarheid uit te spreken voor wat in samenwerking met de Zendende Instanties
(Regionale SamenwerkingsVerbanden) is bereikt in het werken aan eenheid van opvatting,
consistentie van beleid en een eenvoudige, adequate structuur.
Besluit 4:
deputaatschap AO opdracht te geven te stimuleren dat samenhang en samenwerking van
mission-werk vanuit de GKv met andere (relevante) deputaatschappen wordt gestimuleerd.
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