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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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1 Missie
“Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht door de kerken om via
de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een
beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen
laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en
Heer.” Met deze eerste woorden verwoordt E&M haar missie in de visienota Hoop om te
delen met passie en respect (2013) In de nieuwe visienota geeft E&M naast de missie ook de
expliciete uitnodiging aan kerkelijke gemeentes om zelf ook vanuit deze visie als christelijke
gemeente met moslims aan de slag te gaan.
Stichting Evangelie & Moslims 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’.

2 Verslag van de werkzaamheden
De rol van de beide deputaten E&M
E&M kent een stichtingsbestuur met twee afgevaardigden uit elk van de participanten en
twee onafhankelijke bestuursleden (voorzitter en penningmeester). Het Algemeen Bestuur
komt drie keer per jaar bijeen, samen met de directie en de medewerkers. Daarnaast is er
een Dagelijks Bestuur dat vaker met de directie vergadert. Het DB bereidt het beleid voor dat
op het AB wordt besproken en vastgesteld. Ook houdt het DB zich bezig met de
personeelszaken op het kantoor in Amersfoort. Als GKv-deputaten E&M maken wij beiden
deel uit van het Algemeen Bestuur.
De stichting heeft medio 2013 in totaal 7 medewerkers in dienst, van wie de meesten een
deeltijdbaan hebben. Drs. C.W. Rentier is aangesteld tot directeur terwijl de heer H.J. Takken
de functie van adjunct–directeur vervult. Twee van de medewerkers zijn christen met een
moslimachtergrond (Muslim Background Believers).
Personele zaken
De medewerkers zetten zich in voor de toerusting van de 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 kwartaalrapporten leggen de medewerkers aan het DB 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.
Door de meeropbrengsten van de collectes die jaarlijks in de GKv gehouden worden, kon
E&M in 2012 ds. Marten de Vries voor 0,2 fte aanstellen voor de periode van maximaal drie
jaar. Hij heeft zijn werkzaamheden vooral gericht op preken en voorlichting in onze kerken
en het apologetische gesprek met hoger opgeleide moslims. Omdat ds. De Vries medio 2013
een beroep naar de GKv Bedum aannam, is per 1 juli 2013 aan deze aanstelling een einde
gekomen. Vanwege zijn leeftijd is br. Herman Takken minder gaan werken. Voor die uren is
per 1 januari 2014 een nieuwe medewerker aangesteld.
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Toerusting
Het infobulletin van E&M verscheen viermaal per jaar. Alle kerkenraden van de GKv
ontvingen telkens één of, op hun verzoek, meerdere exemplaren. Ook een toenemend aantal
particuliere adressen ontvangen momenteel het bulletin. Samenvattingen van elk nummer
verschenen in de plaatselijke kerkbladen.
Daarnaast is de website www.evangelie-moslims.nl in 2012 volledig vernieuwd. Ook is in de
afgelopen periode de website www.isaruhallah.nl opgezet waarop christenen met een
moslim-achtergrond aan hun voorheen mede-moslims duidelijk maken ‘hoe moslims Jezus
leerden kennen’, zoals de ondertitel van de website luidt.
Voor de toerusting van jongeren in de kerk worden de twee catechisatieboekjes in de
Reflectorserie over de islam die door de medewerkers van E&M geschreven zijn nog steeds
gebruikt, evenals werkmappen Kinderwerk en moslimkinderen, Gemeente-zijn temidden van
moslims en [Jij] en {islam} (bestemd voor jeugdwerk en catechese).
E&M verzorgt verder kosteloos informatie-avonden voor plaatselijke gemeenten, al dan niet
in regionaal verband. Ook kunnen bij E&M toerustingscursussen worden aangevraagd.
Daarbij wordt per deelnemer een eigen bijdrage gevraagd.
Jaarlijks organiseert E&M de zogeheten ‘zomerschool’, een vijfdaagse intensieve werkweek
voor bezinning, studie en ontmoeting. Ook worden eendaagse conferenties gehouden die
voor iedereen toegankelijk zijn.
Het blijft nog steeds lastig voor gemeentes om goede pastorale ondersteuning te geven aan
christenen met een moslimachtergrond (MBB’ers). Deze nieuwe christenen zitten doorgaans
met veel vragen over het leven als christen. Taal – en cultuurbarrières bemoeilijken vaak hun
integratie in de christelijke gemeente. Ook willen ze graag, naast integratie in bestaande
gemeentes, elkaar als christenen blijven ontmoeten.
Een aantal medewerkers van E&M biedt daarom gemeenten aan om deze christenen die uit
het huis van de islam komen, te bezoeken of op het kantoor te ontvangen. Ook worden er
met vaste regelmaat door de medewerkers van E&M samenkomsten en conferenties
georganiseerd waar Turkse of Arabischtalige christenen elkaar kunnen ontmoeten en
bemoedigen.

3 Evaluatie van de werkzaamheden
In de periode 2011 – 2013 heeft de Stichting Evangelie & Moslims zich gehouden aan haar
hoofddoelstelling om de plaatselijke gemeenten toe te rusten voor hun getuigenis en dienst
onder de moslims.
Het bestuur heeft erop toegezien dat het werk plaatsvond in overeenstemming met de
gereformeerde grondslag zoals bepaald in art. 5 van de statuten. De medewerkers dienen bij
hun aanstelling schriftelijk hun instemming met deze grondslag te betuigen.
E&M legt jaarlijks aan het DB verantwoording af van haar activiteiten door middel van een
jaarverslag. Die van 2011 en 2012 voegen wij als bijlage bij.
Eens per vier jaar stelt E&M daarnaast een visienota vast. De nieuwe visienota is, na
grondige bespreking binnen het bestuur en met verwerking van de deskundigheid van alle
medewerkers, in het voorjaar van 2013 uitgekomen. Deze visienota is aan alle plaatselijke
kerken en predikanten binnen de GKv toegezonden met een begeleidend schrijven van zowel
de directie van E&M als ons als deputaten. Ook alle synodeleden zullen deze visienota als
bijlage ontvangen.
Als GKv-deputaten E&M hebben we ons opnieuw de vraag gesteld of de Gereformeerde
Kerken baat hebben bij de participatie in de Stichting E&M. Wij menen deze vraag opnieuw
positief te mogen beantwoorden. Ook in de afgelopen periode is E&M nauw betrokken bij de
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verschillende missionaire activiteiten onder moslims die vanuit onze kerken plaatsvinden,
zoals in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort. De betrokken werkers en de
verantwoordelijke commissies in deze vier regio’s zijn zonder uitzondering zeer te spreken
over de deskundigheid en beschikbaarheid van de medewerkers van E&M. De begeleiding en
advisering door E&M vindt kosteloos plaats.

4 Plannen voor de toekomst
Ook in de afgelopen periode is gebleken dat er voor E&M nog steeds een belangrijke taak is
weggelegd. De blijvende aanwezigheid van de islam in Nederland stelt veel christelijke
gemeentes in Nederland steeds opnieuw voor de vraag hoe ze om moeten gaan met moslims
en hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de geloofsstandpunten van de islam. E&M kan
kerken en christenen daarbij zeer van dienst zijn, vanuit de diepe overtuiging dat Jezus
Christus het waard is om ook door moslims geëerd en gediend te worden als Redder en Heer,
terwijl de moslimmedelanders tegelijk vanuit respectvolle houding benaderd worden.
Daarnaast blijft de integratie van nieuwe gelovigen met een moslimachtergrond voortdurend
de aandacht vragen van plaatselijke kerken. Veel nieuwe gelovigen uit de islam ervaren hun
integratie in de christelijke gemeente als een moeizaam proces. Voor E&M is hierin een
belangrijke taak weggelegd, namelijk om deze nieuwe broeders en zusters en de bestaande
christelijke gemeenten met raad en daad ter zijde te staan in hun roeping om met elkaar te
delen en te leven uit de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus. Daarbij realiseert E&M
zich dat er behoefte is aan aanvullende vormen van christelijke samenkomsten en
vormingsprogramma’s.

5 Overleg met OOG
Overeenkomstig het besluit van de GS Harderwijk 2011 is er een goede samenwerking
onderhouden met deputaten OOG en het Centrum Dienstverlening. De informatie aan de
kerken wordt door het Centrum verzorgd, evenals de inning van de jaarlijkse collecte. Ook
wordt op de website van het Centrum Dienstverlening aandacht aan het evangelisatiewerk
onder moslims in Nederland in het algemeen en het werk van E&M in het bijzonder besteed.
In de toekomst zal er wellicht contact met het Praktijkcentrum mogelijk zijn. Deputaten
nemen dit als speerpunt mee voor de komende drie jaren. We willen graag met het
Praktijkcentrum in gesprek om de praktische meerwaarde van E&M voor de GKv te
optimaliseren.
Als deputaten E&M hebben we medio 2013 overleg gehad met deputaten OOG. Samen zijn
we tot de conclusie gekomen, dat het wenselijk is om ook de komende jaren de bijdrage voor
E&M door middel van collectes bijeen te brengen. Wanneer er door de kerken meer geld
wordt opgebracht dan nodig is, zal dit ten goede komen aan E&M. Mocht dit over de huidige
periode 2012-2014 weer het geval zijn, dan is het de insteek van het E&M-bestuur om,
conform de synodeopdracht, de meeropbrengst opnieuw te besteden aan projecten of
activiteiten binnen onze kerken.
E&M heeft aan de participanten gevraagd of zij hun toezeggingen in de komende jaren met
slechts 1% per jaar willen verhogen. Dat is ver onder het cijfer van de inflatiecorrectie. In
overleg met deputaten OOG vinden wij dat een bescheiden en gepast verzoek. We stellen
daarom voor om de bijdrage voor E&M voor de jaren 2015-2018 vast te stellen op
€ 46.000,-- per jaar. Dat is een verhoging van € 1.000,-- in vergelijking met de jaren 20122014 (ter vergelijking: de GS Harderwijk 2011 verhoogde de participantenbijdrage met
€ 2.500,-- van € 42.500,-- naar € 45.000,--).
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Budget
Als deputaten E&M hebben wij geen eigen budget. Onze kosten worden vergoed door de
Stichting E&M. Het aanschrijven van de kerken en het bijeenbrengen van de bijdragen van de
kerken gebeurde door het Centrum Dienstverlening. De kosten hiervan werden door
deputaten OOG gedragen.
Als deputaten E&M leggen we niet zelfstandig verantwoording af van de besteding van de
jaarlijkse participantenbijdrage van de GKv. Dat doen de participanten gezamenlijk in het
jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting E&M. Over 2011 en 2012 zijn deze als bijlage
toegevoegd. Ook hebben wij als deputaten een kort jaarrapport 2012 opgesteld, dat
eveneens als bijlage is opgenomen.

6 Samenstelling deputaatschap
Door de Generale Synode Harderwijk zijn drs. Janneke Burger-Niemeijer en ds. Ernst
Leeftink benoemd om namens de Gereformeerde Kerken zitting te nemen in het bestuur van
de Stichting Evangelie & Moslims (E&M). De synode benoemde predikanten Erik Dwarshuis
en Jan Tempelman als secundi.
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Bijlagen
1

Opdrachten van de GS Harderwijk 2011

De Generale Synode Harderwijk 2011 heeft de volgende besluiten genomen:
Besluit 1:
deputaten evangelie en moslims decharge te verlenen.
Besluit 2:
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;
Besluit 3:
deze afgevaardigden op te dragen met E&M afspraken te maken over het materiaal en de
ondersteuning die E&M de kerken te bieden heeft en de kerken regelmatig te attenderen op
de materialen en mogelijkheden tot toerusting en ondersteuning die bij E&M te verkrijgen
zijn.
Besluit 4:
deputaten E&M als instructie mee te geven dat ze bij het uitvoeren van hun taken een goede
samenwerking in stand houden met deputaten OOG en het onder dit deputaatschap
functionerende Centrum.
Besluit 5:
a.
de bijdrage voor E&M voor de jaren 2012 – 2014 vast te stellen op € 45.000,-- per
jaar; en minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2015;
b.
de kerken via het Centrum Dienstverlening 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 dringend te verzoeken het meerdere bedrag dat na afloop van een
synodeperiode ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten E&M en deputaten
OOG te besteden aan een project binnen de Gereformeerde Kerken .

2 Concept voorstel
De synode besluit:
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.
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Besluit 2:
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 het Praktijkcentrum 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 dringend te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synodeperiode ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten E&M te besteden aan een
project binnen de Gereformeerde Kerken.
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Rooster van aftreden
Primi
Drs. J.J. Burger-Niemeijer
Ds. L.E. Leeftink

2020
2014

Secundi
Ds. K.F. Dwarshuis
Ds. J.H. Tempelman

4 Jaarrapporten
De jaarverslagen van de Stichting E&M over 2011 en 2012 en het jaarrapport van
deputaten E&M over 2012 zijn te vinden op
http://www.gkv.nl/jaarrapporten-2011-14/11352/

5 Visienota
Visienota 2013 Hoop om te delen met passie en respect is te vinden op
http://www.evangelie-moslims.nl
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