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Bijlage 1: Beleidsplan Wereldzending 

Unie van Baptistengemeenten (2015-2018) 

In het voorjaar van 2013 is het zendingsbeleid ‘van Uniezending naar gemeentezending’ (2009-2012) 

geëvalueerd. In de doorontwikkeling van de Unie is het beleid rondom zending bij de nieuwe stafdienst 

‘Beweging naar Buiten’ ondergebracht. In de daaropvolgende periode zijn er verschillende gesprekken 

geweest over zending binnen de Unie. Op de voorjaars-AV op 23 mei 2014 zijn de lijnen van dit 

beleidsdocument geaccordeerd door de AV. Een motie van BG Lelystad werd overgenomen door de 

Unieraad, en is geprobeerd te verwerken in het huidige document. Op hoofdlijnen is dit document 

hetzelfde gebleven. Gewijzigd en aangescherpt is hoofdstuk 3, ‘Gemeentezending laten zien en 

aanmoedigen’. Toegevoegd is hoofdstuk 5, ‘structuur en financiën’.  

Dit document is de uitgebreide versie van het beleidsplan wereldzending. Een samenvatting van dit 

document zal als voorstel worden voorgelegd op de najaars-AV van 2014.  

In dit document wordt met wereldzending bedoeld: ‘Gods missie over de grenzen van ons eigen land 

heen.’1  

 

1. Waar	staan	we	nu?	

1.1 Zending in een veranderende wereld 

De wereld om ons heen verandert snel. De 

technologische ontwikkelingen in de afgelopen 

decennia hebben ervoor gezorgd dat de wereld 

tot een ‘global village’ (een mondiaal dorp’) is 

geworden. Het lokale en het mondiale grijpen 

direct op elkaar in. Economische systemen zijn 

met elkaar verweven, zoals de recente 

schuldencrisis ons heeft laten voelen. Nieuwe 

communicatiemiddelen maken communiceren 

met andere werelddelen net zo gemakkelijk als 

communiceren met bekenden enkele 

kilometers verderop.  

De kloof tussen arm en rijk is niet meer eenvoudig te leggen langs lijnen van eerste-, tweede- en derde 

wereldlanden. Wereldwijd gezien, zowel in de ‘global South’ en de ‘global North’ blijkt nu vooral de 

                                                           
1 Sommige zaken hebben betrekking op die bredere wereld, maar vallen niet direct onder dit beleidsplan, omdat 

ze binnen de werkorganisatie op een andere plek zijn ondergebracht (bijv. nadenken over duurzaamheid en recht 

en migrantengemeenten valt onder MGO, diverse internationale contacten vallen ook onder MGO of 

theologische vorming). 
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verdeling van middelen het probleem te 

zijn. De verdeling tussen degenen die 

hebben en degene die niet hebben. 

Wanhopig doen armen pogingen om 

naar de andere kant van de lijn te komen, 

met als gevolg enorme migratiestromen, 

van platteland naar stad (urbanisatie) en 

van arme naar rijke landen, met allerlei 

spanningen tot gevolg. ‘Toegang’ lijkt een 

sleutelwoord: Je kunt meedoen als je 

toegang hebt tot een baan, tot een computer, tot het (inter)netwerk, tot een staatsburgerschap, tot 

voldoende voedsel, tot geld. Als je geen toegang hebt doe je niet meer mee. 

In deze veranderende wereld, gebeurt er ook van alles met de kerk en met haar zendingsopdracht. Dat 

maakt onze tijd enorm interessant en spannend. Jaren geleden wees de socioloog Jenkins al op het feit 

dat het zwaartepunt van de kerk niet meer in het Westen (Europa en Noord-Amerika) ligt, maar in de 

‘Global South’ (waarmee Afrika, Latijns-Amerika als ook delen van Azië worden bedoeld).2 Terwijl de 

kerk wereldwijd groeit, krimpt ze in Europa. Juist in landen als China, Nigeria, Mexico en Brazilië groeit 

de kerk het hardst.  

Zending gaat tegenwoordig alle kanten op. Landen waar we 

vroeger zendelingen naar toe zonden, zenden nu hun eigen 

zendelingen uit. Ook de migratiestromen als gevolg van 

politieke en economische vluchtelingen maken dat we in 

Europa meer en meer multicultureel worden. Er ontstaan 

nieuwe gemeenschappen in ons eigen land, die vervolgens 

ook weer zending bedrijven binnen Nederland en naar het 

land van herkomst toe. Veel Nederlanders, waaronder ook 

veel jongeren, profiteren bovendien van hun groeiende 

toegang, door de hele wereld over te reizen, voor werk, 

voor diaconale hulp of toerisme.  

In al deze veranderingen geloven we dat we als gemeente van Jezus Christus een opdracht hebben om 

te getuigen van zijn liefde. Dat is een opdracht die we samen met alle christenen gestalte mogen geven, 

primair door het getuigenis van de lokale kerk. Daarin kunnen we als Europeanen veel leren van de 

wereldkerk. Zo leren we van hen dat we zending nooit mogen versmallen tot woorden of daden alleen. 

Zending is integraal en beslaat het hele leven. Tegenwoordig spreken we daarom van het begrip 

‘integrale zending’: 

“Integrale zending, of ook wel holistische transformatie, is de verkondiging en het laten zien van het 

evangelie. Het is niet zo dat evangelisatie en sociale betrokkenheid naast elkaar moeten bestaan. Nee, 

in ‘integrale zending’ heeft onze verkondiging maatschappelijke consequenties, omdat we mensen 

oproepen tot liefde en bekering in alle facetten van het leven. En ons diaconaat, onze sociale 

                                                           
2 P. Jenkins, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (Oxford: Oxford University Press, 2007rev. 

ed.).  
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betrokkenheid heeft evangeliserende consequenties, omdat we daarin getuigen van de transformerende 

genade van Jezus Christus.  

Als we de wereld negeren, dan verraden we het woord van God dat ons uitzendt om de wereld te dienen. 

Als we het woord van God negeren, hebben we niets om te brengen in deze wereld. Gerechtigheid en 

rechtvaardiging door geloof, aanbidding en politieke actie, het geestelijke en het materiële, persoonlijke 

bekering en maatschappelijke verandering horen bij elkaar. Dat zijn, doen en zeggen bij elkaar horen 

was zichtbaar in het leven van Jezus, en hoort bij de kern van onze missionaire taak.”3  

1.2 Binnen de Unie van Baptistengemeenten 

In 2008 werd besloten om te stoppen met ‘Uniezending’ (d.w.z. het gezamenlijk, in Unieverband, 

uitzenden van mensen). De oude structuren, waarbinnen zending zich altijd had bewogen, brokkelden 

af of waren al opgehouden te bestaan, zoals de gewestelijke groepen, de landelijke zendingsdag en 

het vrouwenwerk. Voor sommigen voelde dat als een enorm verlies, omdat daarmee hun eigen 

betrokkenheid bij zendingswerk stopte. Voor anderen was het eigenlijk niet zo erg, omdat zij hun 

zendingswerk al helemaal zelf georganiseerd hadden. Voor nog weer anderen gaf dit gelegenheid om 

met nieuwe ideeën te gaan experimenteren. 

De bovenstaande beschrijving van veranderingen in de wereld, en in zending, laat zien dat we, samen 

met anderen, nieuwe manieren aan het ontdekken zijn wat het betekent om gemeente van Jezus 

Christus te zijn in deze wereld. Het is dan ook heel boeiend om te zien hoe gemeenten binnen de Unie 

daarmee bezig zijn, zowel dichtbij als ver weg. Er gebeurt namelijk van alles! Gemeenten hebben eigen 

zendelingen (in totaal zo’n 60 vanuit Uniegemeenten), jongerengroepen maken diaconale reizen, 

projecten van verschillende organisaties worden ondersteund, er is betrokkenheid op de projecten 

van de Unie (voor bijv. Kameroen en Sierra Leone), er wordt gecollecteerd voor het noodfonds, er zijn 

gemeenten bezig na te denken over ‘gerechtigheidsvraagstukken’ bijv. via de Michacursus, er komt 

oog voor vluchtelingen en migrantenbroeders en -zusters, etc. 

We vinden die diversiteit bemoedigend, omdat het laat zien dat het gebied van zending in beweging 

is. Die diversiteit is ook nodig, omdat we zoekende zijn naar goede wegen en manieren. Op 

verschillende terreinen zijn we als gemeenten aan het leren, aan het zoeken en aan het ontdekken. In 

dit beleidsplan proberen we die zoektocht te concretiseren door de volgende dingen te omschrijven: 

(1) de waarden, waarvan wij denken dat ze leidend moeten zijn binnen wereldzending,  

(2) de verbinding en het zichtbaar maken van het zendingswerk van lokale Uniegemeenten, 

(3) de verbinding met en binnen het wereldwijde netwerk van Baptistengemeenten.  

 

2. Waarden	in	wereldzending	

We willen als Unie een lerende organisatie zijn, juist ook op het gebied van zending. Opnieuw moeten 

we leren luisteren: Luisteren naar onze partners en organisaties die al vele jaren ervaring hebben. 

                                                           
3 Deze definitie van Integrale zending is vanuit het Engels vertaald naar de Micah Declaration on Integral 

Mission, http://www.micahnetwork.org/integral-mission.  
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Luisteren naar de lokale kerken, die vaak met een groot geloof en veel kunde meer kunnen dan we 

vaak denken. Luisteren naar het evangelie dat in nieuwe tijden ook weer een nieuwe bron van 

inspiratie mag zijn. Wij gaan uit van de volgende waarden:  

• Wederkerigheid: Als we samenwerken met mensen uit andere landen en culturen, hebben we niet 

alleen iets te geven, maar ook iets te ontvangen. Beide zijn nodig voor een echte relatie. We willen 

daarom op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken in het besef dat we elkaar nodig 

hebben. Woorden als partnerschap en vriendschap horen daarbij. Zendelingen (evenals 

migrantenchristenen) kunnen een belangrijke sleutelrol spelen in het creëren van die verbinding 

om van elkaar te leren. Een uitdaging is om zendingservaringen vruchtbaar te maken, niet alleen 

door ‘daar’ iets te doen, maar juist ook door er ‘hier’ over te vertellen, als een venster naar de 

wereld toe. 

• Integrale missie: We geloven dat het 

evangelie van Jezus Christus gaat over 

de gehele mens, in zijn omgeving en 

maatschappij (zie de definitie 

hierboven). In onze wereldzending 

willen we ons daarom samenwerken 

met kerken, die hun getuigenis 

integraal willen uitleven. We hebben in 

de afgelopen jaren mooie resultaten 

gezien, waar kerken een mobiliserende 

rol vervullen, gedreven vanuit het 

evangelie naar de bredere 

gemeenschap.4  

• Lokale context: We geloven dat het evangelie in elk land, elk volk, elke taal en elke cultuur 

‘incarneert’ (vlees wordt), oftewel gestalte krijgt binnen die context. We erkennen daarmee dan 

ook onze eigen culturele beperktheid. We erkennen daarmee ook het gevaar dat we onze eigen 

cultuur als superieur zien aan die van anderen. Daarom ligt het eigenaarschap van zending in 

principe altijd bij de lokale kerk. Zij is aanwezig in het gebied, spreekt de taal en kan het evangelie 

handen en voeten geven binnen die lokale context.  

• Samenwerking binnen projecten: We streven er zoveel mogelijk naar dat samenwerking plaats 

vindt binnen projecten, waarin een toerustings-, ondersteunings- of leerproces ook een eindige 

looptijd kent. Op die manier proberen we afhankelijkheid te voorkomen en mensen te stimuleren 

om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd erkennen we dat soms sociale en 

                                                           
4 Een methode die mooie resultaten laat zien is CCM, Church and Community Mobilisation, waar in 

verschillende projecten mee gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in het noodhulpproject in Bangladesh dat we van 

2011-2013 hebben ondersteund. De Garo Baptist Convention neemt daar als kerk het voortouw naar de 

gemeenschap om maatschappelijke en sociale problemen aan te pakken. Diaconaat en evangelisatie worden 

hier natuurlijk met elkaar verbonden, en de kerk speelt een zegenende rol naar de bredere gemeenschap. 
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economische omstandigheden dusdanig kunnen zijn, dat een opgebouwde (donor) relatie niet 

direct kan worden gestopt. Gesprek, evaluatie en zoeken naar richting zijn dan nodig.  

• Openheid over financiën: Alle geld is van God, en daarmee zijn wij slechts 

rentmeesters. Daarom willen we trouw en eerlijk met geld omgaan. Goede 

verantwoording van financiële middelen, door bijvoorbeeld rapportages 

van partnerorganisaties zien we daarom als essentieel voor 

samenwerking.  

• Oog voor schepping en recht: Binnen zendingswerk willen we oog hebben 

voor Gods schepping, het behoud en de bescherming daarvan. We zien dit 

als opdracht van God aan ons als mensen (Gen 1:28). We zien ook Gods 

opdracht om recht te doen (Micha 6:8, Mat 6:33). Dat betekent oog 

hebben voor de sociale en economische situaties waarin mensen leven, 

en oog voor het onrecht waarmee zij te maken krijgen. 

Het gesprek over deze waarden vindt op verschillende plekken plaats. In de verbinding die er is met 

het wereldwijde baptistennetwerk, maar ook in gemeenten, in contacten met landelijke organisaties 

(als EA-EZA, Micha en NZR) en op het seminarium.  

 

3. Gemeentezending	laten	zien	en	ondersteunen	
Veel gemeenten zijn op verschillende manieren 

betrokken op zending. Sommige zenden 

zendelingen uit. Andere zijn betrokken op 

projecten of organisaties in het buitenland. 

Soms is er een zendingswerkgroep, met een 

stevig eigen beleid, in andere gevallen draait 

het op een enkeling. We zien in de diversiteit 

van betrokkenheid een kostbaar goed. Er is 

grote betrokkenheid, omdat zending dichtbij 

vorm krijgt! De Unie is daarin een netwerk van 

gemeenten met zendelingen, projecten en 

betrokkenen. We willen zoeken naar manieren om dit netwerk te faciliteren en zichtbaar te maken, 

zodat er uitwisseling en contact is. Daar waar er behoefte is, kan de Unie ondersteunend zijn rondom 

beleid, begeleiding en advies. Zeker daar waar het uitzending van lokale werkers betreft is vaak 

specifieke kennis nodig.  

3.1 Nieuwe vorm van ‘Uniezendelingen’  

We willen zoeken naar aanvullende wegen om faciliterend en ondersteunend te zijn aan het 

(uit)zendingsbeleid van lokale gemeenten. Er zijn vanuit Uniegemeenten ongeveer 60 mensen 

uitgezonden. Daar komen allerlei afspraken en verantwoordelijkheden bij kijken die niet altijd 

eenvoudig door een enkele gemeente zijn op te pakken. In de beleidsperiode van dit nieuwe 

beleidsplan zal de laatste officiële ‘Uniezendeling’ stoppen. Dat is een moment om opnieuw te kijken 

wat de Unie in gezamenlijkheid kan betekenen voor de lokaal uitgezonden zendingswerkers en de 
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uitzendende gemeenten. Welke dingen zijn er centraal te regelen, die ondersteunend kunnen zijn aan 

gemeenten die zendelingen uitzenden? Hoe kunnen we hen meer omarmen? 

 

We willen de volgende dingen onderzoeken en bespreken: 

- Een fonds voor opleiding, voorbereiding, coaching en re-integratie voor zendingswerkers (dit 

is er op dit moment al, maar kan wellicht nog verder worden uitgebreid) 

- Beperkte financiële ondersteuning voor zendingswerkers / informatie en platforms voor 

fondswerving. 

- Begeleiding van zendelingen en gemeenten rondom het traject van ‘roeping tot uitzending’ 

(Wat moet je doen als er iemand in de gemeente het zendingsveld op wil? Hoe ga je daar als 

gemeente mee om? Welke verantwoordelijkheid heb je?). Daarin kunnen bijv. assessments 

worden aangeboden. 

- Hulp rondom salarisadministratie, giften bijhouden, verzekeringen regelen, advies rondom 

pensioensopbouw. 

Een projectgroep zal in 2015 onderzoeken welke behoeften er zijn, en welke centraal geregeld kunnen 

worden. Tevens zal deze projectgroep nadenken over criteria voor deelname, een bijpassende 

structuur en communicatie. De projectgroep denkt ook na over het vormgeven van 3.2 en 3.5, zoals 

hieronder beschreven. Streven is dat deze projectgroep in 2015 met een uitgewerkt voorstel komt. 

3.2 Aandacht voor goede kortetermijn-uitzending van jongeren 

Jongeren die een tijdje in het buitenland hebben gezeten kijken anders naar de wereld. Of het nou 

gaat over diaconale jongerenreizen via World Servants of een lokale organisatie als je tiener bent, of 

als je na je studie één tot enkele jaren aan de slag gaat op een project in een ontwikkelingsland, het 

heeft grote impact. Het zijn vaak enorm vormende momenten voor de rest van je leven.  

We willen jongeren stimuleren om op deze manier de wereld te ontdekken. Niet in de eerste plaats 

om mensen dáár te helpen, maar allereerst om zelf gevormd te worden. Daarom vinden we het 

belangrijk dat het gesprek over goede vormen van kortetermijn-uitzending gevoerd wordt (is er 

bijvoorbeeld aandacht voor de waarden als wederkerigheid en de lokale context, zoals die in hoofdstuk 

2 genoemd zijn?).  

De projectgroep die 3.1 zal onderzoeken, zal ook dit punt meenemen in een voorstel. Gedacht kan bijv. 

worden aan een stimuleringsregeling voor jongeren. Ook kan worden onderzocht welke organisaties 

goede vormen van korte termijnzending bieden.  

3.3 Uitwisseling 

Vanuit veel gemeenten zijn mensen betrokken bij zending, in een thuisfrontcommissie (TFC) van een 

zendeling, in betrokkenheid bij een organisatie, in een zendingswerkgroep, etc. We zoeken naar 

manieren om betrokkenen te verbinden in uitwisselingsmomenten.  

Op dit moment zijn er enkele van zulke netwerken actief. Zo functioneren er nog twee gewestelijke 

groepen, in Drenthe en de IJsselstreek. Ook is er jaarlijks een ontmoeting tussen gemeenten die eigen 

zendingswerkers hebben. We zoeken met deze groepen naar manieren om ook naar de toekomst toe 

het netwerk van ‘zendingsbetrokkenen’ levendig te houden. Het zou mooi zijn als er een werkgroep 

ontstaat die dit faciliteert. 
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Naast bovenstaande uitwisseling kan ook gedacht worden aan uitwisseling rondom specifieke thema’s. 

We willen rondom de thema’s ‘bilaterale contacten’ en ‘hulp in Oost-Europa’ een netwerkbijeenkomst 

organiseren, waarbij we gemeenten die op dit gebied actief zijn uitnodigen. De Unie zal daarin 

initiëren, eventuele opvolging kan indien gewenst door het netwerk zelf worden opgepakt. 

3.4 Media rondom gemeentezending 

We zoeken naar nieuwe manieren om ook het netwerk van gemeenten 

rondom zending op elkaar te betrekken en zichtbaar te maken. Sociale media 

bieden daarvoor wellicht een eenvoudige en effectieve manier, die aansluit 

bij deze tijd. Het delen van beleidsdocumenten, nieuwsbrieven, goede 

ideeën, gebedspunten e.d., kan in zo’n online omgeving gemakkelijk en snel 

plaatsvinden. Daarbij moet dan ook gedacht worden aan de verbinding met 

de website van de Unie, en het ook daar zichtbaar maken van gemeentezending. 

3.5 Ondersteuning, advies en verbinding 

De Unie kan op dit moment al ondersteuning geven bij uitzendingen. Er is een klein 

ondersteuningsfonds, dat voorziet in kosten die zendelingen maken voor voorbereiding, scholing en 

terugkeer, met daarvoor bepaalde richtlijnen (zie website van de Unie). Ook kan de Unie advies geven 

daar waar vragen leven rondom zending, zendingsbeleid, of bepaalde problemen. Er kan bijvoorbeeld 

contact gelegd worden met organisaties, zoals de EA-EZA of Membercare, wanneer er specialistische 

hulp nodig is. (Ook hier geldt dat de projectgroep, genoemd in 3.1 dit aspect kan meenemen.) 

 

4. Verbinding	zoeken	met	het	wereldwijde	Baptisme	
Dat wat ons als Baptisten bindt is een verbondenheid met het Baptisme wereldwijd, via een boeiend 

internationaal netwerk, waarin organisaties actief zijn als de Baptist World Alliance (BWA), Europese 

Baptisten Federatie (EBF) en de European Baptist Mission International (EBMI).  

Binnen die netwerken willen we verantwoordelijkheid nemen, betrokken zijn op wat er gebeurt, en 

verbinding zoeken tussen dit netwerk en de Uniegemeenschap. We beseffen dat niet alle gemeenten 

zich betrokken zullen weten bij dit netwerk, en dat er bijvoorbeeld rondom de ondersteuning van 

projecten vaak lokaal andere keuzes gemaakt worden. Voor andere gemeenten is het juist een mooie 

manier om betrokken te zijn op zending en hiervoor te geven. We zien een aantal kansen en 

mogelijkheden om die verbinding vorm te geven: 

4.1 Bovenlokale vriendschappen5 

Een concretisering van de hierboven genoemde verbinding bestaat uit concrete samenwerking met 

andere Unies op diverse gebieden. We zien op het moment van schrijven enkele mogelijkheden. 

Voorwaarde is wel dat er enkele Baptistengemeenten zijn die in zo’n vriendschap willen meedoen, 

                                                           
5 In het concept beleidsplan van voorjaar 2014 werd gesproken over partnerschappen. Vanuit de gesprekken 

die we hebben gehad met de Baptisten in Sierra Leone geven we toch echter een voorkeur voor het woord 

vriendschap. In een vriendschap wil je op dezelfde manier betrokken zijn, maar kunnen afspraken rondom 

samenwerking wat meer organisch en geleidelijk ontstaan. We denken dat dat beter past. 
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waarbij de Unie een faciliterende rol kan spelen. Een vanuit onze geschiedenis logische eerste 

mogelijkheid lijkt Sierra Leone, maar er zijn ook andere landen die in aanmerking komen. Er zijn goede 

voorbeelden van zulke vriendschappen beschikbaar binnen het internationale Baptisme. Zo heeft de 

Duitse Unie een relatie met Malawi en Zuid-Afrika.  

Sierra Leone: In 2016 nemen Hans en Aisha 

Oosterloo (zie foto) afscheid als zendelingen van de 

Unie. Daarmee komt er een eind aan het 

gezamenlijk uitzenden van zendelingen. We weten 

dat er vanuit de Uniegemeenschap nog steeds een 

brede betrokkenheid is bij hun werk. We willen 

graag een mooi en passend afscheid organiseren 

voor onze laatste ‘Uniezendelingen.’ Tegelijkertijd is 

Sierra Leone, en de Baptist Convention of Sierra 

Leone, er nog niet klaar voor om helemaal op eigen 

benen te staan. In de afgelopen jaren is er al naar 

gezocht hoe projecten als het oogziekenhuis in Lunsar in de toekomst kunnen functioneren. Dit zijn 

echter lange trajecten, die veel tijd en geduld vragen, en trouw van de partners. We hopen daarom 

(een hoop die door Hans en Aisha gedeeld wordt), dat de bijzondere relatie die we in de afgelopen 

jaren met Sierra Leone hebben opgebouwd niet zal stoppen met het pensioen van Hans. Een goed 

vervolg zien we in een vriendschap tussen de Unie en de Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL), 

voor een (eerste) periode van 5 jaar. Ideeën binnen zo’n vriendschap moeten worden uitgewerkt in 

onderling overleg, maar zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:  

• Het (voorlopig) blijven ondersteunen van projecten, zoals het oogziekenhuis in Lunsar, de 

theologie-opleiding van de BCSL en gemeentestichtingsprojecten. Tegelijkertijd zoeken naar 

wegen die ook naar de toekomst toe duurzaam zijn.  

• Het sponsoren van studenten uit Sierra Leone, het uitnodigen van een pastor voor een stage 

in een Nederlandse gemeente, of stages van Nederlandse seminariumstudenten in Sierra 

Leone.  

• Het organiseren van een jongerenreis, via bijvoorbeeld een organisatie als World Servants  

• Het verbinden van lokale gemeenten in NL en SL 

• Meeleven d.m.v. gebed en uitwisseling.  

Een aparte werkgroep ‘Sierra Leone’, met daarin leden uit gemeenten die willen participeren, is 

betrokken bij het vormgeven van deze vriendschap. 

Israël: In 2014 heeft een verkennende reis naar Israël plaatsgevonden van een groep Nederlandse 

voorgangers die collega’s uit Israël ontmoetten. Doel van de reis was om te onderzoeken of er 

vriendschappelijke relaties gelegd konden worden tussen gemeenten in Nederland en in Israël. In een 

document dat samen met dit beleidsplan op de najaars-AV 2014 besproken zal worden, wordt een 

concrete aanzet gegeven voor het aangaan van een vriendschapsrelatie met de Unie van Israël. 

Andere (boven)lokale vriendschappen: Daar waar mogelijkheden liggen, waar gemeenten interesse 

hebben om alleen of gezamenlijk verbonden te raken, willen we zoeken naar verbinding.  
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4.2 Goede projecten naar voren blijven brengen  

We presenteren jaarlijks een aantal projecten, die uit het Baptistennetwerk komen. Daarin zijn de 

European Baptist Mission International en de European Baptist Federation onze belangrijkste 

samenwerkingspartners. Soms kunnen we daarin ook verbindingen leggen tussen Baptisten en 

Nederlandse NGO’s, zoals Tear en Dorcas. Met sommige van deze projecten is er al een langer 

bestaande band, zoals het werk van Bridge of 

Hope in India, het ziekenhuis in Zidim 

(Kameroen) en de projecten in Sierra Leone. 

Andere projecten zijn nieuw.  

Jaarlijks presenteren we deze projecten in een 

projectenfolder en op de website. We zoeken 

daarin naar een goede balans tussen projecten 

met een meer diaconaal karakter en projecten 

die meer zending-gerelateerd zijn (tegelijkertijd 

is dit een moeilijk onderscheid, zie de definitie 

van Integral Mission, die voor veel van onze 

partners vanzelfsprekend is!) 

4.3 Noodhulp 

Het noodfonds van de Unie is en blijft een mooie manier om betrokken te zijn op gebieden waar zich 

rampen voltrekken. Bij grote rampen brengt de Uniegemeenschap vaak grote bedragen bij elkaar. Ook 

bij betrekkelijk kleine rampen, die minder aandacht in de media krijgen, kunnen we soms een stuk hulp 

bieden. Noodhulp via het noodfonds betekent in principe geven aan het werk van lokale 

Baptistengemeenten. Daar waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen Baptisten zijn of 

omdat ze geen mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we voor hulp via christelijke 

ontwikkelingsorganisaties, als Tear. We hopen zo aan gemeenten mogelijkheden te geven om solidair 

te zijn met mensen in nood, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië, de orkaan Haiyan op de Filipijnen en 

de terugkerende hongersnoden in de Sahel regio. In hoofdstuk 6 van dit beleidsplan omschrijven we 

de procedure rondom noodhulp. 

 

4.4 Verbonden door participatie in activiteiten 

Op verschillende terreinen participeren 

vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Unie in 

het internationale veld. Dat gebeurt met name in 

Europees verband. Diverse individuen vanuit onze 

Unie zijn hierbij betrokken, bijvoorbeeld in het 

bestuur van de Europese Baptisten Vrouwen Unie, 

of de European Baptist Mission International. We 

participeren in het werk van de Europese Baptisten 

Federatie, en proberen verschillende gemeenten 

daarvan te laten proeven. Zo zijn verschillende 

jeugdwerkers al bij de jeugdwerk conferenties 
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geweest, migrantenleiders bij een conferentie over migrantenkerken, hebben studenten en 

voorgangers les gegeven in Roemenië, en ging een groep voorgangers naar Engeland voor een 

studiereis. We verwachten met de komst van het Baptist House in Amsterdam een toename van 

Baptisten uit andere landen naar Nederland, met mogelijkheden voor gemeenten om hen te 

ontmoeten. Ook het Baptistenseminarium is op verschillende manieren betrokken op deze 

internationale context, en zoekt naar wegen om mensen uit verschillende culturen te verbinden.  

Deze participatie stimuleren we, en zien we als belangrijk voor onze gemeenten. In de ontmoeting met 

andere culturen leren we en worden we geïnspireerd. Bovendien ligt er een mogelijkheid om op 

Europees niveau activiteiten samen te doen, zoals bijvoorbeeld het opkomen voor godsdienstvrijheid 

in landen waar de kerk vervolgd wordt. We hopen in de toekomst ook manieren te vinden om jeugd 

en zending te verbinden, in samenwerking met het jeugdwerk.  

 

5. Structuur	en	financiën	

5.1 Structuur 

In het verleden was er voor het zendingswerk steeds een aparte werkgroep, bestaande uit vrijwilligers 

uit verschillende gemeenten.6 Per september 2014 is de werkgroep wereld gestopt. De werkgroep 

bestond het afgelopen jaar nog uit 3 vrijwilligers en de coördinator van de Beweging naar Buiten. Het 

nieuwe zendingsbeleidsplan is daarmee een moment om deze structuur af te sluiten en een voorstel 

te doen voor de opvolging.  

 

We hopen dat er op basis van bovengenoemd voorstel een tweetal projectgroepen kunnen starten: 

- Een projectgroep Sierra Leone, met daarin leden van een aantal gemeenten die actief mee 

willen doen aan de vriendschapsrelatie met Sierra Leone. In die projectgroep kan worden 

gesproken over ideeën, plannen, het afscheid van Hans en Aisha, projectvoorstellen, etc. 

- Projectgroep Israël: Vanuit de oriëntatiereis naar Israël in 2014 is een voorstel aan de AV 

voorgelegd (najaars-AV 2014) om een vriendschapsrelatie met Israël verder te verkennen en 

in te vullen. 

- Een projectgroep gemeentezendelingen, met daarin mensen uit gemeenten die zendelingen 

uitzenden (bijv. een Thuisfrontcommissie, en ex-zendeling of mensen uit een 

zendingswerkgroep). In eerste instantie voor een jaar om een voorstel rondom 3.1 en 3.2 en 

3.5 hierboven uit te werken. Daarna zal er waarschijnlijk een vaste werkgroep gevormd 

worden. 

De verantwoordelijke voor de Beweging naar Buiten zal een initiërende rol hebben in het samenroepen 

van bovenstaande groepen. Voor algemene zaken rondom zending (bijv. keuze rondom 

zendingsprojecten, wel of geen noodhulpactie, maken begroting e.d.) ligt de verantwoordelijkheid bij 

de verantwoordelijke van de Beweging naar Buiten, die dit binnen de staf van de Unie kan bespreken. 

Jaarplannen en verantwoording worden jaarlijks afgelegd aan de AV. 

                                                           
6 Zo is er o.a. de Uniezendingscommissie geweest, het taakveld ‘Zending en Diaconaat’, en sinds enkele jaren 

de ‘werkgroep wereld’. 
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5.2 Financiën zending 

We streven er naar dat we de financiën voor zending / voor de Beweging naar Buiten op een 

gelijkwaardig percentage van de Uniecontributie en begroting te houden. Het stoppen van de 

Uniezendeling betekent dat er nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden rondom de besteding van 

gelden voor zending. Vanwege een ordentelijke afronding van het Uniezendelingschap van Hans en 

Aisha Oosterloo, zullen zij tot eind 2016 op de payroll bij de Unie staan.  

De richting waar we op dit moment aan denken is om 50% van de algemene middelen voor zending  

beschikbaar te laten zijn voor de ondersteuning van gemeentezendelingen en 50% voor projecten in 

wereldwijd Baptistenverband (Sierra Leone, EBMI, etc.). Voor beide zullen echter plannen worden 

ontwikkeld die uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2017 aan de AV worden voorgesteld. 

 

Naast bovenstaande richtlijn, zijn er de volgende fondsen verbonden aan de Beweging naar buiten:  

Algemeen Noodfonds: Zal worden gebruikt voor noodhulp, zoals beschreven in het protocol rondom 

noodhulp (zie onder, hoofdstuk 6) 

 

Zendingsprojecten: Betreft gelden die voor specifieke projecten zijn gegeven. Deze projecten spreken 

we meestal jaarlijks, soms incidenteel af, met partners als de EBMI, de EBF, Tear, de EBWU, etc. We 

streven er naar om de financiële toezeggingen die we doen na te komen.  

 

Algemeen Innovatiefonds Zending en Diaconaat: De gelden uit het algemeen innovatiefonds kunnen 

worden gebruikt voor projecten rondom zending en diaconaat met een innovatief karakter waarbij 

meerdere partners of gemeenten betrokken zijn.  

 

Fonds ondersteuning zendingswerkers: Deze wordt op dit moment ingezet voor aanvragen rondom 

opleiding, coaching en re-integratie van zendingswerkers. Dit fonds kan worden meegenomen in de 

ontwikkeling van 3.1. 

 

Fonds jeugd en zending: Kan worden gebruikt bij te ontwikkelen beleid bij 3.2. 

 

Fonds verlof en re-integratie: Vervalt per 1 januari 2017. 

 

Fonds gemeentestichting: Wordt gebruikt rondom pionierende gemeentestichtingsplekken in 

Nederland.  
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6. Protocol	rondom	noodhulp	/	Noodfonds	
In de afgelopen jaren heeft het Noodfonds 

van de Unie gefunctioneerd als een fonds 

waaruit bij grote rampen direct geld kon 

worden gegeven aan de slachtoffers. Bij 

een ernstige ramp werd direct een gift van 

€ 5000,- gegeven met daarbovenop een 

voorschot op de bijdragen uit gemeenten. 

Mede door een aantal legaten is het 

Noodfonds in de loop van de tijd behoorlijk 

gegroeid. In 2010 besloot de Unieraad te 

investeren in enkele grotere 

noodhulpprojecten in gebieden waar jaarlijks rampen voorkomen. De doelstelling van deze hulp was 

een bijdrage leveren aan de preventie tegen deze noodsituaties. 

Dit leidde echter ook tot de vraag hoe we noodhulp zien. Is noodhulp bijvoorbeeld ‘projectmatig’? En 

in welke fase moet je noodhulp bieden? Direct, of juist in de wederopbouwfase? In onderstaand 

protocol doen we een voorstel om de hoofdlijnen van het Noodfonds binnen de Unie te schetsen, voor 

de nieuwe beleidsperiode 2015-2018. 

• De noodhulp van de Unie wil een bijdrage leveren aan gebieden die worden getroffen door 

rampen (onder rampen verstaan we rampen als gevolg van natuurgeweld, zoals 

overstromingen, aardbevingen, hongersnoden, stormen, etc. Het kan ook gaan over rampen 

die worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals (burger)oorlogen.) 

• Het Noodfonds wordt opengesteld, als er zich ergens een ramp voordoet die wereldwijd 

aandacht krijgt. Wij merken dat de mate van betrokkenheid of de respons mede bepaald wordt 

door de aandacht die een dergelijk ramp in de media krijgt. Helaas blijven daardoor andere, 

minder in beeld zijnde rampen, onderbelicht. Voor projecten die veel aandacht krijgen in de 

media ontvangt het Noodfonds veelal tussen de € 10.000,- en € 50.000,- aan donaties. Toch 

menen we dat het ook goed is om van tijd tot tijd het Noodfonds open te stellen voor 

‘verborgen rampen’, zoals de Hoorn van Afrika en de Sahel waar bijna jaarlijks hongersnoden 

optreden. Voor deze doelen ontvangt het Noodfonds meestal tussen de € 1000,- en € 5000,- 

aan donaties vanuit de Uniegemeenschap). 

• Als er zich een ramp voordoet, zullen we vrij snel bekend maken of we het Noodfonds 

openstellen. In de gevallen dat het noodfonds opengesteld wordt, gaan we op zoek naar een 

partner die ter plekke goede hulp kan bieden. Daarbij gelden de volgende overwegingen: We 

zoeken in principe eerst verbinding met lokale Baptisten, als die zich goed kunnen organiseren. 

Anders zullen we hulp bieden via christelijke organisaties in Nederland zoals Tear of Dorcas. 

Als duidelijk is met welke partner we werken doen we een eerste aanbetaling (meestal rond 

de € 5000,-) die direct kan worden gebruikt voor de eerste hulp. 
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• Voor de verdere besteding van de gelden overleggen we met de partnerorganisatie. Noodhulp 

is ontzettend complex, vooral in de eerste fase. Goede hulp is dan met name zaak van het 

leger, de overheden en gespecialiseerde organisaties. Wij kunnen dat in principe niet zelf 

leveren. De fase daarna is er één van herstel en wederopbouw (vaak begint dat na enkele 

maanden duidelijk te worden). Het is in die fase dat er mogelijkheden zijn voor lokale kerken 

om iets te betekenen. De nood blijft dan onverminderd hoog, maar er is veel meer coördinatie 

en richting, en daarmee ook verantwoording. (1) Wanneer we via lokale kerken werken 

wachten we tot er concrete 

plannen van de lokale partner zijn, 

die we dan zelf beoordelen. We 

proberen die hulp goed af te 

stemmen met andere 

Baptistenorganisaties als BWA, 

BMS en CBF. (2) Bij werk via een 

christelijke NGO, doen zij deze 

projectbeoordeling.  

• Met bovenstaande werkwijze 

denken we zorgvuldig om te gaan 

met gegeven giften. Het duurt misschien langer voordat de gelden op de juiste plek komen, 

maar tegelijkertijd is er meer zekerheid dat ze goed gebruikt worden, en niet op ‘de grote 

hoop’ eindigen. We denken dat het daarom ook goed is om in principe langer betrokken te 

blijven bij rampgebieden, en het Noodfonds ook langer open te stellen, en erover te 

communiceren, zodat we beter en doeltreffender hulp kunnen bieden.  

 

Een voorbeeld ter verduidelijking 

Op 8 november 2013 richtte de orkaan Haiyan enorme ravage aan op de Filipijnen. Na enkele dagen 

berichtten we dat het Noodfonds van de Unie opengesteld zou worden. De precieze bestemming was 

toen nog niet bekend, maar diverse gemeenten collecteerden al. Wij zijn vervolgens gaan informeren 

bij diverse organisaties, in Nederland en in het wereldwijde Baptistennetwerk. Er ontstond vrij snel 

contact met de Asian Pacific Baptist Aid (APBAid), die als federatie van Unies ook een aantal lidkerken 

op de Filipijnen had, en zelf goed uitgerust was om hulp te bieden. Andere (grotere) 

Baptistenorganisaties als de BMS, CBF en EBMI konden goede referenties over APBAid aanleveren. Als 

directe respons hebben we toen € 10.000,- overgemaakt naar APBAid. In de weken daaropvolgend 

hebben we contacten gehad met APBAid. Zij waren bezig om i.s.m. de lokale kerken diverse plannen te 

ontwikkelen, waarop wij willen aanhaken. Rond begin februari (dus ongeveer 3 maanden na de ramp) 

dienden zij een projectplan in, waar wij met € 40.000,- (grotendeels door gemeenten gegeven) in willen 

participeren. In 6 dorpen zullen huizen herbouwd worden door de lokale kerken en de bredere 

gemeenschap, en worden mensen geholpen om weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen 

voorzien.  


