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Rapport 8 van commissie 2 inzake het rapport van deputaten zending (9.04)
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Algemeen
We hebben veel waardering voor het rapport van deputaten zending en zijn hen zeer
erkentelijk voor al het werk dat daarachter schuil gaat. Ook in de achterliggende jaren
hebben deputaten en alle werkers die namens onze kerken in de zending werkzaam zijn op
vele manieren de voortgang van het Evangelie wereldwijd mogen dienen. Dit stemt heel
dankbaar en doet ook verwonderd staan. Wie zijn wij immers? Het is een zegen dat de
Heere ook onze kerken wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Bij het werk dat
deputaten doen is een speerpunt het geven van onderwijs. Juist door hierop de focus te
richten kunnen bescheiden inspanningen toch een hele brede uitstraling krijgen. Zo worden
voorgangers beter toegerust om hun werk te doen en velen bereikt.
Naast onderwijs is er een focus op nog niet bereikte volken. Hieronder kan het werk in
Tajmyr en Thailand geschaard worden. In de projecten daar krijgt het ‘primaire’ zaaien van
het zaad van het Evangelie gestalte in gehoorzaamheid aan de grote opdracht. Het is mooi
dat we ook hierin een taak mogen vinden.
De vorige synode heeft deputaten de opdracht gegeven per project aan te geven welk
perspectief er is om de verantwoordelijkheid aan lokale betrokkenen over te dragen en hoe
zich dat verhoudt tot de rapportage aan de laatste synode. Deputaten hebben deze opdracht
nauwkeurig uitgevoerd. Bij bepaalde projecten wordt versneld iets afgebouwd en bij
andere laat men de gewenste groei iets minder snel gaan. Van uitbreiding van het werk is
geen sprake, wel wil men op basis van het gevoerde beleid het bestaande werk blijven
doen. Waar onderwijs een speerpunt is in het beleid, moet het niet vreemd gevonden
worden dat juist daar ook langdurige ondersteuning nodig is. Die steun is ook voor onze
eigen TUA onontbeerlijk en daar maken we graag gebruik van. Wereldwijd ligt dat niet
anders. Het is een gegeven waarmee ook deputaten te maken hebben. Terecht wordt er in
het rapport op gewezen dat voor zelfstandigheid van kerken de financiële zelfstandigheid
niet het enige criterium kan zijn. Het rapport overziende is naar de gedachte van de
commissie de beargumentering van het gevoerde en te voeren financiële beleid solide.
Ten slotte is het goed om een opmerking van de voorzitter van het deputaatschap te
onderstrepen die signaleerde dat het op de synode vaak veel gaat over het geld voor de
zending. Voor deputaten is dit niet de leidende factor. Het zou verdrietig zijn als dit in onze
overwegingen leidend zou worden bij te nemen beslissingen. Met bescheiden middelen
mag door deputaten veel gedaan worden!
Opzet
We vroegen deputaten waarom zij het ingediende rapport zo hebben opgebouwd omdat die
opbouw anders is dan vorige malen. Deputaten lichtten het als volgt toe: vanouds is het
deputaatschap samengesteld uit deputaten die door de PS worden benoemd en deputaten
die door de GS worden benoemd. Beleid en financiën worden door de GS bepaald. Daarom
vindt de financiële verantwoording ook plaats aan de GS en worden vragen omtrent
nieuwe terreinen bij de GS neergelegd. Hetzelfde geldt voor vragen op het terrein van
beleid. Tenslotte wordt ingegaan op specifieke vragen en opdrachten van de GS In de
rapporten aan de PS krijgt de voortgang van het werk een belangrijke plek zodat de kerken
er meer van nabij bij betrokken worden. Deze rapporten werden als bijlagen toegevoegd.
Als commissie zijn we van mening dat dit de overzichtelijkheid niet ten goede komt.
Meermaals overkwam het ons dat vragen die bij het lezen van het eerste deel van het
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rapport bij ons opkwamen, werden beantwoord door het lezen van de bijlagen. We zouden
deputaten willen vragen dit in het vervolg toch anders te doen.
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Venda
De steun in Venda is vooral bestemd voor het opleidings- en toerustingsinstituut Iyani.
Onder de paraplu van dit instituut mag veel mooi werk gedaan worden. De economische
situatie laat nog niet toe dat Iyani door de kerken zelf wordt gedragen. Wij zijn niet de
enigen die fondsen verstrekken aan dit vormingsinstituut. Drie kwart komt voor onze
rekening, terwijl het instituut voor een kwart op andere manieren wordt gefinancierd. Het
is de bedoeling dat vanaf 2021 met afbouw van de steun begonnen wordt. Over de wijze
waarop dat zal gebeuren, hopen deputaten verder in gesprek te gaan. In ieder geval mag het
bedrag dat gegeven wordt vanaf dat jaar niet meer verder stijgen. Zo is het niet
vanzelfsprekend dat wanneer er in 2021 een nieuwe directeur benoemd moet worden deze
nog geheel door zending betaald zal worden. Het onderhoud van de predikanten in Venda
wordt door de kerken daar zelf gefinancierd. Dat is in het verleden wel anders geweest.
KwaNdebele
In KwaNdebele probeert men een voorzichtig begin te maken met de afbouw van de
financiële steun. Momenteel wordt het werk van een vijftal predikanten ondersteund. Uit
het financiële overzicht blijkt dat de bedragen op dit moment nog oplopen. Deze toename
wordt veroorzaakt door de stijging van de traktementen en is ook een gevolg van de
inflatie. Vandaar dat er met gelijkblijvende steun toch gerekend moet worden met hogere
uitgaven. Relatief is er in ieder geval geen sprake van groei. Momenteel worden dingen in
de week gelegd. In KwaNdebele moet men ook de ruimte krijgen om op andere manieren
fondsen te werven. Zo zou men ervoor kunnen kiezen een tiental predikanten te beroepen
en de helft van de predikantskosten door de gemeenten te laten dragen. Maar in de
gedachten is men nog niet creatief genoeg om voor een dergelijke oplossing te kiezen.
Botswana
Ook als straks de Bijbelvertaling gereed is, is daarmee de rol van de board van het Naro
Language Project (NLP) nog niet voorbij. Het vertalen van de Bijbel was immers niet het
enige doel. Gebruik van de vertaalde Bijbel is uiteraard niet minder belangrijk. De
vertaling van de Bijbel in het Naro brengt een heel proces opgang. Wanneer de vertaling
gereed is, wordt de uitdaging om de mensen de Bijbel te laten lezen en ernaar te luisteren.
De focus wordt dan zgn. Scripture engagement. Het gereed komen van de Bijbel kan dan
ook onmogelijk het einde van het NLP. betekenen. Door het NLP. wordt materiaal
vervaardigd met het oog op de leesvaardigheid. Voor dit onderdeel van het project kan een
beroep gedaan worden op overheidssubsidie.
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In het rapport wordt melding gemaakt van het emeritaat van een predikant en een tweede
predikant die op het punt staat om met emeritaat te gaan. Om die reden zijn een tweetal
jonge predikanten opgeleid. Het stemt dankbaar dat zij zeer zelfstandig zijn geworden in
het werk. Tegelijk blijft het werk in Botswana kwetsbaar met weinig predikanten en
nauwelijks kerkelijk kader. Het opleiden van meer predikanten en anderen die geestelijk
leiding kunnen geven krijgt de nodige aandacht. Het is de wens van deputaten dat
predikanten jongeren zullen aansporen zich theologisch te laten scholen.
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Mozambique
De natuurramp heeft het werk aan het opleidingsinstituut niet geschaad. In Mocuba is het
meegevallen, aan de kust waren de problemen veel groter. Feit is wel dat soms lessen niet
door konden gaan omdat studenten de handen vol hadden aan de gevolgen van de ramp.
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Uiteraard ondervinden ook veel kerkleden nog steeds de gevolgen van alles wat er is
gebeurd.

5

10

Het is niet de verwachting dat de steun aan het opleidingsinstituut EBOM snel kan worden
afgebouwd. Daar zijn ze eenvoudig weg financieel niet toe in staat. Zonder onze steun kan
de opleiding niet blijven voortbestaan. Inmiddels zijn er vier kerkgenootschappen die hun
voorgangers naar dit instituut sturen en er stappen ook andere kerken in. Het is al niet
mogelijk om predikanten te onderhouden, dus is de financiering van een opleidingsinstituut
nog ver weg. Het is al heel wat dat vanuit de kerken door gastdocenten bijdragen geleverd
worden aan het lesprogramma die daarvoor door het opleidingsinstituut niet betaald
worden. Mooi is het om te zien dat er vanuit steeds meer plaatsen een beroep wordt gedaan
om cursussen te komen geven. Wanneer daarvoor geen financiering aanwezig is, is men
wel zo creatief om daarvoor fondsen te werven zodat dit gerealiseerd kan worden. De
komende jaren zal structurele steunnodig blijven.
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Burundi
De ontwikkelingen in Burundi geven de nodige zorgen. Er leeft onder elkaar veel argwaan
en dat leidt al gauw tot verdenkingen. Het maakt het onderhouden van de contacten soms
lastig. Deputaten zijn niet blij met de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd van de
besteding van de geschonken bedragen. Zij hebben niet de indruk dat er malversaties
plaatsvinden maar de transparantie ontbreekt. Dat is niet alleen voor deputaten hinderlijk.
Het is ook niet goed voor de onderlinge verhoudingen in de kerken daar. Het geeft
regelmatig aanleiding tot onderlinge spanningen met alle gevolgen van dien. Het is voor
deputaten een vraag of het verantwoord is om de EPRB als partner te houden. Deputaten
hebben wel het verlangen om de mensen daar te blijven helpen met het lezen van de Bijbel.
Europa
Het werk in Noord-Ierland (missionair project Londonderry) is inmiddels van start gegaan.
Op twee locaties worden samenkomsten gehouden. Van echte aansluiting op dit werk door
deputaten is geen sprake. De informatie-voorziening is teleurstellend. Als er niet naar
gevraagd wordt, komt er zeker geen informatie los. Kennisuitwisseling zoals de bedoeling
was, komt niet van de grond. De Brexit-problematiek zou een rol kunnen spelen. Het zal
langere tijd in beslag nemen om aan de relatie te bouwen. Het is niet te verwachten dat dit
project financieel veel consequenties zal hebben. Als commissie vroegen we ons af of het
wel zin heeft hiermee door te gaan. Kun je er niet beter mee stoppen als het zo moeizaam
gaat? Deputaten zijn een andere mening toegedaan. Soms kost het bouwen aan relaties nu
eenmaal langer dan verwacht.
Gelukkig loopt het bij de andere projecten anders. In Barcelona gebeuren mooie dingen. In
Frankrijk wordt een project in Parijs ondersteund. Er is nog ruimte voor een vierde project.
Steeds is gezocht naar aansluiting bij en steun aan missionaire projecten van kerken
waarmee we een relatie mee hebben. Er zijn contacten met City to City Europe (C2CE) en
de netwerkorganisatie International Churchplants Europe (ICP) waaronder ook de ICP
Nederland valt. In Nederland heeft dit inmiddels geleid tot een dertigtal kerkplantingen. De
vraag ligt bij deputaten of zij als vertegenwoordigers van kerken die als eerste een
internationale gemeente onder hun hoede genomen hebben, ook in Europa een rol willen
spelen bij de ondersteuning van interculturele kerkplantingen. Dankzij het ICF- werk is er
in onze kring veel ervaring opgedaan. Het zou mooi zijn als die ervaring nu ook breder
ingezet zou kunnen worden. Daarom willen deputaten gaan participeren in netwerken zoals
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boven genoemd en nagaan wat we als CGK. voor deze netwerken zouden kunnen
betekenen. Hierbij wordt ook aan financiële ondersteuning gedacht.
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Als commissie gaven we aan: is het – juist als er ingekrompen moet worden – niet het
meest voor de hand liggend om dan niet meer uit te breiden in Europa en het te laten bij
wat we nu doen. Juist ook om reden dat voor de projecten buiten Europa langlopende
verplichtingen zijn aangegaan. Deputaten wijzen erop dat door de laatste GS € 100.000
voor het werk in Europa is gereserveerd en een deel van dit geld is nog beschikbaar.
Bovendien heeft de laatste synode opgeroepen juist heel expliciet aandacht te geven aan
Europa. Dan ligt het niet voor de hand hierop tijdens een volgende synode al weer terug te
komen waarbij dan ook nog eens beschikbare gelden leidend zouden zijn.
Toerusting
Deputaten zien een bepaalde verantwoordelijkheid als het gaat om de missionaire taak van
de kerk en haar leden met het oog op haar missionaire roeping in deze wereld. Dit betreft
allereerst een stuk betrokkenheid bij missionaire projecten maar deputaten willen het graag
breder zien waarbij men zich uiteraard realiseert dat juist deputaten evangelisatie veel
waardevol werk verrichten in deze.
Het thuisfront dient betrokken te worden bij de uitvoering van de grote opdracht. Kerken in
Nederland zijn vaak erg naar binnen gericht. Er is liefde tot de Heere en Zijn dienst en toch
leidt dat er maar weinig toe dat mensen het Evangelie delen met hun omgeving. Hoe kan
dat toch? Er is nogal eens sprake van onverschilligheid die voortkomt uit een te kort
schieten in liefde voor onze medemens. Het lijkt erop dat we het verlangen om het
Evangelie te delen behoorlijk zijn kwijt geraakt. Deputaten zouden (samen met anderen)
onderzoek willen doen naar de mate waarin dit ook voor ons kerkverband geldt. De
onderzoeksvraag zou zijn hoe dit leeft binnen onze kerken om dan vervolgens de
toerusting daarop te kunnen afstemmen.
Op het terrein van informatievoorziening wordt het nodige gedaan (de periodiek
‘Doorgeven’, maandelijkse digitale nieuwsbrieven). Verder zijn er de zendingsdiensten
waarvoor een beroep gedaan kan worden op deputaten. Toch lijkt er meer nodig te zijn
juist waar het gaat om toerusting. Omdat het meerdere deputaatschappen raakt, zou men
ook die erbij willen betrekken: concreet valt dan te denken aan deputaten evangelisatie en
diaconaat. Ook de jeugdwerkorganisaties wil hierbij een rol laten spelen. Er zijn contacten
geweest met andere gremia die hierin een verantwoordelijkheid hebben. Met de uitkomst
van het onderzoek wil men dan aan de slag gaan en zoeken naar wegen om de toerusting
adequaat vorm te geven.
Bij dit onderzoek moet dan niet zozeer gedacht worden aan een kwantitatief onderzoek
maar naar een onderzoek met een meer kwalitatief karakter. Juist omdat men al weet dat er
het nodige aan schort, zal men naar het inzicht van de commissie het vooral in die richting
moeten zoeken. Het directe belang voor deputaten zending is dat de betrokkenheid bij
projecten die namens de kerken worden verricht groter zal worden en het zendingsbewust
gaat groeien. Hoe zou dat nu bereikt kunnen worden? Tegelijk moeten we ons realiseren
dat dit in een breder kader dient te worden gezet – vandaar ook dat verbreding gewenst is.
Deputaten doen voorstellen in die richting.
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Financiën
Deputaten geven in het rapport aan in de toekomst op meer op een creatieve wijze aan
fondsenwerving te willen gaan doen. Men heeft hiervan nog niet een al te concrete
voorstelling. Het zal in ieder geval op een meer persoonlijke manier gaan dan bij de
omslag en middels ‘Doorgeven’. Het beoogde nieuwe moderamenlid heeft op dit terrein
een bijzondere expertise waarvan het nodige wordt verwacht. Deputaten onderstrepen dat
dit een verhoging van de omslag niet overbodig maakt. Die moet omhoog. In hun rapport
stelden deputaten nog een omslag voor van € 14,51. Hierbij wordt er nog van uitgegaan dat
er € 150.000 aan legaten zal binnenkomen en een kostenreductie van 5% kan worden
gerealiseerd. Na het gesprek met de commissie is men daarop teruggekomen. In de
uiteindelijke voorstellen wordt een omslag van € 15,80 voorgesteld. Ook bij dit bedrag
wordt uitgegaan van een kostenreductie van 5 %. Verder rekent men met een bedrag van €
30.000 aan legaten. Mocht achteraf blijken dat het bedrag aan legaten hoger is dan de
begrote € 30.000 euro kan de omslag alsnog naar beneden worden bijgesteld en het bedrag
worden dat in het deputatenrapport wordt genoemd. Verwarring op dit punt is ontstaan
doordat deputaten hun voorstellen pas geruime tijd na hun rapport hebben ingediend. Bij
het oorspronkelijke rapport ontbraken die voorstellen namelijk. Waren ze meteen
beschikbaar geweest hadden we als commissie met hen hierover verder van gedachten
kunnen wisselen. Dat was nu dus niet mogelijk omdat we nog geen kennis hadden van de
voorstellen. Het is buiten onze schuld om procedureel allemaal wat vreemd gelopen.
Op zich begrijpen we het verzoek van deputaten om legaten pas (grotendeels) achteraf te
verrekenen. Als je vooraf in de begroting uitgaat van een bedrag van € 150.000 waarvan
het maar de vraag is of dit bedrag ook daadwerkelijk binnen zal komen, kan dit heel
verkeerd uitpakken. De laatste jaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat dit het geval kan
zijn. Het achteraf verrekenen zou daarom ook de werkelijkheid meer recht doen. Vandaar
dat we als commissie richting de financiële commissie het verzoek hebben gedaan of ze
hier nog eens goed naar willen kijken. Feitelijk gaat het om een eenmalige verschuiving.
Als het geld immers wel is binnen gekomen kan je dat daarna weer recht trekken. Daarom
lijkt ons goed dat de financiële commissie zich hierover buigt. Het is niet aan ons hierin
concrete voorstellen te doen maar aan commissie 6. Omdat we er tegenaan liepen, leek het
ons goed hierover wel iets te vermelden.
In dit verband is het ook goed te refereren aan de afbouw van lopende projecten zoals die
door de synode aan deputaten is opgedragen en de verantwoordelijkheid daarvoor te
dragen aan de lokale kerk. Door deputaten is hier over nagedacht. Deputaten wijzen erop
dat bij het huidige pakket van werkzaamheden dat door de G.S. is goedgekeurd die afbouw
niet is te realiseren. Volgens deputaten zou de G.S. dan moeten zeggen waar op de
uitgaven gesnoeid moet worden. Het zou onzuiver zijn wanneer de financiële component
zou gaan regeren over ons beleid. Deputaten zijn er steeds op gericht zichzelf overbodig te
maken. Maar de praktijk is vaak weerbarstiger dan je zou wensen.
Voorstellen
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In navolging van deputaten stellen we als commissie uw vergadering voor:
1.
de handelingen van deputaten goed te keuren en
2.
opnieuw deputaten te benoemen;
3.
goedkeuring te geven aan het besluit om ds. W. van ’t Spijker te benoemen als
zendingsconsulent;
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uit te spreken dat deputaten voldaan hebben aan de opdracht om bij de driejaarlijkse
voortgangsrapportage aan de generale synode per project aan te geven welk
perspectief er is om de volledige verantwoordelijkheid aan lokale betrokkenen over
te dragen en hoe dit zich verhoudt tot wat in de vorige rapportage werd gemeld;
5.
deputaten op te dragen de rapportage aan de synode in het vervolg zo in te richten dat
de ontwikkelingen in de gebieden niet in aparte bijlagen te vinden zijn maar in het
rapport zelf worden opgenomen voor zover relevant voor de beleidskeuzen die
gemaakt worden;
6.
a. uit te spreken dat bij overdraagbaarheid van een project de zgn. ‘financiële
zelfstandigheid’ niet het enige en eerste criterium kan zijn;
b. uit te spreken dat de overdracht van de volledige verantwoordelijkheid voor de
lopende projecten niet op korte termijn (3 jaar) kan plaatsvinden, maar wel
continue de aandacht moet hebben en stapsgewijs begeleid moet worden;
7.
uit te spreken dat de uitwerking van het speerpunt ‘onderwijs’ impliceert dat
bepaalde projecten langer door buitenlandse hulp in stand gehouden moeten worden
dan projecten die meer direct te maken hebben met gemeentestichting en
gemeenteopbouw;
8.
a. uit te spreken dat in de laatste intersynodale periodes (2010–2016) zodanig is
ingeteerd op het eigen vermogen dat hogere bijdragen uit de kerken nodig zijn
om het door opeenvolgende generale synodes goedgekeurde beleid te kunnen
blijven uitvoeren;
b. uit te spreken dat naast een noodzakelijke verhoging van de omslag uit de kerken
deputaten de vrijheid krijgen om op een creatieve manier fondsen te werven;
Indonesië
9.
goedkeuring te geven aan de voorgenomen verdere ondersteuning op projectbasis
van onderwijsprojecten van de GTM en van het zendingswerk in Mada’ en Bunggu
op basis van de geformuleerde visie tot 2025 en in de aanloop naar dat jaar opnieuw
te bezien en te bespreken of en hoe er nadien nog verder ondersteuning wordt
geboden;
Zuid-Afrika, Venda
10. goedkeuring te geven aan de ondersteuning van het Iyani Bible and Training Institute
in Sibasa Venda op basis van de geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar
dat jaar opnieuw te bezien en te bespreken of en hoe er nadien nog verder
ondersteuning wordt geboden, die per saldo niet zal toenemen ten opzichte van het
huidige niveau;
Zuid-Afrika, Gereformeerde kerken KwaNdebele
11. goedkeuring te geven aan de blijvende ondersteuning van de Gereformeerde kerken
in KwaNdebele op basis van de geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar
dat jaar opnieuw te bezien en te bespreken of en hoe er nadien nog verder
ondersteuning wordt geboden;
Zuid-Afrika, Mukhanyo Theological College
12. goedkeuring te geven aan de blijvende ondersteuning van deze opleiding via het
verstrekken van beurzen voor studenten uit de regio rond de campus KwaMhlanga
op basis van de geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw
te bezien en te bespreken of er hoe er nadien nog verder ondersteuning wordt
geboden;
13. goedkeuring te geven aan het voornemen om te onderzoeken hoe de ondersteuning
aan MTC (bij voorkeur niet-financieel) uitgebreid kan worden;
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Botswana, Naro Language Project
14. goedkeuring te geven aan de blijvende ondersteuning van het NLP op basis van de
geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en te
bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
Botswana, Consulentenwerk fam. Visser, Urk-Maranatha
15. goedkeuring te geven aan de continuering van de uitzending van br. H. Visser en zr.
J. Visser-Wiegel als consulenten voor vertaalwerk en Scripture engagement op basis
van de geformuleerde visie tot 2025;
Botswana, zendingswerk van gemeente in de Reformed Churches in Botswana
16. goedkeuring te geven aan de continuering van de ondersteuning van het
zendingswerk vanuit enkele gemeenten in de RCB op basis van de geformuleerde
visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en te bespreken of en
hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
Mozambique
17. goedkeuring te geven aan de voortzetting van de steun aan InForTeM op basis van de
geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en te
bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
Burundi
18. opnieuw goedkeuring te geven aan de voortzetting van de onderwijsondersteuning
aan de Église Protestante Réformée du Burundi (EPRB) op basis van de
geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en te
bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
Thailand
19. opnieuw goedkeuring te geven aan de ondersteuning van het zendingswerk van
Overseas Missionary Fellowship (OMF) in Isaan, Thailand, op basis van de
geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en te
bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
20. opnieuw goedkeuring te geven aan het streven van zending om meer
zendingswerkers naar Isaan uit te zenden in (financiële) samenwerking met een
plaatselijke kerk en een thuisfrontcommissie;
Siberië
21. opnieuw goedkeuring te verlenen aan de ondersteuning van het zendingswerk van de
Russische onafhankelijke baptisten kerken in Tajmyr, Siberië, in goed overleg met de
stichting Friedensstimme Nederland op basis van de geformuleerde visie tot 2025, en
in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien en bespreken of en hoe er nadien nog
verder steun wordt geboden;
IFES-Nederland
22. opnieuw goedkeuring te verlenen aan de wijze waarop zending de
evangelieverkondiging van IFES onder buitenlandse studenten in verschillende
Nederlandse universiteitssteden ondersteunt;
Missionaire diaconale werkers
23. opnieuw goedkeuring te geven aan de eenmalige ondersteuning van mdw’ers in de
aanloop naar hun uitzending en aan de incidentele ondersteuning bij een aanwijsbaar
tekort in een jaarbegroting;
Europa, Barcelona
24. goedkeuring te geven aan het besluit om de kerk van Antwerpen te ondersteunen in
haar verantwoordelijkheid voor het gemeentestichtingswerk van Ciutat Nova 22@ te
Barcelona op basis van de geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat
jaar opnieuw te bezien en te bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt
geboden;
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Europa, Parijs
25. goedkeuring te geven aan het besluit om via een financiële bijdrage een
gemeentestichtingsproject van de Union Nationale des Églises Protestantes
Réformées Évangéliques de France (UNEPREF) in Parijs te ondersteunen op basis
van de geformuleerde visie tot 2025, en in de aanloop naar dat jaar opnieuw te bezien
en te bespreken of en hoe er nadien nog verder steun wordt geboden;
Europa, Noord-Ierland
26. goedkeuring te geven om de contacten met de EPC te continueren ten einde elkaar
wederzijds te informeren over zendingswerk in Europa;
Europa, overig
27. goedkeuring te geven aan de verkenningen die deputaten doen om via
netwerkorganisaties als City to City Europe en Intercultural Church Plants Europa
betrokken te zijn bij gemeentestichtingsprojecten in Europa, en bij gebleken
mogelijkheden daar ook concrete stappen in te zetten;
28. deputaten op te dragen om onderzoek te doen naar het zendingsbewustzijn in de
kerken met het oog op het ontwikkelen van een programma om de kerken toe te
rusten op dit gebied, zulks in nauwe samenwerking met de deputaatschappen
diaconaat, evangelisatie, de jeugdwerkorganisaties en de TUA;

