Reglement commissie partners zendingsgemeenten (PZG) ( ‘de commissie’) per 1-1-2017,
vastgesteld door de GS 2016
Art. 1 – doelstelling
De commissie heeft als doel steun te zoeken voor en steun te geven aan
zendingsgemeenten met financieel minder draagkrachtige leden zodat een evangelist of
predikant beroepen en bevestigd kan worden.
Art. 2 – machtiging
De commissie wordt door de generale synode gemachtigd en geïnstrueerd tot beheer van gelden om
deze steun te verlenen. Zij is verantwoording schuldig van al haar handelingen aan de generale
synode via deputaten evangelisatie en is bevoegd binnen de grenzen van haar taak tot het in
ontvangst nemen van gelden en tot het verrichten van betalingen. De financiële administratie wordt
uitgevoerd door het Dienstenbureau, onder verantwoordelijkheid van deputaten evangelisatie. De
financiële controle vindt plaats door deputaten financiële zaken en hun externe accountant.
Art. 3 – leden
De commissie bestaat minstens uit zeven leden die benoemd zijn door de generale synode,
waarvan drie rechtstreeks en vier op voordracht van deputaten buitenlandse zending, diaconaat,
evangelisatie en onderlinge bijstand en advies. Minimaal dienen onder de commissieleden vier
expertises aanwezig te zijn:
a. de financiële, met specifiek diaconale deskundigheid;
b. de theologische, met specifiek missionaire deskundigheid;
c. de communicatieve, met specifieke deskundigheid op het terrein van pr en fondsenwerving;
d. de sociaal maatschappelijke, met deskundigheid zowel op macro- als microniveau.
Art. 4 – werkzaamheden
4.1 de commissie beoordeelt aanvragen van zendingsgemeenten voor financiële steun
met het oog op verlichting van de lasten van gemeenten met financieel minder draagkrachtige leden;
4.2 de commissie neemt alleen aanvragen in overweging van gemeenten die zijn aangemerkt als
zendingsgemeente conform artikel 21 K.O;
4.3 de commissie overtuigt zich van het evidente missionaire karakter van de gemeente;
4.4 de commissie overtuigt zich van de inzet en de betrokkenheid van de leden van de
betrokken zendingsgemeente;
4.5 de commissie overtuigt zich van voldoende toekomstperspectief voor de aanvragende
gemeente, waarbij de kans tot zelfstandigheid groot moet zijn;
4.6 de commissie baseert zich in haar besluit om steun te verlenen met name op
sociaaldemografische kaart van de betrokken zendingsgemeente (waarbij de
sociaaldemografische kaart van de regio of het stadsdeel behulpzaam kan zijn);
4.7 beslissingen worden voor elke gemeente afzonderlijk genomen, er bestaat geen recht
op een bijdrage uit het steunfonds partners in zending;
4.8 de steunverlening vindt vooralsnog plaats voor een periode van drie jaar en zolang
er fondsen beschikbaar zijn;
4.9 naast het verlenen van financiële steun kan de commissie ook coaching ten aanzien van
fondswerving aanbieden aan de zendingsgemeenten waarmee zij geholpen worden op de weg naar
financiële zelfstandigheid;
4.10 voorafgaand aan het toezeggen van steun zal er voldoende overleg zijn met deputaten
evangelisatie, deputaten onderlinge bijstand en advies en indien nodig een van de
andere deputaatschappen.

Art. 5 – middelen
De commissie wordt, ten einde steun te kunnen geven, van financiële middelen voorzien door de
deputaatschappen buitenlandse zending, diaconaat en evangelisatie. Het is de commissie niet
toegestaan verplichtingen aan te gaan waardoor een negatief saldo ontstaat. Fondsen die geworven
zijn met een specifiek oormerk dienen overeenkomstig te worden aangewend; externe fondsen zijn
altijd geoormerkt en dienen dienovereenkomstig verantwoord te worden.
Art. 6 – publiciteit
De commissie zal binnen de kerken actief publiciteit voeren om:
6.1 de zendingsgemeenten als nieuwe vormen van kerkelijk leven binnen ons kerkverband onder
de aandacht te brengen;
6.2 de gevestigde kerken te stimuleren een band aan te gaan (jumelage) met een
zendingsgemeente en in een wederkerige relatie elkaar van dienst te zijn. Dat betreft een geestelijke
steun, wederzijdse bemoediging in de opdracht om te getuigen van het evangelie in ieders situatie,
en ook een financiële steun, waarin de financieel sterkere bereid is de zwakkere te helpen.

