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1. INLEIDING
St. Zending en Gemeente is een landelijk werkende stichting, die zich tot doel stelt het evangelie van
Jezus Christus te verspreiden in woord, geschift en daad.
St. Zending en Gemeente is ontstaan in 1969. In het begin van ‘de jaren zestig’ waren Kees en Fieke
Goedhart als zendelingen werkzaam op het eiland Saint Lucia in het Caribisch gebied. Op diverse
eilanden in hun omgeving werkte een aantal andere Nederlandse zendelingen. Het waren veelal
enthousiaste en harde werkers, die min of meer zelfstandig opereerden. Vaak werkten ze zonder
vaste inkomsten, maar met een groot geloof. De meeste met een kleine, maar vaak vurige achterban.
De kracht van ieder thuisfront was betrekkelijk klein en de communicatie vaak gebrekkig. Bij Kees en
Fieke ontstond de visie om in Nederland een gezamenlijk en stevig thuisfront voor dit zendingswerk
en de hieraan verbonden zendelingen op te bouwen. Dit zodanig dat elke zendeling, zowel geestelijk
als financieel, verbonden zou zijn met één of meer plaatselijke gemeenten. Zo ontstond ‘Zending en
Gemeente’.
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2. MISSION STATEMENT
2.1

Mission statement

Zending en Gemeente heeft haar missie vastgelegd in het volgende mission statement:
Zending en Gemeente (Z+G) zet zich in voor zendingswerk in Midden en Zuid Amerika, uitgevoerd
door Nederlandse zendelingen.
Z+G streeft ernaar dat deze zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun eigen
bediening op het zendingsveld. Zij doet dit door:
 de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust
draagvlak, in de vorm van een goede samenwerkingsbalans in de driehoek Zendeling /
zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC);
 deze ‘driehoek’ te ondersteunen door middel van een pakket van expertise en praktische
ondersteuning.

2.2

Strategische doelstelling

Afspraken met zendelingen
Om nieuwe zendelingen uit te kunnen zenden, is het hebben van een goede Nederlandse achterban
een voorwaarde. Naar mate zendelingen langer op het zendingsveld zijn, kan de relatie met de
Nederlandse achterban veranderen.
Met alle zendelingen zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van hun zendingswerk én de
ontwikkeling van hun achterban in Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in een document.
In 2022 heeft met alle zendelingen minimaal één keer een evaluatie plaatsgevonden van alle met hen
gemaakte afspraken.
Communicatie met zendelingen en achterban van zendelingen
Internet is ‘any place, any time and any device’ beschikbaar. Zendelingen maken gebruik van
uiteenlopende kanalen (website, Facebook, etc.) om hun achterban te informeren en met hen te
communiceren.
In 2022 beschikt Zending en Gemeente over een modern communicatie platform voor de
communicatie met zowel zendelingen als hun achterban.

2.3






Context, toelichting en uitwerking
Een zendeling en diens zendingswerk kan pas goed functioneren wanneer deze een goede, sterke
thuisbasis heeft, die in hoge mate geestelijk, financieel en daadwerkelijk betrokken achter hem/haar
en het zendingswerk staat.
Een zendeling wordt uitgezonden door een gemeente of een (samenhangende) groep gemeenten,
die een langdurige samenwerking met de zendeling en diens zendingswerk beoogt.
De pastorale zorg voor de zendeling ligt bij de thuisgemeente.
Naast of vanuit de gemeente(n) is een Thuisfront Commissie (TfC) actief, die handen en voeten geeft
aan de zorg voor de zendeling en diens zendingswerk en over het algemeen de meest intensieve
contacten met de zendeling onderhoudt.
Een goede vaststelling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de verdeling daarvan
tussen gemeente(n) en TfC is een must.
Zending en Gemeente vervult een faciliterende rol tot versterking van "de driehoek" en richt zich
daarbij primair op de zendeling en diens zendingswerk, waarbij de zendeling in principe zelf voor de
werking van en de balans binnen de driehoek verantwoordelijk is.
Daarnaast onderhoudt Z+G waar nodig of gewenst ook contact met de gemeente(n) en de TfC.
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Z+G stimuleert, enthousiasmeert en adviseert (samengevat: coacht) ter versterking van de driehoek.
Ter ondersteuning van de totale driehoek (zendeling en diens zendingswerk, gemeente(n) en TfC)
biedt Z+G een pakket aan expertise en praktische ondersteuning, zoals publiciteit, financiën,
logistieke ondersteuning en expertise. De expertise bestaat uit kennis van het gebied, de cultuur,
maar ook specifieke wet- en regelgeving, etc. en kan bestaan uit het gericht doorverwijzen naar
andere, gespecialiseerde, partijen.
Midden en Zuid Amerika vormen het specifieke doelgebied van Z+G.
Wanneer zendelingen hun bediening verplaatsen naar andere delen van de wereld vallen zij buiten
het doelgebied van Z+G. Bestuur en zendeling zullen nieuwe afspraken maken, afhankelijk van de
situatie.
Voormalige Z+G-zendelingen, zoals gepensioneerden en zij die hun zendingswerk om uiteenlopende
redenen hebben ondergebracht in een aparte stichting, kunnen met een zogenaamde
vriendenstatus met Z+G verbonden blijven. Hiervoor zullen richtlijnen worden opgesteld.
Aspirant-zendelingen en hun beoogde zendingswerk dienen goed aan te sluiten bij de missie en de
cultuur van Z+G.
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3. VISIE EN AMBITIE
3.1

Ontzorgen

Zendelingen die voor langere tijd in het buitenland werkzaam zijn, onder omstandigheden die vaak
niet zijn te vergelijken met de situatie in Nederland, geven veel op om aan hun roeping gehoor te
geven.
Behalve dit offer wordt van zendelingen vaak verwacht dat zij ‘alles-kunners’ zijn. Dit ‘alles-kunnen’
varieert van fondswerving tot het spreken in gemeente, het schrijven van artikelen, maar ook het
regelen van verzekeringen etc.
Zending en Gemeente wil door middel van praktische en geestelijke ondersteuning ‘ontzorgen’,
zodat zendelingen zich kunnen richten op de taak waarvoor zij geroepen zijn.

3.2

Verzorgen

Terwijl ‘ontzorgen’ veelal meer op de praktische kant van de ondersteuning door Zending en
Gemeente betrekking heeft, gaat het bij ‘verzorgen’ vooral om de geestelijke kant.
Binnen het bestuur van Zending en Gemeente is een portefeuilleverdeling gemaakt, waarbij de
verantwoordelijkheid voor zendelingen en hun zendingswerk tussen de bestuursleden is verdeeld.
Bestuursleden onderhouden persoonlijk contact met ´hun´ zendelingen. Waar mogelijk bezoeken ze
hen op het zendingsveld, om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie ter plekke.
Zending en Gemeente zendt zelf geen zendelingen uit en voert zelf geen zendingsprojecten uit.
Zendelingen worden geacht in Nederland een thuisgemeente te hebben. Deze gemeente is in de
eerste plaats geestelijk verantwoordelijk voor de betreffende zendeling.
Om de persoonlijke betrokkenheid te borgen, moedigt Zending en Gemeente de oprichting van
Thuisfront Commissies (TfC’s) van harte aan. Behalve met de zendelingen zelf, onderhoudt het
bestuur eveneens contact met de verschillende TfC’s en de thuisgemeente(n).
De komende drie jaar wil stichting Zending en Gemeente
 jaarlijks één keer met iedere Thuisfront Commissie contact hebben gehad,
 bijzondere aandacht schenken aan de zendelingen die geen Thuisfront Commissie hebben.
Dikwijls zijn er structurele moeilijkheden, waardoor men het thuisfront niet goed kan
organiseren.
 nieuwe zendelingen aanmoedigen en waar nodig helpen, om een Thuisfront Commissie te
vormen voordat zij naar het zendingsland vertrekken,
 meedenken in situaties waarin het werk zich zo ontwikkelt dat de support uit Nederland
misschien beter kan worden georganiseerd buiten Zending en Gemeente, door middel van een
‘eigen’ stichting.

3.3

Werkgebied

Zending en Gemeente heeft er bewust voor gekozen zich te beperken tot Midden en Zuid Amerika.
Deze beperking heeft als voordeel dat hierdoor specifieke kennis van het betreffende gebied kon en
kan worden opgebouwd.
In incidentele gevallen kan van de hiervoor genoemde gebiedsbeperking worden afgeweken. Dit is
uitsluitend het geval wanneer de betreffende zendeling eerder in Midden of Zuid Amerika werkzaam
was, hierbij aan Zending en Gemeente verbonden was en vervolgens naar elders is verhuisd.
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De komende drie jaar zal de hiervoor genoemde gebiedsbeperking (en de mogelijke uitzonderingen
hierop) gehandhaafd blijven.

3.4

Soort werk

De aan Zending en Gemeente verbonden zendelingen werken kleinschalig en zelfstandig. De primaire
taken van deze zendelingen zijn het verkondigen van het evangelie en het stichten en leiden van
gemeenten. Daarnaast voorzien zij veelal een sociale functie bijvoorbeeld in de vorm van
kindertehuizen en medisch werk.
Daar waar het werk van individuele zendelingen een zodanige omvang aanneemt dat van
kleinschaligheid geen sprake meer is, wordt in onderling overleg bekeken of het wenselijk is dit werk
in een ‘eigen’ stichting onder te brengen.
Behalve de zendeling zelf, kan Zending en Gemeente ook het door de betreffende zendeling
opgezette werk ondersteunen.
Zendelingen met een ander soort werk dan hiervoor genoemd (bijvoorbeeld ‘bijbelvertaalwerk’ of
‘piloot/vliegen’) worden doorverwezen naar een zendingsorganisatie die meer in een dergelijke
werksoort is gespecialiseerd.
De definitie van ‘zending’ en de soorten werk die zendelingen uitvoeren, zijn sterk aan verandering
onderhevig. Zending en Gemeente zal in de komende drie jaar per geval bekijken in hoeverre de
hiervoor genoemde beperking relevant en wenselijk is.

3.5

Andere zendingsorganisaties

In Nederland zijn veel zendingsorganisaties werkzaam. Deze organisaties variëren van aanzienlijk
groter tot aanzienlijk kleiner dan Zending en Gemeente. Voor een deel zijn deze zendingsorganisaties
werkzaam in hetzelfde werkgebied als Zending en Gemeente.
Zending en Gemeente staat open voor samenwerking met andere zendingsorganisaties. In
voorkomende gevallen wordt ervaring en expertise gedeeld.
Het bestuur van Zending en Gemeente zal zelf geen stappen tot fusie met andere
zendingsorganisaties nemen. Een belangrijke overweging daarbij is dat de schaalgrootte van Zending
en Gemeente nu nog zodanig is, dat het meeste werk door vrijwilligers (bestuursleden, administratie)
gedaan kan worden. De redactie en de opmaak van het blad zijn inmiddels uitbesteed.
In een grotere organisatie zal niet al het werk meer door vrijwilligers gedaan kunnen worden,
waardoor de kosten voor de organisatie aanzienlijk zullen stijgen, zowel in absolute als in relatieve
zin.

3.6

Communicatie

Een belangrijke functie van Zending en Gemeente is het verstrekken van informatie aan de
achterban. Naast het blad Zending en Gemeente, wat vier keer per jaar verschijnt, neemt internet
hierbij een belangrijke plaats in.
Zending en Gemeente heeft reeds meerdere jaren een eigen website. De inzet van de website is
beperkt tot ‘eenrichtingsverkeer’ in de vorm van informatieverstrekking.
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Sinds enige jaren is het (naast het gebruik van mail) ook mogelijk gebruik te maken van een onlinecontactformulier op de website om contact te leggen met de administratie van Zending en
Gemeente.
Internet biedt steeds meer functionaliteit. Naast interactieve communicatie betreft dit bijvoorbeeld
ook de mogelijkheid om te betalen.
De komende drie jaar zal op de website van Zending en Gemeente de mogelijkheid worden geboden
direct een betaling te doen (d.w.z. een gift over te maken).
Tevens worden mogelijkheden gezocht om de informatievoorziening via de website meer dynamisch
te maken, o.a. met actuele nieuwsberichten. Zending en Gemeente zal werken aan de invulling van
een redactie die hierin kan voorzien.
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4. INTERNE ONTWIKKELINGEN
4.1

Zendelingenconferentie

De positieve ervaringen van de zendelingenconferentie in 2014 en in 2019 hebben het bestuur doen
beseffen dat het organiseren van een zendelingenconferentie zeer wezenlijk past in de doelstelling
van Zending en Gemeente.
Besloten is in 2023 (dus reeds na 4 i.p.v.na 5 jaar) opnieuw een zendelingenconferentie te
organiseren. Deze zal plaatsvinden in het begin van 2023, zodat deze in de zomervakantieperiode in
Zuid Amerika valt. Alle aan Zending en Gemeente verbonden zendelingen zijn hiervoor uitgenodigd.

4.2

Vertegenwoordiging nieuwe zendelingen

Regelmatig vragen nieuwe, al dan niet reeds uitgezonden, zendelingen het bestuur van Zending en
Gemeente hen en hun werk te vertegenwoordigen.
Het bestuur van Zending en Gemeente blijft gebaseerd op vrijwilligerswerk, waarbij het bestuur het
niet wenselijk vindt het bestuur onbeperkt in omvang te laten groeien. Dit alles resulteert in
beperkingen voor wat betreft het aantal zendelingen en zendingsprojecten dat door Zending en
Gemeente vertegenwoordigd kan worden.
De komende jaren zal Zending en Gemeente de eigen ‘span of attention’ dan ook in belangrijke mate
mee laten wegen bij het beoordelen van nieuwe verzoeken om vertegenwoordiging.

4.3

Opvolging zendelingen

Verschillende zendelingen zijn reeds lange tijd aan Zending en Gemeente verbonden (veelal al vanaf
het begin van het ontstaan van Zending en Gemeente). Een aantal van hen bereikt op korte termijn
de pensioengerechtigde leeftijd, of heeft deze leeftijd al bereikt (voor zover er in zendingswerk
sprake is van pensioen).
Voor veel van deze zendelingen vormt de opvolging een groot probleem. Niet alleen is het werk vaak
sterk aan de persoon zelf verbonden, maar het blijkt ook moeilijk te zijn om jonge mensen te vinden
die het werk over kunnen nemen. De nieuwe generatie is in mindere mate bereid om zich langdurig
aan één en dezelfde plek op het zendingsveld te binden.
Wanneer mensen al naar het zendingsveld vertrekken, betreft dit vaak voor een kortere periode
(1/2, 1 of 2 jaar; de zogenaamde ‘kort verbanders’).
De komende drie jaar zal Zending en Gemeente extra aandacht besteden aan voorlichting over
meerjarige zendingsvisie en meerjarig zendeling-zijn, het herkennen van de roeping die God hiervoor
geeft en de praktische consequenties.
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5. EXTERNE ONTWIKKELINGEN
5.1

(Belasting-)wetgeving

Zending en Gemeente is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Hierdoor is Zending en Gemeente vrijgesteld van de betaling van successierecht over
ontvangen giften.
De (belasting-)wetgeving in Nederland is doorlopend aan verandering onderhevig. Zending en
Gemeente zal ervoor zorgdragen dat tijdig aan de eisen om voor ANBI-erkenning in aanmerking te
blijven komen, wordt voldaan.

5.2

Rol Missie Nederland

Veel zendingsorganisaties zijn aangesloten bij Missie Nederland (waar de EZA, de Evangelische
Zendings Alliantie, in op is gegaan). Missie Nederland is in de eerste plaats een platform voor overleg
tussen uiteenlopende zendingsorganisaties. In incidentele gevallen treedt Missie Nederland op als
gezamenlijke belangenbehartiger.
Ook Zending en Gemeente is bij Missie Nederland aangesloten.
In het verleden bood de EZA in het buitenland verblijvende zendelingen de mogelijkheid
verzekeringen af te sluiten, gebruik makend van de collectiviteitsafspraken die de EZA met
ondermeer AON had gemaakt. De EZA heeft deze activiteiten enige jaren geleden verzelfstandigd.
Het afnemende door Missie Nederland geboden dienstenniveau en de stijgende kosten die Missie
Nederland hiervoor aan haar leden in rekening brengt, leiden ertoe dat Zending en Gemeente
jaarlijks haar deelname aan Missie Nederland zal heroverwegen.

5.3

(Internationaal) betalingsverkeer

Ook op het gebied van het (internationaal) betalingsverkeer staan de ontwikkelingen niet stil. Deze
ontwikkelingen betreffen
 De communicatie tussen banken en giftgevers
 Klanten (giftgevers) maken meer en meer gebruik van allerlei vormen van elektronisch
betalen. Enerzijds worden hierdoor de kosten voor de banken verlaagd, anderzijds wordt
hierdoor het gemak voor de klant vergroot.
 De communicatie tussen banken en Zending en Gemeente
 Voor de toezending van papieren bescheiden zoals bankafschriften worden steeds hogere
kosten in rekening gebracht.
Belangrijke ontwikkelingen de komende paar jaar zijn:
 De introductie van de elektronische acceptgiro.
 Steeds verdere vereenvoudiging van internationaal betalingsverkeer.
Aangezien één van de belangrijkste activiteiten de werving en verwerking van giften betreft, is het
voor Zending en Gemeente van groot belang deze ontwikkelingen op de voet te blijven volgen en
hier tijdig op in te spelen.
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6. FINANCIEN
6.1

Verkrijging

De geldmiddelen van Zending en Gemeente worden voornamelijk verkregen uit giften. Zending en
Gemeente presenteert zendelingen en hun zendingswerk zo duidelijk mogelijk, zodat mensen gericht
kunnen geven voor een bepaald doel.
Daarnaast is in incidentele gevallen sprake van een nalatenschap.
Toezending van het blad blijft voor veel mensen uit de achterban een belangrijke aanleiding om te
geven. Komende jaren zal toezending gratis blijven.

6.2

Beheer

Het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester.
Maandelijks wordt door de penningmeester een financieel overzicht met een staat van baten en lasten
en een balans aan het volledige bestuur ter beschikking gesteld.
Jaarlijks wordt, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, door de penningmeester
verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. Hiertoe wordt een staat van baten en
lasten en een balans opgesteld.
Na een formele kascontrole door twee van de bestuursleden, wordt de administratie gecontroleerd
door een extern administratiekantoor, dat vervolgens een samenstellingsverklaring afgeeft.
Risico’s worden gespreid door met meerdere banken te werken. Er wordt niet belegd, noch wordt
geld vastgezet om hiermee een hoger rendement te verkrijgen.

6.3

Besteding

Het bestuur bepaalt de bestemming van ontvangen giften. Hierbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd;
 Alle giften met een door de giftgever bepaald bestedingsdoel (het werk van een specifieke
zendeling of een specifiek zendingsproject) komen volledig aan het door de giftgever opgegeven
doel ten goede (‘geoormerkt geld’).
 Giften met een algemene bestemming (dus waarvan de giftgever geen bestedingsdoel heeft
aangegeven) worden gebruikt voor de bestrijding van de algemene onkosten zoals het blad.
Daarnaast worden giften met een algemene bestemming gebruikt om
 een aantal zendelingen en/of zendingsprojecten maandelijks een extra gift te kunnen geven,
 in noodsituaties bij te kunnen springen.
Jaarlijks wordt bekeken of er sprake is van een positief saldo. Wanneer dit het geval is, wordt
bekeken waar extra geld het meest nodig is.
Het bestuur van Zending en Gemeente kan besluiten een zendeling of zendingsproject een lening te
verstrekken. Met het verstrekken van de lening worden eveneens afspraken gemaakt over de wijze
van aflossen.
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6.4

Beloningsbeleid

Zending en Gemeente heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden van de stichting ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.
Reiskosten in verband met het bijwonen bestuursvergaderingen worden niet vergoed.
De uitvoeringskosten worden zo laag mogelijk gehouden, door uitsluitend met vrijwilligers te blijven
werken. (Afgezien van de redactie, de opmaak, het drukken en de verzending van het blad. Dit is aan
commerciële partijen uitbesteed.)
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BIJLAGE A: BEGROTING 2020 - 2022
2020

2021

2022

FONDSWERVING
Baten eigen fondswerving
Geoormerkte giften etc.
Vrij aanwendbare giften etc.
Totaal baten eigen fondswerving
Kosten eigen fondswerving
Blad
Uitvoeringskosten
Totaal kosten eigen fondswerving

750.000
750.000
750.000
50.000
50.000
50.000
800.000
800.000
800.000

35.000
10.000

(in % van baten eigen fondswer.)
Beschikbaar uit fondswerving
Overig
Overige ontvangsten zending
Ontvangen rente
Resultaat overige activiteiten
Resultaat overig
Totaal beschikbaar doelstelling

45.000

35.000
10.000

45.000

35.000
10.000

45.000

5,6%

5,6%

5,6%

755.000

755.000

755.000

20.000
0
0

20.000
0
0

20.000
0
0

20.000

20.000

20.000

775.000

775.000

775.000

BESTEDING
Besteed aan doelstelling
Overmakingen zending
Toevoeging best.res. zending
Bijdrage / reserv. conferentie
Totaal besteed aan doelstelling

765.000
765.000
765.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
775.000
775.000
775.000

0

0

0

775.000

775.000

775.000

RESULTAAT ORGANISATIE
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