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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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Inleiding

1.1 Gezamenlijke rapportage
De regiegroep NGK-GKv heeft ons verzocht om te bezien, of wij een gezamenlijk rapport zouden
kunnen schrijven, zodat de ineenschuiving van het werk van beide kerken ook wat betreft dit
missionaire werk goed zou zijn voorbereid.
In dit rapport pakken we deze uitdaging op: we vermelden de besluiten die de Landelijke Vergadering
van de NGK in 2016 en de Generale Synode van de GKv in 2017 hebben genomen betreffende
Evangelie & Moslims.
We beschrijven de afgelopen jaren vanuit drie gezichtspunten: de NGK (geschreven door
afgevaardigden NGK), de GKv (geschreven door deputaten GKv) en vanuit Evangelie & Moslims zelf
(geschreven door directeur ds. Cees Rentier). Wat de financiële paragrafen betreft is ook input
geleverd door de penningmeester van het bestuur, dhr. Jan Boersema.
Ook doen we een voorstel om voor de toekomst het werk van Evangelie & Moslims als herenigde
kerken te dienen en daarin te delen.

1.2 Participanten

De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 als een samenwerking van meerdere kerken om
de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. Ze
doen dit werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van
moslimachtergrond samenwerken. Het bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door de
participanten van de samenwerkende kerken en kerkelijke organisaties: de PKN (via IZB en GZB), de
CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken), de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerken) en de GKv
(Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.).
Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen om
moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor hen wil zijn en hen
gastvrij uit te nodigen samen Hem te volgen. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om samen met een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed
getuigenis te geven naar anderen.
Drie kernbegrippen geven weer hoe Evangelie & Moslims deze missie vormgeeft. Ze hangen met elkaar
samen. Evangelie & Moslims helpt christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims
die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat
God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. Evangelie & Moslims bemoedigt christenen
om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Daar helpt Evangelie & Moslims hen bij door inzet van
medewerkers en materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbindt Evangelie & Moslims
hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe
zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te vertellen wie Hij is.
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Besluiten LV Nunspeet 2016 en GS Meppel 2017

2.1 Besluiten LV Nunspeet 2016

De LV van 2017 besloot t.a.v. de steun aan Evangelie & Moslims:
1.
Nieuwe opdracht
Vanwege de expertise die er bij Evangelie & Moslims aanwezig is, juist ook expertise op
moeizaam te bereiken groepen (Turken en Marokkanen) en de beschikbaarheid van een team
met brede ervaring en kennis, is het wenselijk dat de NGK blijft participeren in dit werk zodat de
kerken deze ondersteuning kunnen blijven gebruiken. Juist op een moment dat er meer
openheid is onder moslims, is het belangrijk dat de NGK een stichting in stand houdt die ons
blijft appelleren en aanmoedigen en ons de juiste training kan geven.
2.
Financiën
We stellen voor de jaarlijkse toezegging gelijk te houden aan de afgelopen jaren op 73 cent per
ziel. Dat betekent geen inflatiecorrectie en geen bezuiniging. Voor de geplande extra inzet zoekt
Evangelie & Moslims naast de toezeggingen van de vijf participanten extra middelen via eigen
fondsenwerving.

2.2. Besluiten GS Meppel 2017

Besluit 2:
a.
als Gereformeerde Kerken te blijven participeren in de stichting Evangelie & Moslims (Evangelie
& Moslims) en daartoe twee belijdende leden van de Gereformeerde Kerken te benoemen met
hun secundi, die namens de kerken zitting hebben in het bestuur van Evangelie & Moslims;
b.
deze afgevaardigden op te dragen hun werkzaamheden op dezelfde wijze als in het verleden
voort te zetten, in goede samenwerking met het Praktijkcentrum.
Besluit 3:
a.
de minimale bijdrage voor Evangelie & Moslims voor de jaren 2018 – 2020 vast te stellen op
€ 46.000 per jaar; en minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2021;
b.
de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen door
middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan Evangelie & Moslims 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.
Evangelie & Moslims te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode
ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten Evangelie & Moslims te besteden.
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Verslag van werkzaamheden

3.1 Verslag van Cees Rentier, directeur van Evangelie & Moslims

De stichting Evangelie & Moslims vierde op 24 november 2018 haar 40-jarige jubileum. Tijdens deze
bijzonder dag van dankzegging en lofprijzing vertelden meerdere christenen van moslimachtergrond
hoe dankbaar ze waren dat ze Jezus Christus leerden kennen en wat een geweldige verandering dat in
hun leven teweeg had gebracht. Ze verwoordden hun dank dat Evangelie & Moslims hen als een
familie- en vriendenkring de jarendoor trouw bemoedigde en ondersteunde.
Wanneer we de periode 2016-2019 vergelijken met de jaren ervoor, valt op hoe het werk in deze jaren
in een stroomversnelling terecht is gekomen. We belichten dat aan de hand van de onderstaande
punten:
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Missionaire samenkomsten
Vanwege de grote vluchtelingenstroom eind 2015 zijn veel kerken (opnieuw) intensief betrokken
geraakt bij de opvang van asielzoekers. Daarbij ging het vooral om Irakese en Syrische asielzoekers die
openstonden voor het christelijke geloof en van wie er velen zijn gedoopt in de afgelopen drie jaar. In
de periode 2016-2019 heeft Evangelie & Moslims veel kerken kunnen helpen bij het opzetten van
Arabischtalige bijbelstudies voor deze belangstellende moslims. In een aantal plaatsen gaat het daarbij
om missionaire gemeenschapsvorming in de vorm van een pioniersplek die met de hulp van Evangelie
& Moslims is gestart en waarbij evangelisten van Evangelie & Moslims betrokken is. Zo is Evangelie &
Moslims intensief betrokken bij gemeenschapsvorming in Apeldoorn, Eindhoven, Gouda, Krimpen a/d
IJssel, Leerdam, Rotterdam, Utrecht en Zeist en op veel meer plaatsen in de vorm van meer incidentele
ondersteuning. We werden verrast door Gods zegen op dit werk.
Omdat de Marokkaanse cultuur verwant is aan die van moslims uit het Midden-Oosten, bieden de
Arabischtalige missionaire samenkomsten nieuwe kansen voor het bereiken van de grote
Marokkaanse gemeenschap. Daar heeft Evangelie & Moslims zich in de afgelopen periode dan ook
actief op gericht. Ook onder Turkstaligen lijkt er voorzichtig wat meer openheid om kennis te maken
met het christelijke geloof. Evangelie & Moslims is betrokken bij Turkstalige missionaire
samenkomsten in Almelo en Rotterdam. Nieuw daarbij is de komst van Turkstalige asielzoekers in de
laatste twee jaar. We hopen en bidden en werken eraan dat we in samenwerking met plaatselijke
gemeenten op veel meer plaatsen aan dit pionierswerk onder de verschillende taalgroepen van
moslimmigranten kunnen werken nu hiervoor aan de kant van moslims openheid is en bij veel kerken
het verlangen op dit gebied te investeren in missionair werk.
Training van Evangelisten
Vanwege de snelle groei van het werk en de behoefte aan mensen die de taal en cultuur van
moslimmigranten en –asielzoekers goed kennen, heeft Evangelie & Moslims vanaf begin 2016 een
Arabischtalige training aangeboden voor evangelisten. Na drie jaar hopen we met ingang van
september 2019 deze training te verbreden voor meerdere taalgroepen. Tevens krijgt deze nieuwe
Filippus-opleiding voor evangelisten een veel intensiever programma. Hiermee werken we aan een
nieuw kader in de kerk van gemeenteleden die zelf een moslimachtergrond hebben en de christelijke
theologie en het Nederlandse kerkelijke leven goed kennen. Goede aansluiting bij zowel de leefwereld
van moslims als de situatie van de Nederlandse kerken is immers belangrijk wil missionair werk
standhouden en zich kunnen verdiepen.
Naast deze training van migranten met een moslimachtergrond, bieden we cursussen en
ondersteuning aan voor ‘gewone’ gemeenteleden die het evangelie uitdragen aan moslims. Naast de
Zomerschool en de cursus Insjallah op meerdere locaties in het land, was er frequent contact met
voorgangers en andere gemeenteleden die contact hadden met moslims. Evangelie & Moslims heeft
ook methoden en lectuur die de gemeenten daarbij kunnen gebruiken. In de afgelopen drie jaar is
daarbij geïnvesteerd in kinder-, jongeren- en vrouwenwerk. Het gaat daarbij om werkmethoden die
zijn ontwikkeld en trainingsdagen voor werkers die Evangelie & Moslims heeft verzorgd. Regelmatig
helpen medewerkers van Evangelie & Moslims voorgangers en andere gemeenteleden ter plaatse om
de kloof van taal en cultuur te overbruggen.
Pastorale zorg en geloofsopbouw
Vanaf het begin heeft Evangelie & Moslims geïnvesteerd in de pastorale zorg van hen die tot geloof
komen. Velen krijgen te maken met verstoting door familie en soms met bedreigingen of agressie.
Daarnaast is er sprake van een grote kloof in taal en cultuur. Evangelie & Moslims helpt christenen van
moslimachtergrond om betrokken te raken bij een plaatselijke christelijke gemeente, maar wil
daarnaast ook een grote familie creëren waardoor zij worden bemoedigd en opgebouwd. Medewerkers
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van Evangelie & Moslims zoeken de gelovigen op en tevens hebben we afgelopen jaren bemoedigingsen toerustingsconferenties georganiseerd voor Arabisch-taligen en voor Turkstaligen. Deze
conferenties zijn de afgelopen drie jaar hard gegroeid en we verwachten dat deze groei zich de
komende jaren zal doorzetten.
Medewerkers Evangelie & Moslims
De stichting heeft medio 2019 in totaal 11 medewerkers in dienst, van wie de meesten een
deeltijdaanstelling hebben. In totaal gaat om 5,5 fte. Drie van hen zijn voor een aantal dagen in de
maand werkzaam in pioniersplekken. Ds. C.W. Rentier geeft als directeur leiding aan het team.
Meerdere medewerkers hebben een moslimachtergrond, zijn afkomstig uit het Midden-Oosten of
hebben daar meerdere jaren gewoond. Elk van de medewerkers heeft hierbij een eigen specialisme
mede naar gelang van de talen die worden beheerst: Turks of Arabisch.
Graag verwijzen we u naar de website van Evangelie & Moslims die een goed overzicht geeft van het
werk: www.evangelie-moslims.nl. Op deze pagina vindt u de volledige jaarverslagen en de jaarcijfers
van de beschreven periode: https://www.evangelie-moslims.nl/over-ons

3.2 Verslag van deputaten NGK

De afgevaardigden hebben de afgelopen jaren zoveel mogelijk de vergaderingen van het bestuur
bijgewoond en meegedacht over de beleidsvorming van de Stichting Evangelie en Moslims. De zorg
voor de financiële afdracht vindt plaats door het kerkverband.

3.3 Verslag van deputaten GKv

Het werk van deputaten GKv heeft in de afgelopen periode grotendeels drie taken behelst:
deelname aan het bestuur van de stichting (het bestuur vergadert vier keer per jaar);
zorg voor de financiële afdracht van de kerken aan Evangelie & Moslims;
zorg voor communicatie van Evangelie & Moslims binnen de kerken;
In de afgelopen perioden hebben we zoveel mogelijk de vergaderingen van het bestuur bijgewoond en
bijgedragen aan de bezinning en de besluiten van het bestuur.
Aan het eind van ieder kalenderjaar hebben we de kerken middels een collectebrief opgeroepen - en
waar nodig eraan herinnerd - om onze gezamenlijke steun in gebed en financiën te voldoen. De
financiële administratie hiervan is op uitstekende wijze verzorgd door dhr. Gert van der Veen van het
Praktijkcentrum.
De communicatie over het werk van Evangelie & Moslims binnen de kerken vindt plaats door de
verspreiding van kwartaalblad Oriëntatie, dat 4x per jaar verschijnt en door het aanleveren van
artikelen uit Oriëntatie bij info@gkv.nl, van waaruit ze worden doorgestuurd naar de plaatselijke
kerken.
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Advies voor de toekomst

4.1 Commitment aan dit werk

Voor wat betreft de toekomst pleiten we ervoor dat de nieuwe herenigde kerk (GKv en NGK) blijft
participeren in Evangelie & Moslims. Als kerken onderschrijven we het verlangen van Evangelie &
Moslims dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke
gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Tegelijk merken we dat dit
verlangen voor de meeste NGK en GKv gemeenten nog niet eenvoudig is uit te voeren. Gemeentes
missen vaak de kennis en ervaring, die juist bij Evangelie & Moslims voorhanden is. Ook het

7

doorzettingsvermogen van de stichting is belangrijk, in kerken waar het soms lastig is vol te houden en
lastig is om steeds weer mensen te vinden voor een taak. Tenslotte is er bij Evangelie & Moslims de
kennis en ervaring om christenen met een moslimachtergrond te helpen, in persoonlijke contacten,
maar juist in verbinding met andere christenen met dezelfde achtergrond.
Graag zouden we in de toekomst de nieuwe kerk willen vertegenwoordigen door ons viertal
afgevaardigden/deputaten te wijzigen in een tweetal. De overgang van vier naar twee afgevaardigden
heeft vooral te maken met het moment dat de Landelijke Vergadering en de Generale Synode in elkaar
zullen worden geschoven. Tot dat moment lijkt het ons logisch de huidige afvaardiging te handhaven.
Of er in de nieuwe situatie sprake is van een deputaatschap dan wel een afvaardiging is een keuze die
niet door ons gemaakt kan worden. Voor ons is vooral belangrijk dat we vanuit de landelijke
vergadering/generale synode het commitment krijgen om in het bestuur van Evangelie & Moslims
zitting te blijven nemen.

4.2. De financiering van dit werk vanuit NGK en GKv
Wat betreft de financiering zouden we graag willen pleiten voor het model van de GKv, waarin de
financiële afdracht niet landelijk (anoniem) gebeurt, maar bij de plaatselijke gemeentes wordt belegd.
Kerkenraden/penningmeesters worden opgeroepen hun jaarlijkse bijdrage (uit een vaste bijdrage of
een geoormerkte collecte) over te maken naar het landelijke rekeningnummer. De financiële
administratie van ons deputaatschap maakt een vast maandbedrag over en aan het einde van het jaar
de eventuele meeropbrengst van de collecten die binnenkwamen. Overigens gebeurt het ook in een
heel aantal gevallen dat kerken hun bijdrage direct naar Evangelie & Moslims overmaken. Door goede
communicatie tussen de administratie van E&M en dhr. Gert van der Veen van het Praktijkcentrum
blijft daarbij een totaaloverzicht wel in stand.
Bij de NGK is de financiering geregeld door middel van een deel van de afdracht per ziel. Dit laatste lijkt
voor gemeenteleden nog meer onzichtbaar.
We zouden graag de zichtbaarheid van de jaarlijkse collecte willen behouden. De meeropbrengsten
vanuit de plaatselijke GKv-gemeenten (voor het jaar 2018 een bedrag van €10.814,03) laten ook zien
hoe het werk vanuit plaatselijke gemeenten wordt ondersteund.
We zouden de totaalopbrengst voor de jaren vanaf 2020-2023 vast willen stellen op €46.000 vanuit de
GKv en €24.500 vanuit de NGK, conform eerdere jaren, dus zonder inflatiecorrectie, maar ook zonder
bezuinigingen.
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Samenstelling deputaatschap en rooster van aftreden

NGK
ds. Johan Ebbers
Theo Snijder

Steenwijk, aftredend 2021
Rotterdam, aftredend 2020

GKv
ds. Paul Waterval
drs. Janneke Burger-Niemeijer

Harderwijk, aftredend 2022
Kampen, aftredend 2020

secundus:
drs. Gerke Roorda

Ede
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Bijlagen
1

Voorstel nieuwe opdracht

Besluit 1:
a.
als GKV en NGK te blijven participeren in de stichting Evangelie & Moslims (Evangelie &
Moslims) en daartoe twee belijdende leden uit beide kerkverbanden te benoemen met hun
secundi, die namens de kerken zitting hebben in het bestuur van Evangelie & Moslims;
b.
deze afgevaardigden op te dragen hun werkzaamheden op dezelfde wijze als in het verleden
voort te zetten, in goede samenwerking met het Praktijkcentrum.
Besluit 2:
a.
de minimale bijdrage voor Evangelie & Moslims voor de jaren 2018 – 2020 vast te stellen op
€ 46.000 per jaar; en minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2021;
b.
de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen door
middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan Evangelie & Moslims 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.
Evangelie & Moslims te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode
ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten Evangelie & Moslims te besteden.
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Jaarrapportages

Op de website: https://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2020/jaarrapporten-gs-2020/ is
het jaarverslag en de jaarrekening Evangelie & Moslims 2017-2018 te lezen.

