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Inleiding
Dit jaarplan is bedoeld als concrete invulling van het Zendingsbeleid voor het jaar 2018-2019.
Bij het opstellen van dit jaarplan is uitgegaan van de volgende besluiten die ten tijde van de
Broederraad zijn genomen:
• Zending onderbrengen bij Stichting Draagt Elkanders Lasten (DEL);
• De financiële ondersteuning van de zendelingen laten verlopen via de Stichting Draagt
Elkanders Lasten;
• Vormen van een “Eigen vermogen” en een “Voorziening ondersteuning zendelingen”
waardoor een eventueel overschot van het zendingsbudget beschikbaar blijft voor een
volgend jaar;
• De mogelijkheid scheppen dat gemeenteleden de zending extra kunnen ondersteunen door
een zendingsgift over te maken naar DEL die zal worden toegevoegd aan de beschikbate
middelen;
• De zendingscommissie te machtigen om de beschikbare middelen te gebruiken voor
incidentele ondersteuning van de zendelingen.
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2

Ondersteuning zendelingen

2.1

Gebed
Aart Biesbroek is verantwoordelijk om informatie te verzorgen voor het gebed voor de
zendelingen op de veertien daagse gemeente bidstonden.
De TFC’s en de zendelingen worden van harte uitgenodigd om gebedspunten kenbaar te maken.

2.2

Financiële steun

2.2.1 Begroting DEL 2018-2019
1) Zie document “Budgetaanvraagformulier 2018-2019
2) De Oudstenraad heeft de volgende punten ter overweging meegegeven:
a. zendelingen goed ondersteunen of helemaal niet;
b. speerpunten
1. kansarmen
2. evangelieverkondiging in Nederland
3. steun aan Israël
3) Opbrengsten
a. Bijdrage EGHW bedraagt 10% van de giften die ontvangen worden door de EGHW
met uitzondering van de dankstondcollectes, waarvan direct 10% wordt gegeven aan
een specifiek zendingsdoel.
b. Een afwijking van de werkelijke giften zal worden verrekend tussen de EGHW en DEL
c. Voor 2018-2019 wordt de bijdrage van de EGHW aan DEL geraamd op € 42.500
d. De direct door DEL te ontvangen giften worden op basis van de werkelijke cijfers
geraamd op een bedrag van € 3.500
4) De periodieke ondersteuning van de zendelingen is geraamd op € 36.000
a. Voor het bepalen van de ondersteuningen is naast de in het verleden vastgestelde
richtbedragen ook gekeken naar het lokale financiële klimaat. Daarnaast wordt
rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de zendelingen.
5) Voor eenmalige ondersteuning zendelingen is een bedrag geraamd van € 4.000
6) Voor projecten is een bedrag geraamd van € 4.000
7) Het geraamde tekort van € 1.400 zal worden onttrokken aan de beschikbare reserve
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2.2.2 Toelichting op de begroting 2018-2019
Nr.

Zendeling

Toelichting

1

Johan en Astrid Vos

Familie Vos is uitgezonden door de EGHW en wordt sinds 2003
ondersteund.
Als leiders en oprichters van Victory for All Projects, hebben zij
de visie kinderen en hun families hoop op een goede toekomst
te geven d.m.v. onderwijs en liefdevolle zorg. Zij hebben diverse
scholen en pleeghuizen opgezet. Gods liefde en Zijn woord
staan hierin centraal. Drie van de vier kinderen wonen in
Nederland of Australié voor in eerste instantie hun studie.

2

Dick en Rita Lagerwerf

Dick en Rita zijn uitgezonden door de EGHW en worden sinds
2011 ondersteund.
Zij werken via de gemeente "The Rock" uit Knysna en zijn
betrokken bij zendingswerk vanuit deze gemeente. Zij werken
ook als onderwijzers op de Mission School met een visie om
kinderen bij Jezus te brengen en ze een goede opleiding te
geven zodat ze een hoopvolle toekomst hebben.

3

Jeannet den Hartog

Jeannet is uitgezonden door de EGHW en wordt sinds 2010
ondersteund.
Ook voor die tijd werkte zij al jaren op het AZC in 's-Gravendeel.
Sinds 2010 werkt ze parttime via Stichting Gave op het AZC.
Jeannet werkt naast het zendingswerk in de zorg om haar
inkomen aan te vullen.

4

Willem en Jedidja
Biesheuvel

Willem en Jedidja zijn uitgezonden door de EGHW en worden
sinds 2013 ondersteund. Ze werken bij Jeugd met een Opdracht.
Het is hun verlangen om Gods liefde te leren kennen, te
ontvangen en door te geven in Nederland en verder weg. Dit
door evangelisatie, zendingswerk en spreekbeurten. Hiervoor
hebben zij ook stichting Hope4Nations opgericht. De stichting
wil zich inzetten om de hoopvolle boodschap van het evangelie
van Jezus Christus te brengen zowel in Nederland als in andere
landen in de Wereld. Naast het brengen van hoop door middel
van het evangelie willen ze ook praktische hulp bieden aan hen
die hulp nodig hebben en zich in een kwetsbare situatie
bevinden.

5

Rik Celie

Rik is niet uitgezonden door de EGHW, maar wordt al wel meer
dan 15 jaar ondersteund door de EGHW. Zijn werk past in de
speerpunten die de EGHW hanteert voor de zending.
Rik werkt in Bolivia als arts, vaak in moeilijke omstandigheden.
Hij biedt medische hulp, maar brengt ook het evangelie. Er zijn
door Rik en Sabine (zijn ex-vrouw) zowel gemeenten als
klinieken opgezet. Rik heeft onder andere de beschikking over
een mobiel veld hospitaal.

Blz. 6

Jaarplan 2018-2019 Stichting DEL
Versie 1.1
Nr.

19 november 2018

Zendeling

Toelichting
Rik werkte ook in Haïti, Pakistan en nog andere landen waar
nood is. Het werk van Rik Celie wordt ondersteund door diverse
gemeenten via de zendingsorganisatie Zending en Gemeente.
De kaartendames van onze gemeente geven hun opbrengst aan
één van de projecten van Rik.
Daarnaast ontvangt St. DEL ook een periodieke gift t/m 2019,
welke als eenmalige gift wordt doorbetaald voor het werk van
Rik Celie.

6

Waldo en Annemiek
Yanez

Waldo en Annemiek zijn niet uitgezonden door de EGHW, maar
we zijn wel hun thuisgemeente voor Nederland. Waldo en
Annemiek Yanez werken zelfstandig in Chili. Ze geven daar
trainingen aan voorgangers.
Hun werk past niet in de speerpunten van de EGHW. Gezien de
warme relatie die we als Gemeente hebben met Waldo en
Annemiek geven we een beperkte maandelijkse ondersteuning.

10

Projecten

Voor projecten is een bedrag geraamd van € 4.000
Richtbedragen:
€ 150/persoon reizen buiten Europa.
€ 100/persoon reizen binnen Europa.
Er worden maximaal 15 personen per zendingsreis ondersteund
om ervoor te zorgen dat er voldoende budget is voor andere
groepen die ook op zendingsreis willen. Een groter aantal
personen zal worden ondersteund indien slechts 1 reis
plaatsvindt. Bij meer dan 1 reis in een begrotingsjaar wordt,
indien er sprake is van minder dan 15 personen voor een reis,
het verschil aan de andere reis gegeven.
Deze post wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van
aspirant zendelingen

Discretionair

Deze post kan door de zendingscommissie worden gebruikt in
geval van een specifieke nood of als bijzondere ondersteuning.

11

2.3

Contacten met Thuisfrontcommissies

Naam zendeling

Aanspreekpunt TFC

Email TFC

1. Celie, Rik

Arend Jan
Wijnmaalen

ajwml1950@gmail.com

2. Waldo en
Annemiek Yanez

Frank & Magdalena
van den Ouden

frank@caritatea.nl

3. Johan en Astrid
Vos.

Johan Vos

johan@victory4all.com
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4. Willem & Jedidja
Biesheuvel

Peter Jan de Goede

5. Dick en Rita
Lagerwerf

Evelien Zaaijer

6. Jeannet den Hartog

Pleun Kruidenier en
Cees van der Marel

peterjan.degoede@icloud.
com
bibibrouwer@gmail.com
evelienenremco@hotmail.
com
c.vdmarel@hetnet.nl

Aart Biesbroek

Jaap Boel

René Steenhoek

3

Stimuleren betrokkenheid gemeenteleden
Het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeenteleden via:
o Huiskring / celgroep;
o Zendingsdienst;
o HGM magazine;
o Algemene informatievoorziening.

3.1

Huiskring - Celgroep
De Coördinatoren van de pijler gemeentezorg zullen de zendelingen koppelen aan de
verschillende huiskringen. Vanuit de ZC zullen de namen van de zendelingen doorgegeven
worden aan de coördinatoren gemeentezorg.
Voor het komende seizoen hebben de huiskringen zelf een voorkeur aangegeven voor de
zendeling waarmee zij contact willen onderhouden:
kring

kringleider

kring 01

fam Wiegeraad

kring 02

fam Westra

kring 03

Jissia Kruijthoff

kring 04

Polm/ Goeree

kring 05

fam De Planque

kring 06

fam Ubels

kring 07

fam Bremer

kring 08

fam Pegels

kring 09

Diana Vermeulen

kring 10

fam. V. de Jong

kring 11

fam Grosdidier

kring 12

vacature

kring 13

fam Biesheuvel

zendeling
Willem en Jedidja Biesheuvel

Rik Celie
fam. Yanez
Dick en Rita Lagerwerf

Willem en Jedidja Biesheuvel
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kring 14

fam D. Baksteen

kring 15

fam Stehouwer

Jeannet den Hartog

kring 16

fam R. Nieuwburg

Johan en Astrid Vos

kring 17

fam Verwoerd

kring 18

fam Pisano

kring 19

fam Spruijt

Rik Celie

kring 20

Beta kring 4 ( Hans en Els )

Israel

kring 21

fam de Heus

kring 22

Beta kring 5 (Hans en Els)

Israel

kring 23

Ad Schelling

fam. Yanez

kring 24

Beta kring 6 (Hans en Els)

Israel

kring 25

fam. v.d Eerden

kring 26

Vacature

Niet elke zendeling is vertegenwoordigd in de bovenstaande lijst.

3.2

Zendingsdienst
De Zendingscommissie wil ook in seizoen 2018/2019 een speciale zendingsdienst organiseren.

3.3

HGM magazine
De zendelingen worden gestimuleerd om regelmatig een stukje te schrijven voor het HGM. Dit
dient te gebeuren door het aanspreekpunt TFC zendeling via het aanspreekpunt van de ZC.

3.4

Algemene informatievoorziening
Informatie over de zendelingen en de nieuwsbrieven staan op de EGHW website.
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