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1 INLEIDING; ONTWIKKELINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
Zending en diaconaat behoren vanaf het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus tot haar
basistaken. In navolging van haar Heer is de gemeente van Christus gericht op mensen, die in
deze wereld lijden onder gevolgen van de zondeval. De gemeente van Christus mag in woord en
daad een boodschap van hoop en eeuwig leven uitdragen, die de gehele mens betreft (lichaam,
ziel en geest). Hiermee vervult zij de Bijbelse opdracht God en de naaste lief te hebben (Matt.
22:36-40) en ons leven te delen (1 Joh. 3:16-17). Tijdens zijn leven op aarde maakte Jezus zijn
discipelen duidelijk dat zij door Hem gezonden zijn, zoals Hij door de Vader gezonden is (Joh.
20:21). Bij zijn heengaan naar de hemel, droeg Jezus zijn discipelen op de wereld in te gaan om
de volken tot Zijn leerlingen te maken, te beginnen in Jeruzalem tot aan de einden der aarde
(Matt. 28:19-20). Zij krijgen zowel de belofte als de opdracht om Zijn getuigen te zijn (Hand.
1:8). Dit getuigenis houdt zowel de verkondiging van het komende Koninkrijk in en het evangelie
van vergeving en verlossing in Jezus Christus, als het omzien naar mensen in hun nood en staan
voor trouw, gerechtigheid en dienstbaarheid (Micha 6:8, Matt. 25:35-36, Luc. 10:27). Ten diepste
vinden zending en diaconaat hun fundament in Gods liefde voor een verloren mensheid, en is er
geen hogere roeping voor gelovigen om die liefde van God in deze wereld uit te dragen en
gestalte te geven in woord en daad (Ef. 3:8-10, 1 Petr. 2:9).
Ontwikkelingen van het zendingswerk in de Unie
De Unie van Baptistengemeenten wil de aangesloten gemeenten behulpzaam zijn in de uitvoering
van hun taken en wil meewerken aan de verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
De Unie heeft in de beginfase zendelingen uitgezonden via de British Mission Society (BMS) en
later via de European Baptist Mission (EBM). Na de reorganisatie van de Unie werd vanaf 2002
het Taakveld Zending en Diaconaat ingesteld. In het Taakveld werd besloten het werkveld te
verbreden en werd als werkmodel uitgegaan van de zogenaamde 'zendingsparaplu'. Hieronder
werden vier categorieën werkers onderscheiden: uniezendelingen, uniezendingswerkers,
vrijwilligers en gemeentezendingswerkers.
Vanaf 2002 werden in het Taakveld Zending en Diaconaat de eerste stappen op het gebied van
diaconaat gezet, door gemeenten meer bewust te maken van de arme kant van Nederland. In de
beleidplannen 2002-2005 en 2006-2009 werd vooral ingezet op de categorie uniezendelingen.
Inmiddels is wereldwijd een ontwikkeling op gang gekomen die grote consequenties heeft voor
de wijze waarop aan zending en diaconaat inhoud wordt gegeven.
Wereldwijde ontwikkelingen
In het begin van de zendingsgeschiedenis werd zending bedreven door zgn.
zendingsgenootschappen (Mission Societies). Individuele kerken droegen zendingskandidaten
voor en brachten geld bijeen dat aan het zendingsgenootschap werd toevertrouwd. De inzet van
zendelingen was een zaak van dat zendingsgenootschap, die bepaalde waar en hoe mensen
werden ingezet. Veel zendelingen zagen hun bediening als een levenslange taak.
In de loop van de 20e eeuw zien we dat deze genootschappen zich ontwikkelen tot
zendingsorganisaties (Mission Organizations), waarbij steeds meer in projecten met een beperkte
looptijd wordt gedacht. Ook zien we de snelle opkomst van vele parakerkelijke
zendingsorganisaties waarbij lokale gemeenten in toenemende mate rechtstreeks betrokken zijn
bij de uitvoering van het werk. Parallel hieraan is in de lokale Unies en kerken in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika een proces op gang gekomen, waarin deze kerken zich tot gelijkwaardige partners
van de Westerse kerken ontwikkelen en steeds meer een cruciale rol spelen bij de keuze en
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invulling van projecten (het 'principe van wederkerigheid'). Het is te verwachten dat de huidige
(para)kerkelijke zendingsorganisaties zich steeds meer zullen ontwikkelen tot
zendingsadviesbureaus (Mission Agencies), die lokale zendingskandidaten, gemeenten en
kerkgenootschappen adviseren bij de uitzending van mensen en de keuze van zendingsprojecten.
Er zal een intensivering optreden van de inbreng van individuele gemeenten,
zendingsorganisaties, adviesbureaus en lokale kerken en kerkgenootschappen.
Deze tendens van centraal uitzenden naar het decentraal uitzenden door individuele gemeenten,
veelal via niet-baptisten organisaties, is ook in onze Uniegemeenschap op gang gekomen.
Momenteel is via de Unie een zendingsechtpaar uitgezonden, terwijl het aantal bij de Unie
bekende gemeentezendelingen ruim 50 bedraagt en waarschijnlijk nog groter is. Alles wijst erop
dat de ontwikkeling van een model met een sterke uitvoerende rol van de Unie
(kerkgenootschappelijk model) naar een model met een sterke uitvoerende rol van
Uniegemeenten (gemeentelijk model) zich zal doorzetten. Als klein kerkgenootschap wil de Unie
zich bij die trend aansluiten: we gaan van 'uniezending' naar 'gemeentezending'.
Internationale samenwerking
De tijd dat een zendeling vanuit
Nederland naar Afrika of Azië vertrok
en
daar
zelfstandig
zijn
werkzaamheden verrichtte, ligt ver
achter ons. Tegenwoordig werken
westerse kerken en organisaties
intensief samen met grote en kleine
kerken en organisaties ter plaatse. De
keuze voor bepaalde projecten wordt
dan ook voor een belangrijk deel
bepaald door de lokale partners. In het
geval van het zendingswerk van de
Jongerengroep van de baptistengemeente Zuidwesthoek, Koudum
Unie is er een jarenlange relatie en
samenwerking met de Unies van
Sierra Leone en Kameroen. In het verleden waren er ook contacten met verschillende Unies in
Oost-Europa, maar deze zijn in de loop der jaren minder geworden. In de beleidsperiode 20092012 zal worden onderzocht, welke nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden
opgebouwd.
2 ALGEMENE STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN
Toerusting van gemeenten
Met de toenemende rol en betrokkenheid van individuele gemeenten beschouwt het Taakveld het
motiveren en toerusten van gemeenten voor hun missionaire en diaconale taak als de
belangrijkste opdracht. Voor het vergroten van de betrokkenheid van gemeenten op zending en
diaconaat vindt het Taakveld het belangrijk dat steeds meer gemeenten een directe verbinding
hebben met zending en diaconale hulpprojecten. De praktijk leert, dat zending en diaconaat in
gemeenten het sterkst leeft als er persoonlijke contacten met zendingswerkers of -projecten zijn.
Niet elke gemeente heeft echter zelf voldoende kennis van situaties en ontwikkelingen ter plaatse.
Dit geldt zeker voor situaties in het buitenland, maar zelfs voor hulpvragen in eigen land. Het
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Taakveld wil daarom vooral bemoedigend, ondersteunend en adviserend beschikbaar zijn om het
missionaire en diaconale karakter van gemeenten te bevorderen. Het bouwen aan een missionaire
grondhouding in iedere plaatselijke gemeente kan het Taakveld Zending en Diaconaat niet alleen.
Gemeenten zullen hierbij ook worden ondersteund vanuit de Taakvelden Gemeenteopbouw en
Theologische Vorming. Om mensen te motiveren zich beschikbaar te stellen voor missionaire
taken wil het Taakveld de contacten met de Taakvelden Jeugd en Jongerenwerk en het
Vrouwenwerk versterken en uitbreiden.
Zending
Op dit moment kent het Taakveld nog Hans en Aisha Oosterloo als centraal uitgezonden
uniezendelingen en wij zullen hun uitzending uiteraard ook van harte blijven ondersteunen. Toch
zal in de toekomst het accent steeds sterker komen te liggen op het rechtstreeks uitzenden van
zendelingen door individuele gemeenten of groepen van gemeenten. Het Taakveld ziet het vooral
als haar taak gemeenten te adviseren, stimuleren en toe te rusten op het gebied van zending en
diaconaat. Het is onze hoop dat dit gepaard zal gaan met vergroting van onderlinge
samenwerking, uitwisseling van informatie en kwaliteitsverbetering. Het Taakveld wil het aantal
samenwerkingsverbanden graag uitbreiden, en naast de Unies van Sierra Leone en Kameroen ook
banden aangaan met andere Afrikaanse Unies of partners in Oost-Europa en Azië. Om de steun
aan langlopende programma’s en korte termijnprojecten niet teveel te hoeven verdunnen, zullen
daarbij wel keuzes gemaakt moeten worden.
Diaconaat
Onder diaconaat verstaat het Taakveld “het handelen vanuit en door kerken en andere door het
evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen,
verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen
en van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en
samenleving.
(Handboek
Diaconie
wetenschap; Kok, 2004).

De Micha-campagne strijdt o.a. tegen armoede

Tot nu toe heeft de inzet van het Taakveld op
het gebied van diaconaat zich gericht op het
motiveren van gemeenten om in hun eigen
woonplaats of regio aan de slag te gaan.
Waar mogelijk is informatie verschaft over
landelijke diaconale programma’s (Micha
Campagne, Contacten met allochtonen, St.
Gave en St. Evangelie & Moslims) en
hebben we deelname van gemeenten
aangemoedigd.

3 BELEIDSVOORSTELLEN VOOR ZENDING
Voor de realisatie van de bovengenoemde strategische keuzes voor zending en diaconaat
onderscheiden wij vier aandachtsgebieden: (a) de gemeenten, (b) de zendingswerkers, (c) de
buitenlandse zendingsprojecten, (d) de binnenlandse zendingsprojecten.
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(a) de gemeenten moeten worden ondersteund
Een belangrijke pijler onder het beleid van het Taakveld is om gemeenten te helpen hun
missionaire roeping te ontwikkelen. Het Taakveld wil dit concreet invullen cursus- en
toerustingmateriaal aan te bieden. Dit materiaal kunnen we aankopen of zelf maken. Indien nodig
kan ook aan experts op contractbasis worden gevraagd het Taakveld op dit gebied te
ondersteunen. Het Taakveld wil gemeenten bijstaan en stimuleren om mensen uit hun midden
met een zendingsverlangen te koesteren en te begeleiden naar het zendingswerk.
Dit kan via cursussen en verwijzing naar bestaande opleidingsmogelijkheden, maar ook door
consultatie. Het Taakveld heeft het voornemen om op dit gebied een actief beleid te ontwikkelen
en ook op PR gebied actiever zijn. Het Taakveld reageert hiermee positief op de behoefte van een
aantal gemeenten om het Taakveld uit te bouwen tot een expertise centrum voor gemeenten en
zendingskandidaten. Omdat het Taakveld slechts over bescheiden kennis van zaken beschikt en
dit erg afhankelijk is van de bemensing van het Taakveld is het opbouwen van een goede
netwerkstructuur onontbeerlijk. Hierbij valt te denken aan intensivering van de contacten met
organisaties zoals Membercare, EZA,
NZR en instituten op het gebied van
zendingswetenschappen, acculturatie,
talenopleidingen en psychologie.
Het Taakveld heeft het voornemen om
de jaarlijkse zendingsdag niet alleen te
gebruiken voor informatieoverdracht
over onze activiteiten op het gebied
van zending en diaconaat, maar deze
gelegenheid ook te benutten voor
verdieping en studie voor gemeenten,
lokale
zendingswerkgroepen
en
huisfrontcomités.
Baptistengemeente Workum-Makkum
Andere middelen om gemeenten en werkgroepen te informeren en toe te rusten zijn:
1. Cursussen "missionair gemeentezijn" (bij voorkeur regionaal)
2. Participatie in gemeentelijke zendingsdiensten
3. Zendingsstudiedagen en conferenties met een gericht thema en deelname van nationale en
internationale deskundigen op het gebied van zending en diaconaat
4. Workshops op zendingsdagen en AV
5. Via de website en nieuwsbrieven gemeenten op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen op zendingsgebied
(b) de zendingswerkers
Hierbij onderscheidt het taakveld vier categorieën: (1) uniezendelingen; (2) uniezendingswerkers;
(3) vrijwilligers; (4) gemeentezendingswerkers
(1) uniezendelingen
De Unie heeft dit jaar het lidmaatschap van de EBM nieuwe stijl vernieuwd en de bereidheid
kenbaar gemaakt haar zendingsinspanningen (uitzending van uniezendelingen en ondersteuning
van projecten), of in ieder geval een deel daarvan, via deze organisatie te laten verlopen. De
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uniezendelingen beperken zich momenteel tot Hans en Aisha Oosterloo, die al vele jaren in Sierra
Leone werken. De ondersteuning van hen wordt met dankbaarheid gecontinueerd.
De laatste jaren hebben wij vanuit de gemeenten geen nieuwe
aanmeldingen meer gehad voor kandidaat-uniezendelingen, wat op
zich een goede aanleiding is om het accent te verleggen naar
gemeentezendelingen en projectondersteuning. Het Taakveld zal
daarom in principe geen zendelingen meer uitzenden, noch zelf, noch
via de EBM.
Het Taakveld heeft een nieuw initiatief ontplooid om op projectbasis
financiële ondersteuning te geven aan inheemse zendelingen (lokale
werkers) die in dienst zijn van Afrikaanse en/of Aziatische Unies. Dit
zal dan gebeuren in het kader van een specifiek project en op
tijdelijke basis, met een duidelijke afbouw. Onderzocht zal worden of
deze zendelingen gekoppeld kunnen worden aan één of meer
Nederlandse baptistengemeenten. Deze vorm van zending is vaak
veel effectiever en goedkoper dan het zenden vanuit mensen uit
Nederland.
De European Baptist Federation (EBF) heeft al
verscheidene jaren zeer goede ervaringen met
inheemse
zendingsprojecten
(Indigenous
Missionary Project IMP). Op dit moment wordt
in en groot aantal Oost-Europese landen dankzij
dit project ondersteuning gegeven aan
evangelisten, voorgangers en gemeentestichters.
Het Taakveld heeft besloten om de Armeense
evangelist Suren Shahumyan binnen dit kader
gedurende vijf jaar te ondersteunen. Ds.
Shahumyan is als evangelist en gemeentestichter
werkzaam in de Armeense stad Charentsavan.
(2) uniezendingswerkers
Tot deze categorie behoren zendingswerkers die niet door de Unie zijn uitgezonden, maar wel
door de Unie gedeeltelijk financieel ondersteund worden. Het fonds van de uniezendingswerkers
is bijna leeg. In 2009 zal nog één keer de fam. de Roo (MAF Kenia) worden ondersteund. Daarna
zal deze categorie zendingswerkers niet worden gecontinueerd.
(3) vrijwilligers
Tot op heden lag het accent vooral op het SERVE programma van de EBM.
Tot nu toe hebben zich vanuit Nederland, overigens met veel vrucht, enkele
senioren zich ingezet. In het buitenland zijn het vooral jonge mensen, die in
het kader van dit programma hebben deelgenomen aan een diaconaal project
buiten de grenzen.
Nu het Jeugdwerk van de Unie een nieuwe impuls heeft gekregen, doet zich
de mogelijkheid voor om ons vrijwilligerswerk gedeeltelijk te integreren met
het werk van het Taakveld Jeugd en Jongerenwerk. Het Taakveld Zending
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en Diaconaat beoogt een verbreding van de vrijwilligersprojecten, zodat niet alleen individuele
jongeren met het Serve programma aan de slag kunnen, maar ook jeugdgroepen zich dienstbaar
kunnen maken Hierbij werken we graag samen met organisaties zoals World Servants en
Livingstone.
(4) gemeentezendingswerkers
Het Taakveld wil nadrukkelijker dan voorheen beschikbaar zijn om gemeenten bij te staan in het
begeleiden van hun zendingskandidaten tijdens het uitzendproces en daarbij vooral optreden als
expertise- en kenniscentrum. Deze ondersteunende rol van gemeenten wil het Taakveld ook
vervullen gedurende het verblijf van de gemeentelijke zendingswerkers in het buitenland. Een
belangrijke fase in het zendingstraject is de terugkeer en re-integratie van zendelingen, iets wat
vaak wordt onderschat. Ook hierbij wil het Taakveld gemeenten bijstaan en adviseren.
(c) buitenlandse zendingsprojecten
In het kader van EBM is er sprake van een langdurige
relatie met de Unies van Sierra Leone en Kameroen. De
steun aan de huidige projecten in Sierra Leone op het
gebied van theologisch onderwijs, volwasseneneducatie,
diaconaat, gezondheidszorg en herstel van de door de
burgeroorlog vernietigde infrastructuur zullen worden
gecontinueerd. In direct contact met de Baptist
Convention of Sierra Leone (BCSL) zal een
inventarisatie van andere behoeften aan ondersteuning
plaatsvinden.
Wat betreft Kameroen is er een langdurige
samenwerking met de Union des Églises Baptistes du
Cameroun (UEBC). Zo is het Centre Technique de
Garoua (CTG) met aanzienlijke Nederlandse steun tot
stand gekomen. Tevens hebben wij belangrijke bijdragen
geleverd op medisch gebied en bij kerkbouw in
Kameroen. Het Taakveld zal deze steun continueren,
maar ook hier zal worden onderzocht bij welke nieuwe
projecten de Unie steun kan verlenen.
Naast deze samenwerking met de Unies van
Sierra Leone en Kameroen staat het Taakveld
open voor uitbreiding van onze contacten met
andere Unies in en buiten EBM verband. Bij de
ondersteuning van buitenlandse projecten gaat de
voorkeur uit naar steun aan organisaties van
baptisten signatuur. Op dit moment zijn er
contacten met organisaties in Moldavië,
Suriname, Georgië, Nagaland (deelstaat van
India) en Myanmar. Onderzocht zal worden of
deze contacten tot tijd concrete zending of
diaconaat projecten kunnen leiden.
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(d) binnenlandse zendingsprojecten
Een bijzonder aandachtsveld is de binnenlandse zending. Een aanzienlijk deel van de bevolking
van Nederland behoort tot de migranten uit Afrika en Azië. In veel grote steden kennen we zowel
grote als kleine migrantenkerken. Het Taakveld beschouwt het als één van haar taken om
contacten te leggen met migranten, asielzoekers en migrantenkerken om te onderzoeken op welke
wijze zij migrantenkerken kan bijstaan in hun taak. In de afgelopen twee jaar zijn twee Ghanese
Baptistengemeenten tot de Unie toegetreden en het Taakveld hoopt de contacten met hen en
andere migrantenkerken te intensiveren. Hun aanwezigheid verhoogt de veelkleurigheid van de
Unie en hun geloofsbeleving is een verrijking voor onze gemeenschap. Samen met hen willen we
ons inzetten voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, ook in Nederland.
4 BELEIDSVOORSTELLEN VOOR DIACONAAT
Op basis van de eerdere omschrijving, wil het Taakveld
zich richten op vijf aandachtsgebieden;
1 verbinden en informeren: verspreiden van de
ervaringen en kennis van individuele gemeenten
op diaconaal gebied in binnen- en buitenland.
Het Taakveld zal individuele gemeenten
stimuleren en bijstaan om in hun eigen
omgeving een dienstverlenende en getuigende
presentie te tonen. Het is te voorzien, dat op dit
gebied zending en diaconaat nauw met elkaar
verweven zullen zijn.
2 noodhulp: financiering van noodhulpacties opgezet door organisaties met een
baptistensignatuur zoals Baptist World Aid (BWAid), European Baptist Federation
(EBF), en lokale Unies, en door gespecialiseerde hulporganisaties zoals Tear, ZOA
Vluchtelingenzorg, Kom over en Help.
3 bestrijding van sociale uitsluiting en armoede in Nederland: ondersteunen van
organisaties en gemeenten die zich inzetten voor mensen en gezinnen in moeilijke
sociaal-economische om-standigheden in Nederland. Voorbeeld: voedselbanken,
vluchtelingenulp, integratie buitenlanders, St. Present, Hulp in Praktijk.
4 bevorderen van bijbelse gerechtigheid en
rentmeesterschap:
ondersteunen
van
initiatieven die opkomen voor een eerlijke
verdeling van rijkdom en voor een goed
rentmeesterschap over de aarde die ons is
toevertrouwd. Hieronder valt ook het actief
informeren
en
enthousiasmeren
van
gemeenten om hieraan in de eigen omgeving
én door een andere levensstijl vorm te geven.
Voorbeelden: Micha Campagne, A Rocha,
Fair Climate, Time to Turn;
5 bestrijden van discriminatie en bevorderen van godsdienstvrijheid. Als Unie kunnen we
actief participeren in BWA Division for Justice en andere initiatieven van EBF en andere
organisaties ondersteunen.
Een algemeen uitgangspunt bij de uitvoering van bovengenoemde initiatieven is dat er zoveel
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mogelijk wordt samengewerkt met organisaties of mensen, die over meer expertise en slagkracht
beschikken dan de Unie. Tevens wordt er naar gestreefd om de toch al beperkte hulp niet te dun
uit te smeren maar te concentreren over langere perioden. In het kader van deze
aandachtsgebieden is het Taakveld actief betrekken bij de werkgroep Diaconaat van de
Evangelische Alliantie en het Christelijk Sociaal Congres. Daarnaast is de Unie lid van de
Nederlandse Zendingsraad (NZR, overlegorgaan van Nederlandse kerkgenootschappen op het
gebied van zending en diaconaat), de Evangelische Zendings Alliantie (EZA, koepelorganisatie
van zendingsorganisaties) en het bestuurlijk overleg Kerk in Actie (diaconale en
zendingsorganisatie van de PKN).
Beheer van het noodfonds van de unie
Eén van de verantwoordelijkheden van het Taakveld is het beheer van het noodfonds van de
Unie, bestemd voor onmiddellijke hulp bij natuur- en oorlogsrampen. Recente voorbeelden zijn
de voedselhulp aan Zimbabwe, de opbouwgelden voor het door de cycloon Sidr beschadigde
Seminarie in Myanmar en de steun aan het door een burgeroorlog geplaagde Sierra Leone bij de
renovatie van enkele scholen en kerkgebouwen. We werken in principe via BWAid, EBF of Tear,
maar staan ook open voor andere partners.
5 FINANCIERING EN SLOTOPMERKINGEN
Financiering
De financiering van de salarissen van de Uniezendelingen vindt plaats binnen de begroting van
de Unie. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan de ondersteuning, advisering en
toerusting van de gemeenten. De gelden voor de projecten vindt tot nu toe voornamelijk plaats op
regionaal niveau via de werkgroep Wereld in Nood (WIN). Omdat dit de laatste jaren steeds
moeizamer verloopt, zullen nieuwe vormen van fondswerving ontwikkeld moeten worden. Het
Taakveld is ervan overtuigd dat korte lijnen tussen gemeente en zending de betrokkenheid sterk
bevordert en dat dit ook geldt voor de betrokkenheid op financieel gebied.
Verwachting en vertrouwen
De in dit beleidsplan aangegeven voornemens behelzen een omslag van het tot nu toe gevoerde
beleid. Deze verschuivingen worden enerzijds ingegeven door wereldwijde ontwikkelingen op
het gebied van zending en diaconaat, anderzijds door ontwikkelingen in onze eigen gemeenten.
Voor een deel van het Uniewerk zal soms onbekend terrein worden betreden, waarin we, evenals
de ontdekkingsreizigers van weleer, onze weg nog zullen moeten vinden. Voortbouwen op de
initiatieven die door gemeenten genomen worden en het volgen van mondiale ontwikkelingen
zullen gevolgen hebben voor organisatie en communicatie. Wij willen samen bouwen en samen
delen. Vanwege deze veranderingen streeft het Taakveld naar versterking. Dat is een uitdaging,
maar ook een aansporing om bewust te onderzoeken op welke wijze wij in onze tijd trouw
kunnen zijn aan de Grote Opdracht.
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Doop in Cotounou, Bénin (vanwege waterschaarste wordt alleen het hoofd ondergedompeld)
God doet grote dingen in onze dagen en het Koninkrijk breidt zich dagelijks uit. God werkt tot nu
toe en wil ons daarbij inschakelen als getuigen in woord en daad. Met vertrouwen en verwachting
mogen we verder gaan. Moge dit woord uit 1 Korintiërs 15:58 ons bemoedigen: “Wees
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Taakveld Zending & Diaconaat, oktober 2008
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