Voorstel beleidsplan
Wereldzending
De Algemene Vergadering bijeen op 28 november 2014 te Amsterdam wordt gevraagd
in te stemmen met onderstaand Beleidsplan Wereldzending voor de periode 20152018

In het voorjaar van 2013 is het zendingsbeleid ‘van Uniezending naar
gemeentezending’ (2009-2012) geëvalueerd. In de doorontwikkeling
van de Unie is het beleid rondom zending bij de nieuwe stafdienst
‘Beweging naar Buiten’ ondergebracht als onderdeel van het
Uniebureau. In de periode daarna zijn er binnen de Unie verschillende
gesprekken geweest over zending. Op de voorjaars-AV van 23 mei
2014 zijn de hoofdlijnen van beleid geaccordeerd door de AV.
Hieronder vindt u een samenvatting van het definitieve beleidsplan. Het
volledige beleidsplan kunt u vinden op de website www.baptisten.nl. Dit
beleidsplan is gebaseerd op de hoofdlijnen die op de voorjaars-AV zijn
besproken, met daarbij twee aanscherpingen:
1. n.a.v. een motie van Baptistengemeente Lelystad, is het plan opgevat om
met een projectgroep te gaan bekijken hoe de Unie een prominentere rol
kan spelen naar gemeentezendelingen en uitzendende gemeenten (De
motie behelsde een aanmoediging om een initiërende rol te spelen in de
verdere ontwikkeling van zending, in het bijzonder rondom
gemeentezendelingen).
2. een aanvulling in de structuur en financiën rondom wereldzending.
Beleidsplan Wereldzending (samenvatting)
1.

Zending in een veranderende wereld

De wereld waarin we leven verandert snel. Deze veranderingen hebben in veel
gevallen invloed op zending en het denken daarover. Ook binnen de
Uniegemeenschap is het zendingslandschap in de afgelopen decennia
behoorlijk veranderd, diverser en complexer geworden. In die razendsnelle
dynamiek geloven we dat de zendingsopdracht overeind blijft, en dat we als
Unie een rol kunnen spelen wereldwijd. We doen dat in samenwerking met
(Baptisten)gemeenten wereldwijd, samen met mensen die zijn uitgezonden
vanuit onze gemeenschap. We zoeken naar wat het goede nieuws van Jezus
Christus te betekenen heeft voor de wereld om ons heen.
2.

Waarden in wereldzending

Om relevant en op een goede manier vorm te geven aan die zendingsopdracht
vinden we het van belang om in gesprek te zijn over waarden die ons
zendingswerk kleuren. Die waarden ontdekken we in gesprek met elkaar en
met partners in binnen- en buitenland. Voor het huidige zendingsbeleid hebben
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we een aantal waarden gedefinieerd. Kernbegrippen zijn: wederkerigheid,
integrale missie, contextueel, samenwerking op basis van projecten, openheid
over financiën, en oog voor schepping en recht.
3.

Gemeentezending laten zien en ondersteunen

Binnen Uniegemeenten zijn zo’n 60 zendingswerkers actief. Dit laat zien dat
‘uitzendingen’ een vitaal onderdeel zijn van wereldzending bij Baptisten. De
Unie wil hierin een faciliterende en ondersteunende rol spelen. We denken aan
het volgende:
3.1 Nieuwe vormen van Uniezendelingen: In 2008 koos de Unie bewust
voor het stoppen van uitzending van zendelingen door de Unie, een
proces dat in 2016 ook echt wordt afgerond als de laatste Uniezendeling
met pensioen gaat. Uitzending van zendelingen gebeurt nu op het niveau
van gemeenten. In de komende beleidsperiode willen we onderzoeken
hoe we dat zendingswerk van lokale gemeenten als Unie kunnen
omarmen (en wellicht tot nieuwe vormen van Uniezendelingen komen).
Een projectgroep bekijkt of er zaken zijn die vanuit de Unie ondersteund
kunnen worden voor de zendingswerkers die vanuit gemeenten zijn
uitgezonden (al dan niet samen met andere organisaties). Te denken valt
hierbij aan zaken als salariëring, verzekeringen, begeleiding van en naar
het zendingsveld. Ook het zichtbaar maken hoort daarbij. Streven is dat
deze projectgroep in 2015 met een concreet voorstel komt.
3.2 Aandacht voor goede kortetermijn-uitzending van jongeren: Er
moet specifiek aandacht zijn voor jongeren die voor een relatief korte
periode worden uitgezonden (diaconale vakanties, vrijwilligerswerk en
opleidingen). De projectgroep uit 3.1 kan dit als speciale focus
meenemen.
3.3 Uitwisseling: voor thema’s waar gemeenten mee bezig zijn rondom
zending zullen we bijeenkomsten organiseren, om zo betrokkenheid en
uitwisseling te stimuleren. Gedacht kan worden aan gemeenten die
werken met partnergemeentes, vluchtelingen of projecten in OostEuropa.
3.4 Communicatie rondom uitzending: We zoeken naar wegen om het
zendingswerk van lokale gemeenten te verbinden en zichtbaar te maken
3.5 Ondersteuning, advies en verbinding: De Unie vervult een
adviserende en verbindende rol in het speelveld van organisaties die met
zending bezig zijn. De projectgroep (3.1) zal het vormgeven van die
ondersteunings- en adviesrol meenemen in haar voorstel.
4.

Verbinding zoeken met het wereldwijde Baptisme

De Unie is wereldwijd verbonden met een internationaal netwerk, waarin
organisaties actief zijn als de Baptist World Alliance (BWA), Europese Baptisten
Federatie (EBF) en de European Baptist Mission International (EBMI). Binnen
die netwerken willen we onze verantwoordelijkheid nemen, en samenwerken:
4.1 Bovenlokale partnerschappen: We zoeken naar wegen om onze
Uniegemeenschap en lokale gemeenten vriendschappelijk te verbinden
aan het Baptistennetwerk. Op Unieniveau willen we een
vriendschappelijke verbintenis voortzetten met de Baptisten Conventie
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van Siërra Leone, waar Hans en Aisha Oosterloo in 2016 zullen stoppen
als zendeling. Een andere mogelijkheid doet zich voor rondom de Unie
van Israël, waarover u in dit AV boek een verslag vindt. We stimuleren
ook dat lokale gemeenten op zoek gaan naar vriendschappelijke relaties
met partnergemeenten.
4.2 Goede projecten naar voren brengen: We brengen jaarlijks projecten
uit het wereldwijde Baptistennetwerk naar voren.
4.3 Noodhulp: Via ons noodfonds reageren we op rampen die gebeuren in
de wereld. Dit doen we voor zover mogelijk via het werk van lokale
kerken ter plekke.
4.4 Verbonden door participatie in activiteiten: Vertegenwoordigers van
de Unie participeren op verschillende manieren in het internationale
Baptistennetwerk. We stimuleren dat, betrekken daar lokale gemeenten
bij, en zoeken naar manieren om het zichtbaar te maken naar onze
gemeenschap.
5.

Structuur en financiën

5.1 Structuur rondom zending: De huidige werkgroep wereld (voorheen
taakveld Zending en Diaconaat), met daarin nog drie vrijwilligers, stopt
in 2014. Dat betekent dat we met een nieuwe structuur willen gaan
werken, waarbij op basis van de geformuleerde beleidsdoelstellingen drie
projectgroepen zullen starten:
- Projectgroep Siërra Leone: Vanuit een aantal gemeenten die bij
Siërra Leone en het werk van Hans en Aisha betrokken zijn starten we
een projectgroep die vorm geeft aan de vriendschap met Siërra Leone
en ondersteunt bij het afscheid van Hans en Aisha Oosterloo als
Uniezendelingen in 2016.
- Projectgroep Israël: Elders in dit AV boek leest u over de
oriëntatiereis naar Israël in 2014 en een daaruit voortvloeiend
voorstel. Onderdeel van dat voorstel is een projectgroep die de relatie
met Israël verder gaat verkennen en invullen.
- Projectgroep gemeentezendelingen: Een projectgroep zal de in dit
beleidsplan onder hoofdstuk 3 geformuleerde doelstellingen verder
uitwerken in 2015, om te onderzoeken wat de Unie voor
gemeentezendelingen kan betekenen.
Zaken die buiten de kaders van bovenstaande projectgroepen vallen, zullen
door de coördinator van de ‘Beweging naar Buiten’ opgepakt worden.
5.2 Financiën: We streven ernaar om de financiën voor zending op gelijk
niveau te houden. Tot en met eind 2016 liggen de kaders daarvoor
grotendeels vast. Na beëindiging van het werk van de familie Oosterloo
in Siërra Leone, eind 2016, denken we als richtlijn voor een verdeling
aan 50% van de zendingsgelden voor gemeentezendelingen (op basis
van voorstel projectgroep) en 50% voor het werk in het wereldwijde
Baptistennetwerk, zoals de vriendschap met Siërra Leone. De precieze
invulling van die gelden zal gebeuren op basis van plannen en
behandeling van de begroting.

AV Boek 2014

Deel 8 blad 47

