Zendingsbeleid (samengevat)
‘En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn
eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot het uiterste van de aarde’
Handelingen 1:7 en 8

Inleiding:
We zijn allen geroepen om Zijn getuigen te zijn, door de kracht van Heilige Geest. Dit kan vlak bij huis
gebeuren of in een land ver weg. Het gebeurt door ons op ons werk, in de buurt en op school. Maar
er zijn ook mensen die daarvoor door God geroepen worden om dit fulltime te doen. En dat kan ook
in de buurt van onze gemeente zijn, of in landen ver weg. Hoe dat in de Fontein werkt, staat hier
beknopt weergegeven. Verdere uitwerkingen en richtlijnen zijn in een ander document opgenomen.
Dit is op te vragen bij de Zendingswerkgroep, door een email te sturen aan zending@vbgemmeloord.nl .
Wat is zending voor de Fontein?
Zending is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus wereldwijd, dat wil zeggen het
getuigen zijn van Jezus Christus. Voor VBG de Fontein betekent dit praktisch activiteiten buiten het
verzorgingsgebied van de Fontein. Op deze wijze wil de Fontein invulling geven aan het vervullen van
de zendingsopdracht, zoals die in Handelingen 1: 7 en 8 en Mattheüs 28: 19 is weergegeven.
Visie en missie Zendingswerkgroep:
Vanuit de visie van onze gemeente ‘ Toegewijde discipelen van Jezus Christus zijn en maken’ vloeit
als vanzelfsprekend aandacht voor zending voort. De missie van de Zendingswerkgroep is om
zendelingen te ondersteunen bij de taak, waartoe zij zich geroepen voelen.
Beleid:
De gemeente heeft als uitgangspunt dat alle mensen worden ondersteund, die zich door God
geroepen weten voor de zending. Ondersteuning kunnen wij als gemeente bieden op de volgende
manieren: in gebed (geestelijk), door contact (praktisch) en door financiën (bijdragen in onderhoud).
Vanuit de zendingswerkgroep wordt er vormgegeven aan de ondersteuning die er nodig is voor
zendelingen.
Iedereen die zich door God geroepen weet voor de zending kan contact leggen met de
zendingswerkgroep. Er wordt dan een traject gestart, waarin gekeken wordt naar de roeping die
iemand heeft en welke stappen verder gezet moeten worden om uitgezonden te worden.
Vanuit dit traject kan de conclusie komen dat de gemeente dit gemeentelid (of gemeenteleden) wil
uitzenden.
Bij uitzending wordt er zorg gedragen voor geestelijke (gebed) en praktische ondersteuning (contact,
financiën). Als gemeenteleden voor langere termijn (langer dan één jaar) uitgezonden worden, zal er
in de regel financiële ondersteuning worden geboden, die een gedeelte is van de totale
ondersteuning, die een zendeling nodig heeft. Als iemand nog niet zeker weet of hij geroepen is tot
zendeling, kan er oriëntatie op de zending plaatsvinden, bijvoorbeeld door het doen van een DTS.
Voor deze oriëntatie is een kleine financiële ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar. Door

praktische en geestelijke ondersteuning te bieden geeft de gemeente blijk verbonden te zijn met de
zendeling.
Naast de verbondenheid van de gemeente gaat een zendeling in de regel via een missionaire
organisatie op pad. Daarnaast is er in het algemeen sprake van een thuisfrontteam (TFT), dat met de
zendeling verbonden is. De missionaire organisatie draagt verantwoordelijkheid voor zijn
zendelingen en een thuisfrontteam draagt zorg voor de betreffende zendeling (of
zendelingsechtpaar).
Schematisch wordt dat in onderstaande figuur weergegeven.
De zendingswerkgroep zal de door de gemeente uitgezonden zendelingen geregeld onder de
aandacht van de gemeente brengen, onder andere door het verspreiden van een gebedsbrief, het
laten spreken van zendelingen tijdens de kerkdienst op zondag en door het plannen van collecten
voor de zendelingen.
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